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José Carlos é vereador
de Irupi, sul do Espírito
Santo, e, no bate-papo,
falou dos principais
desafios encontrados ao
assumir o mandato

As corridas serão nos
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no Fãs de Kart GP
Indoor, em Jardim
Camburi. As inscrições
já estão esgotadas
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Cidades inteligentes: a
tecnologia a serviço da vida

P

lanejamento, solução de problemas
e tecnologia são os
três principais pilares de uma smart city – uma
cidade que utiliza os meios
tecnológicos para facilitar a
vida de seus habitantes.
Dentre os mecanismos
aprimorados estão a mobilidade urbana, bem como o
saneamento básico, recursos que ao serem melhorados resultam em uma melhor
qualidade de vida para os
cidadãos.
O advento do conceito
de cidade inteligente foi
na década de 1990, porém,
devido ao aumento desenfreado da população global,
a implantação dessa metodologia está se tornando cada
vez mais urgente no século
XXI, a fim de atenuar as consequências desse fenômeno
de crescimento populacional.
Entretanto, a pergunta
que fica é: o que torna uma
cidade comum, inteligente?
A resposta é complexa, pois
relaciona fatores ambientais

e sociais. Desse modo, a
smart city se constitui uma
urbanização que possui um
governo profícuo, o qual consegue reunir a colaboração da
sociedade e o envolvimento
de seus habitantes.
Além disso, sua administração deve fazer da tecnologia um meio estratégico,
objetivando que a infraestrutura do perímetro urbano
não corrobore para a poluição e destruição da natureza.
A adoção de sistemas
inteligentes, sensores e equipamentos de automação tornam a gestão mais eficiente
e otimizada, ou seja, há uma
tendência de menor incidência de problemas e resolução
mais rápida. Como resultado,
os custos são reduzidos e
os recursos são mais bem
alocados.
Para o público, a gestão
potencializada e o investimento em soluções digitais,
como plataformas e aplicativos de rede, facilitam o relato
de problemas e a comunicação direta com a prefeitura.

A qualidade de vida,
a conveniência de viajar e o
aproveitamento do ambiente
público também são maiores,
o que aumenta a satisfação
com a gestão e a tomada de
decisões.
Ademais, ressalta-se a
importância da implantação
de outros recursos, como o
5G, conectividade combinada com transmissão de
dados de alta velocidade; a
internet das coisas, que estabelece a ênfase necessária
para criar informações que
façam os sistemas inteligentes da cidade funcionarem; os
sistemas de análise, em que a
energia eficiente, transporte
e tráfego são totalmente
baseados no monitoramento
de energia, coleta de dados e
estatísticas rápidas e análise
de algoritmo - logo, por ser
uma análise preditiva ou
uma análise diagnóstica, seu
consumo é instantâneo; blockchain, segurança de dados
e privacidade são imprescindíveis para a segurança
de dispositivos e sensores

de IoT, bem como para o
processamento de dados de
cidadãos e da vida urbana,
que estão rodeados de riscos
e problemas relacionados ao
seu armazenamento.
Assim, é incoerente
pensar que esse modelo planejado visa apenas o desenvolvimento tecnológico-econômico. Seu objetivo vai
além de inteligência artificial:
a cidade inteligente busca
o estímulo de um mundo
menos desigual e problemático, onde a sociedade e o
meio urbano possuam uma
relação saudável e harmônica. •
Iuri Costa é Bacharel
em Sistemas de Informação,
Especialista em Informática
na Educação e em Engenharia de Software, Analista
Desenvolvedor Web, CEO
das Empresas Opção Delive
E-commerce Tecnologia, Col
Sistemas Tecnologia e Fundador da Comunidade Brasil
Conexão Angola Network.
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Finalmente chegou 2022! Tempo de
avaliar o que passou e o que fizemos...

C

hegamos em 2022! É
tempo de olhar para
trás e avaliar o que
aconteceu em 2021.
Foi um ano de pandemia
mortal, que levou mais de
600 mil brasileiros à morte...
Perdemos familiares, amigos
e conhecidos... Foi um tempo
em que trabalhamos e estudamos remotamente.
O primeiro semestre foi
marcado pelo lockdown, onde
tivemos de viver trancados em
casa, com medo de pegar esse
vírus maldito. Começamos a
respirar no segundo semestre e, em agosto, começamos
a retomar vagarosamente as
atividades.

No campo da gestão
pública, iniciamos o ano de
2021 com novos prefeitos,
que foram eleitos no final de
2020. Orçamentos apertados, arrecadação em baixa e
desemprego em alta devido
a pandemia.
Atividades
industriais, comerciais e de serviços praticamente paradas
ou funcionando de forma
lenta. Um primeiro semestre difícil... Aceleremos a
vacinação da população no
segundo semestre e, com
isso, conseguimos diminuir
os casos de mortes pela
Covid.
O Brasil patinando

em crises institucionais
com brigas entre os poderes da república, crises
políticas e econômicas.... A
população desempregada
e vivendo do Auxílio Emergencial... O flagelo da fome
voltando... A desigualdade
social avançando... Regredimos em diversos índices
sociais a níveis de 2002 e
2004... O Brasil passou a
figurar novamente no mapa
da fome da ONU...
Mas, estamos vencendo a pandemia, apesar da ameaça de novos
vírus. Conseguimos terminar 2021, um ano complicado... Temos esperança no

futuro... Neste ano de 2022
teremos eleições gerais e
vamos votar para deputado
estadual, federal, senador,
governos dos estados e para
presidente da República.
Teremos de recuperar
nossa economia, recuperar
os empregos e distribuir
melhor a renda entre nosso
povo...
Os prefeitos estão
preocupados e atentos, com
planejamentos realizados e
orçamentos definidos para
ofertar as políticas públicas
que a população precisa.
Mas, como somos
brasileiros, não desistimos nunca: apesar das

dificuldades serem muitas,
temos de superá-las juntos!
Governos, empresários e
sociedade civil precisam
unir forças para que possamos construir um futuro
melhor para nossas cidades,
para nosso Estado do Espírito Santo e para nosso Brasil! Feliz e próspero 2022! •
Dr. César Albenes
de Mendonça Cruz é Filósofo, Mestre em Educação,
Doutor em Serviço Social,
Pós-Doutor (PHD) em Política Pública, Professor Universitário, Consultor Político
e secretário de Desenvolvimento de Viana.
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Gripe?
Covid?
Flurona?
Com o aumento de casos de gripe no Brasil
e no Estado, especialistas dão o alerta
quanto à diferença dos sintomas e os
cuidados necessários
Geiza Ardiçon

O
A
imunização é a base para
prevenir doenças graves. Para
quem ainda não se vacinou para
cepas de 2021, ainda há tempo!
E, a partir de março, teremos as
novas cepas e necessidade de
vacinar novamente.
Bil Randerson Bassetti,
infectologista

s sintomas já
conhecidos: febre,
calafrios, dores
musculares, tosse,
dor de cabeça, coriza e dor
de garganta dão o alerta
para um quadro gripal. Mas,
em tempos de pandemia do
coronavírus, suas variantes
e, ainda, uma já considerada epidemia de gripe em
alguns estados, o alerta precisa estar ligado! E aí? como
saber se é gripe (Influenza)
ou Covid-19? Ou, ainda, se
são os dois juntos, já que há
casos relatados no País de
infeção simultânea de gripe
e Covid, a chamada Flurona.
Como há semelhança entre
os sintomas é preciso estar
atento aos cuidados necessários e saber diferenciá-los.
O infectologista Bil
Randerson Bassetti destaca
que como são duas doenças
virais respiratórias, tem sido
muito difícil diferenciá-las
clinicamente. “Às vezes sintomas como perda de cheiro
e gosto são mais específicos
da Covid-19. Já uma faringite
muito intensa, com muita

rouquidão, tem sido mais
comum em Influenza. Mas,
ainda assim, não é possível
‘bater o martelo’ só com os
sintomas”, afirmou.
O profissional alerta
que o principal grupo de
risco para Influenza são
crianças menores de cinco
anos, idosos, gestantes e
puérperas, além de pessoas
com doenças crônicas. “Por
isso é tão importante testar
e saber se os sintomas são
Covid-19 ou Influenza. Principalmente se a pessoa não
estiver vacinada”, lembrou
Bil Randerson Bassetti.
Com o aumento dos
casos de gripe entre crianças, é importante seguir
algumas orientações. O
infectologista pontuou que o
ideal é, em caso de Influenza,
iniciar a medicação indicada
pelo médico nas primeiras
72 horas. "Se for Covid, não
há tratamento específico,
apenas suporte e vigilância.
Para crianças, a influenza B
tem uma maior gravidade,
apesar de não ser o principal
problema no momento, mas,
no inverno, pode voltar a circular”, disse.
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Sobre o quadro de infecção simultânea dos vírus da
Covid-19 e Influenza, já registrados em alguns estados do País, o
profissional enfatiza que ainda é
preciso estudos. “Não necessariamente encontrar os dois vírus no
teste significa que a pessoa está
infectada. Ainda é preciso passar por confirmação. E, tendo
ao menos a presença do vírus
da Influenza, tem que fazer o
uso de medicação (indicada pelo
médico) e manter as medidas de
precaução até que saia a confirmação. Para Influenza, o isolamento vale por uma semana e
para a Covid, o isolamento vai de
10 a 14 dias”, afirmou.
Quem tem vivenciado
a saga em Pronto Socorro e
consultórios médicos é a bancária Geane Bungestab, mãe
do Gabriel Bungenstab, de 8
anos, que está com bronquite
desencadeada pelo quadro gripal. “Devido a isso, a orientação
foi medicá-lo com antibiótico,
antialérgico, corticoide, além de
uso de bombinhas com medicações para tratamento da bronquite”, disse.
Ela destacou que, durante
a procura por atendimento
médico, presenciou muitas
crianças no Pronto Socorro
com sintomas gripais e que a
orientação médica nesses casos
é necessária. “Procurei por atendimento médico logo que começaram os sintomas no Gabriel e
prontamente iniciamos o tratamento. É essencial que os pais
se mantenham atentos, tanto na
prevenção quanto nesse estágio,
quando a criança já está gripada,
concluiu.

Cenário das síndromes gripais no ES
A Secretaria de Saúde do
Espírito Santo (Sesa) divulgou
que, em decorrência da pandemia,
todos os casos de síndromes gripais passaram a ser considerados
casos suspeitos da Covid-19 e encaminhados para testagem. Eles são
notificados e, posteriormente,
confirmados ou descartados.
No Estado, em 2021, os
exames analisados pelo Laboratório Central, tem indicado a
predominância da Influenza A
(subtipo H3N2), entretanto, até o
momento, não há confirmação de
que a cepa que está circulando no
Espírito Santo é a mesma que tem
sido observada nos demais estados. A Sesa aguarda resultados
de sequenciamentos genéticos
que foram encaminhados para a
Fiocruz.
Outro alerta da Sesa é
quanto à diferença entre síndrome gripal, que é uma infecção
que pode ser causada por diferentes vírus, como o da Influenza, do
SARS-CoV-2, adenovírus, rinovírus e que atinge o sistema respiratório; e o quadro de Síndrome

Atenção aos
sintomas!
Influenza: febre, tosse, coriza, dor de
garganta, dor no corpo. Na Influenza, há uma
maior tendência a infeções bacterianas. Sendo
assim, quando há retorno da febre e de outros
sintomas infecciosos, há uma chance de infecção bacteriana, como otites, por exemplo.
Covid-19: febre alta, tosse seca, dificuldade para respirar, diarreia, olfato e paladar
afetados.

Respiratória Aguda Grave, que é
quando esses sintomas passam a
se associar à dispneia (falta de ar),
desconforto respiratório e baixa
oxigenação no sangue.
A cobertura vacinal dos

grupos prioritários é de 78,6%,
sendo a meta de 90%. A Sesa alerta
para a baixa cobertura vacinal na
população idosa, de 75,9%, o que
pode gerar aumento do número
de casos graves da doença. •

Procurei
por atendimento médico
logo que começaram os
sintomas de gripe no meu filho
e, prontamente, iniciamos o
tratamento. É essencial que os
pais se mantenham atentos.
Geane Bungenstab
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Material escolar: papelarias registram
aumento de 100% no movimento
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O Procon Estadual dá dicas de como comprar material escolar e não cair nas velhas armadilhas das listas de escolas

Vinícius Nascimento

D

epois das tradicionais compras para
as festas de Natal e
Ano Novo, é a hora
dos consumidores irem às
compras de materiais escolares para a volta às aulas.
Com retorno integral dos
estudantes nas aulas presenciais, a expectativa é de
maior movimento nas papelarias e estabelecimentos
que comercializam material
escolar.
Esse aumento já é
sentido nas principais lojas
da Grande Vitória, como
informa a diretora de marketing da Papelaria Rainha,
Natieli Giorisatto De Angelo.
“Janeiro é o mês de maior
movimento aqui na loja e

já observamos aumento
de 100% se comparado ao
mesmo período do ano passado”, afirma.
Após dois anos de aulas
on-line e queda nas compras
de materiais, a perspectiva
de aumento já era esperada
pelo setor. “A expectativa,
realmente, era de aumento
das vendas. Agora, as pessoas estão se adaptando e
aquele sentimento bom de
tudo novinho e organizado
para voltar às aulas veio com
tudo”, acrescentou Natieli.
O responsável pela
filial da Papelaria Castorino
Santana na Costa Pereira,
no Centro de Vitória, Carlos
Magno Alves, também confirma o aumento. “A procura
por material escolar já é
grande em nossas lojas. Mas

esperamos que a procura
aumente ainda mais nas
últimas semanas de janeiro
e início de fevereiro”, disse.
Neste período, também é comum que os pais ou
responsáveis tenham dúvidas sobre os pedidos encontrados nas listas de material
escolar enviadas pelas escolas. De acordo com o levantamento realizado pelo Procon
Estadual, as dúvidas mais
recorrentes são relativas à
cobrança de material de uso
coletivo, exigência de marcas
específicas e cobrança de
taxa para lista sem a especificação dos itens ou valores
pelas unidades de ensino.
De acordo com a diretora jurídica do Procon-ES,
Andréa Munhós, o envio da
lista é obrigatório por parte

das unidades de ensino,
contudo, algumas recomendações precisam ser
observadas.
“As escolas são obrigadas a fornecer as listas para
que os consumidores pesquisem os preços e comprem os
produtos na loja de sua preferência. Algumas instituições
de ensino cobram uma taxa
para a compra do material.
Isso não é irregular desde que
a escola disponibilize a relação
com os itens, ficando a critério do consumidor adquirir o
próprio produto. Importante
lembrar que a exigência de
marcas específicas é uma
prática abusiva e deve ser
denunciada”, disse a diretora.
Os
consumidores podem registrar suas
reclamações pelo e-mail

atendimentoapp@procon.es.
gov.br ou pessoalmente na
sede do Procon do seu município ou do Procon Estadual,
na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 935, Centro, Vitória,
de segunda a sexta-feira,
mediante retirada de senha
no local.
O Procon Estadual
também tem uma unidade
localizada no Faça Fácil
Cariacica, que está atendendo por agendamento, e
deve ser feito pelo site www.
facafacil.es.gov.br. É preciso
que o consumidor tenha
disponível o RG (Carteira
de Identidade), CPF, além
de documentos que possam
comprovar a reclamação.
As dúvidas podem ser solucionadas pelo WhatsApp 27
3323-6237. •
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Confira algumas dicas do Procon-ES

✒

✒

✒

✒
✒

As escolas são obrigadas a fornecer as listas para que os pais ou responsáveis pesquisem os preços e comprem
os produtos na loja de sua preferência;
Cobrar taxa para a compra do
material não é irregular, desde que a
escola disponibilize a relação com os
itens, ficando a critério do consumidor
adquirir o próprio produto.

✒

Exigir marcas específicas ou só
aceitar que o material seja adquirido
numa determinada loja ou no próprio
estabelecimento de ensino é uma prática abusiva e deve ser denunciada;

✒

Na hora da compra, o consumidor deve verificar quais os itens
que restaram do período
letivo anterior e avaliar a possibilidade de
reaproveitá-los;

✒

É importante
pesquisar os preços em
diferentes lojas, levando
em consideração que
existe uma infinidade
de marcas e modelos;

É importante considerar as taxas
de juros quando optar por compras
a prazo, priorizando o pagamento à
vista, sempre que possível, para evitar
dívidas.
fiscal;

Deve-se sempre exigir a nota

Materiais de uso coletivo, como
de limpeza e higiene, bem como os
utilizados na área administrativa, não
podem constar na lista de material
escolar, pois esses gastos estão cobertos
pela mensalidade;

✒

O Procon Estadual entende como
materiais de uso genérico e coletivo:
álcool, algodão, apagador, barbante,
canetas para lousa, cartolina, copos,
creme dental, detergente, CDs, esponja
de aço, estêncil, fita, cartucho e toner
para impressora, fita adesiva, giz para
quadro negro, grampeador e grampos,
guardanapos, líquido corretivo, medicamentos para primeiros socorros, palha
de aço, papel A4, papel higiênico, papel
ofício, pasta suspensa, plástico para
classificador, prato descartável, sabonete, talheres, entre outros;

✒

Se a instituição de ensino solicitar materiais que não fazem parte das
atividades escolares rotineiras, o Procon-ES recomenda que o consumidor
cheque a finalidade e se a quantidade
solicitada é razoável. A instituição de
ensino também não pode impedir que o
aluno participe das atividades escolares
em razão da ausência de determinado
material didático-escolar exigido.

Importante
lembrar que a
exigência de marcas
específicas é uma prática
abusiva e deve ser
denunciada.
Andréa Munhós, diretora
jurídica do Procon-ES

8

Economia

ANO 03 | Nº 55 • www.agoraes.com.br • SIGA-NOS EM NOSSAS REDES
f /JORNALAGORAES | l @AGORA_ES | t @AGORAES1 | y JORNAL AGORA ES

Flavio Bolonha
l @agoraautooficial
Leia também em
www.agoraes.com.br

Personal Car: a tendência do
mercado automobilístico

H

oje vamos falar
de oportunidades, novos negócios e inovações.
Conversei com Diego Holles,
inovador da forma de vender
carros. Todos nós estamos
acostumados com aquele
velho ritmo de vendas das
concessionárias e das lojas
físicas tradicionais. Diego
Holles inovou, iniciando um
projeto arrojado, com uma
nova descrição da sua função: o Personal Car. O objetivo é bem simples, porém,
totalmente inovador e diferente do que você, cliente,
que gostaria de trocar de
carro, está acostumado a
encontrar.
O cliente tem um
carro para vender. O Personal Car tem os clientes. Ou
seja, ele faz a intermediação
na venda e cuida de toda
parte de documentos, que,
sabemos, demanda bastante
tempo é e bastante burocrática. Resumindo, o Personal
Car te ajuda a tornar o seu
sonho uma realidade: ter um
veículo zero, ou até mesmo
seminovo ou usado, rápido e
sem dor de cabeça! Confere
aí o nosso rápido bate-papo.
Agora Auto - Qual
é a principal atuação da
empresa?
Diego Holles - Hoje,
atuamos diretamente no
ramo automotivo. Achamos
o comprador para o seu veículo. Se o cliente tiver algum
problema com seu veículo,
mesmo que não tenha sido

comprado conosco, nós
também ajudamos a resolver. Atuamos na compra,
na venda, no pós-venda, na
manutenção e na revisão do
veículo.
Como vê o papel do
Personal Car no mercado
capixaba?
A atuação é muito
importante por solucionar
problemas e burocracias na
hora de vender, comprar ou
consertar o seu carro, atuando diretamente no consumidor final, que não tem
mais tempo para ir até uma
loja ou concessionária. Ele
tem dúvida na escolha do
carro, ou até mesmo onde
levar o carro para uma simples lavagem... É aí que entra se adequarem a esse novo
o Personal Car!
formato de trabalho. Inovação não será mais opção: será
Como você analisa obrigação para se manter no
o mercado após o período mercado com a sua clientela.
crítico da pandemia?
O Personal Car cresComo a internet e as
ceu muito na pandemia pelo redes sociais ajudam nas
fato de trabalhar com o for- vendas?
mato de delivery. O cliente
Hoje, minhas vendas
compra o veículo e recebe são 90% pela internet ou
em sua casa, ou ainda pega- redes sociais. Já tive caso de
mos o carro e levamos para postar um stories e com 5
a revisão.
minutos e 30 visualizações
A profissão em si vendermos um carro. Quanganhou seu espaço no mer- tas pessoas entram em uma
cado, onde a confiança vem loja de carros hoje? Se ainda
atrelada. Quem entrega seu existir alguém fora das redes
carro para um "desconhe- sociais, está deixando de vencido"? Todo mundo quer der com mais velocidade.
continuar a usufruir de
todos os serviços possíveis
Quais são os planos
para sua comodidade e con- para 2022?
forto após esse novo cenário,
Estou com três proentão, cabe aos profissionais jetos em desenvolvimento:

curso para vendedores de
carros 0 Km, seminovos,
popular ou premium; intensivo para revendas e concessionárias (atendimento,
abordagem pelas redes
sociais, como se vestir para
vender, processo de vendas,
avaliação do usado na troca);
e o outro é segredo por
enquanto! (risos) Mas tenho
certeza de que também será
sucesso!
Fala liberada!
Tenho certeza de que
2022 será um ano promissor
para todos nós, brasileiros, e
ainda mais no nosso ramo,
se pudermos, de uma forma
mais simples, como pedir um
ifood ou Uber, poder comprar, vender ou concertar
um carro, junto a um Personal Car, atendendo todas as

suas necessidades.
Mas, para isso, precisamos formar esses profissionais para o mercado.
O mercado está escasso de
bons profissionais em todas
as áreas. O nosso projeto é
ajudar a mudar esse cenário,
oferecendo treinamentos e
palestras. •
Flavio Bolonha é consultor automotivo, tem mais
de 13 anos de experiência
no mercado, atuando desde
pequenas e médias oficinas
e autocenters até as maiores
montadoras do Brasil, como
Toyota, Lexus, Jeep, Dodge,
Chrysley, RAM, Nissan, BMW
e Mercedes Benz. Atua também no desenvolvimento e
implantação de processos
para empresas em geral e com
foco automotivo.

Economia
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Érico
Lopes

l @cafedireitogestao

Leão tem
fome de
criptomoedas
também?

N

ão é segredo para
ninguém a ascensão do mercado de
criptomoedas no
Brasil, mesmo com a alta volatilidade diária. As criptomoedas são totalmente digitais e
não são emitidas por nenhum
governo ou bloco econômico,
como acontece com o Real, o
Peso Argentino, o Dólar e o
Euro.
Para se ter uma ideia,
quem comprou R$ 1 mil em
bitcoin (BTC) no dia 01º de
janeiro de 2021 e guardou, no
primeiro dia do ano de 2022

tinha guardado R$1.743,70. E,
se ao invés de ter comprado
BTC, tivesse comprado Ethereum (ETH), essa pessoa teria
acumulado no primeiro dia do
ano de 2022 R$5.174,75.
E o Leão? Ele está
faminto querendo comer
parte desse lucro! O Fisco
fica de olho nesses ganhos
de capital. Por isso, em 2019,
a Secretaria da Receita Federal
do Brasil obrigou as exchanges (Binance, Mercado Bitcoin,
Foxbit, etc.) a prestar informações relativas às operações
realizadas com criptomoedas

ao Fisco Federal.
Para fins de tributação,
a Receita Federal entende que
as criptomoedas não são ativos mobiliários e nem moeda
de curso legal. Elas são equiparadas a ativos financeiros
sujeitos a ganho de capital
e devem ser declaradas no
Imposto de Renda pelo valor
de aquisição. Assim, as pessoas
físicas possuem a obrigação
de pagar o Imposto de Renda
sobre o ganho de capital.
Importante destacar
que somente estará sujeito à
tributação o ganho de capital

quando as alienações mensais
forem superiores a R$ 35 mil,
independente da criptomoeda
alienada/vendida.
Nos ganhos acima de R$
35 mil referente à venda de
criptomoedas, incidem uma
alíquota de 15% se o lucro for
até R$ 5 milhões. Se o valor for
superior a esse, as alíquotas
também são maiores.
Temos no Congresso
Nacional diversos projetos de
lei que visam regulamentar
as operações realizadas com
criptomoedas, o que entendemos ser imprescindível

para preencher este vácuo
normativo. Porém, enquanto
não temos legislação própria,
importante nos adequarmos às
determinações e orientações
da Receita Federal do Brasil. •
Érico Lopes é Mestrando em Direito Administrativo e Administração
Pública pela Universidad de
Buenos Aires, Membro Titular
da Academia de Letras Jurídicas do Estado do Espírito
Santo e Secretário de Controle
e Transparência da Prefeitura
de Viana.
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Aquecimento: aula de samba é
com a eterna rainha de bateria
Tatiana Paysan tem uma história marcante na Escola Unidos de Jucutuquara e no carnaval capixaba. Hoje, ela
também dá aulas para quem tem vontade de aprender a sambar
Andressa Rocon

O

Carnaval 2022 já se
aproxima. Mesmo
com todos os cuidados sanitários,
o pessoal quer fazer bonito,
com muito samba no pé!
Para quem quer aprender a
dançar o ritmo em grande
estilo, Tatiana Paysan, que
desfilou como rainha de
bateria da Escola de Samba
Unidos de Jucutuquara por
16 anos, está dando aulas
de samba. Tatiana tem uma
história marcante na escola:
foi uma das rainhas que
ficou mais tempo no cargo
e em uma mesma escola de
samba. Ao todo, foram mais
de 30 anos dedicados ao carnaval capixaba.
“Desde que desfilo,
sempre achei muito importante propagar o samba.
E, se temos um dom, ele
precisa ser disseminado,

Tatiana Paysan desfilando com sua fantasia preferida

ensinado para todas as gerações. É lindo ver o samba se
espalhando... Acredito que
é uma cultura que tem de
perpetuar. Até hoje, recebo
o carinho das pessoas e sou
eternamente grata por isso.
E poder passar esse conhecimento e toda a experiência
que tive ao longo desses mais
de 30 anos é motivo de muito
orgulho e muita gratidão.
Quero contribuir para que
surjam novas rainhas”, disse
a jornalista Tatiana.
Uma de suas alunas é
a advogada Juliana Pimentel, que sempre admirou a
Unidos de Jucutuquara e
a então rainha Tatiana. "A
Juliana decidiu desfilar na
agremiação e me procurou
perguntando se eu podia
ensiná-la a sambar. Como eu
já estava com esse projeto de
dar aulas de samba, vi como
uma oportunidade de colocar em prática o projeto. E

Tatiana e sua aluna, a advogada Juliana Pimentel
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ela está se saindo muito bem,
é muito aplicada. Tem aulas
que nos emocionamos com
o progresso dela. Durante
a aula, aplico técnicas de
samba envolvendo o corpo
inteiro, onde também queimamos muitas calorias: em
média 500 por aula”, afirma.
Tatiana sempre foi
ligada à dança. “Fiz aula de
jazz por mais de 10 anos,
desde a infância até a adolescência, o que foi muito
importante e me ajudou
muito a aperfeiçoar o samba.
Comecei a fazer alguns cursos de samba com professores do Rio de Janeiro, para
elaborar a minha própria
técnica de ensino, pois todo
mundo sabe sambar, mas
ensinar a pessoa sambar é
bem diferente”, explica.
A eterna rainha relembrou momentos marcantes
de sua carreira. “Um deles
é a história com o tamborim que começou quando
me inspirei na rainha Nani
Moreira, da Mocidade

2022

Carnaval

Alegre de São Paulo, que
usava o tamborim em seus
desfiles, o que me encantou. Até que, no desfile de
2006, levei o tamborim para
a avenida. Foi uma surpresa
para todos. E, de lá para cá,
não parei mais, isso foi um
diferencial, pois as pessoas
achavam muito bonito sambar e tocar ao mesmo tempo,
algo que precisa ter uma boa
coordenação motora."
"Outro momento que
guardo na memória foi o
desfile de 2011, quando desfilei com um macacão prateado, uma das fantasias mais
lindas que usei. Meu último
ano na Jucutuquara foi em
2014 e, em 2015, fui convidada pela Mocidade Unida
da Glória (MUG) para desfilar como destaque, representando o enredo O sonho
de ser campeã. Em 2018, fui
convidada pela Rede Gazeta
para ser comentarista do
carnaval, um dos momentos
que também marcou muito
minha história", revela. •

QUER APRENDER
A SAMBAR?
l @tatipaysan

História
Tatiana começou a desfilar
bem novinha, aos 7 anos, na Jucutuquara. “Meu irmão tinha uma
ala chamada Universitária. Como
tinham algumas crianças que
desfilavam, ele fazia uma 'comissão de frente' com os pequenos
foliões e foi assim que comecei.
Minha família sempre teve uma
história com o carnaval. Meu
irmão Robson Paysan já foi vice-presidente da escola e meu outro
irmão, Dionilo Paysan, já atuou na
Harmonia e ajudou na produção
dos carros alegóricos. Quando eu
tinha 11 anos, ganhei o concurso
para Princesa da Bateria, já que
não tinha idade para ser rainha.
Também cheguei a ser porta-bandeira mirim da escola", conta
Tatiana.

Ela explica que o carnaval
deu uma paralisada e, quando voltou, ela já tinha mais de 18 anos.
“Nessa época, comecei a desfilar à
frente da bateria da Jucutuquara, pois eu
já tinha idade
para desfilar
como rainha.
Desfilei no Centro de Vitória e
depois no Sambão do Povo.”
Ta t i a n a
é jornalista,
formada em
Letras Inglês/
Português com
pós-graduação
em Educação

Inclusiva. Atuou por mais de 20
anos como jornalista de A Gazeta,
foi editora do jornal e passou pela
área comercial. Também

trabalhou na TV Tribuna, foi
assessora de comunicação do
governo e de empresa privada.
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Agro aqui!

Em um só lugar!

(27)

2121-0800

(27)

2121-0811

Rodovia BR-262, Km 6,5, s/n Vila
Capixaba - Cariacica - ES(27)
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Luiz Fernando
Brumana
l @lfbrumana
Leia também em
www.agoraes.com.br

Só apareceu porque
tem eleição este ano

Reitor na disputa
Ex-reitor da Universidade Federal do Espírito Santo
(Ufes) Reinaldo Centoducatte almeja disputar a vaga do
Senado pelo PT no próximo ano e vai colocar seu nome à disposição do partido. Ele esteve à frente da Universidade por
dois mandatos, de 2012 a 2020, e pretende fazer uma campanha propositiva tendo a Educação como um dos focos.
O PT, por sua vez, busca um candidato majoritário
também como forma de auxiliar na campanha presidencial
de Luiz Inácio Lula da Silva.

Alckmin

H

á algumas máximas populares
quando o assunto
é política que
dizem: "Fulano só aparece
em ano de eleição" ou "Por
causa da eleição, começam
a fazer tudo quanto é obra".
2022, que acaba de ter início,
é um ano eleitoral e você, leitor, com certeza ouvirá uma
dessas frases.
A percepção popular
não é de toda errada. O que
ocorre, na verdade, é uma
estratégia clara com base
em um cronograma dos gestores e ocupantes de cargos
públicos para que suas ações
não sejam esquecidas no
momento do voto.
Ao assumirem seus postos, principalmente ordenadores de despesa, costumam
utilizar o primeiro ano para
diagnósticos e planejamentos, evitando, por exemplo,
problemas com algum tipo de
irregularidade em contratos
da gestão anterior. Montam
e substituem os membros de

suas equipes, estabelecem
relações com demais poderes,
entre outras ocupações.
No segundo ano, geralmente, se investe em anúncios mais modestos e, muitas vezes, há uma postura de
arrochos fiscais, o que possibilita melhor controle de contas e, não ingenuamente, dará
suporte financeiro para que
a gestão deslanche no biênio
final sem grandes problemas.
Já no terceiro, com
mais dinheiro em caixa, os
projetos começam a sair do
papel e passam a ser vistos,
principalmente no segundo
semestre. O período é conveniente porque, assim como
há a máxima das "obras em
ano eleitoral", há também da
"fraca memória do eleitor".
Ter ações ocorrendo durante
ou pouco antes do cidadão
começar a pensar o voto é
uma forma de ser lembrado,
garantir apoios e evitar ataques da oposição.
Por fim, o quarto ano é
"o mais curto para a gestão"

e, por isso, precisa ser de plenos resultados. A legislação
eleitoral proíbe uma série
de ações seis meses antes
do pleito, como contratação, demissões, concursos
e anúncios de obras. Além
disso, muitos membros do
Executivo se afastam das
suas funções por causa das
eleições e precisam que seus
resultados sejam visíveis
e atribuídos a eles muitas
vezes sem as suas presenças
em agendas oficiais.
E o eleitor, o que precisa pensar? Cabe a quem irá
dar o voto deste ano começar
desde já a acompanhar as
notícias políticas, relembrar
promessas de campanhas,
pesquisar se foram cumpridas, saber quem são os candidatos a presidente, governador, deputados e senadores,
fazer um balanço do que está
sendo entregue e de como se
chegou até aí e, mais do que
fundamental, não se deixar
influenciar por certas máximas populares. •

Sobre a saída do
ex-governador de São Paulo
Geraldo Alckmin do PSDB, o
ex-vice-governador do Espírito Santo César Colnago
(PSDB) afirmou: “Estive com
ele em junho e conversamos
sobre a importância dele no
partido.
Ele é uma figura histórica, uma referência e, evidentemente, não queria que
ele saísse. Vou respeitar sua
decisão, mas queria que ele
ficasse”, afirmou.

Chapa
socialista

Com o fim das coligações e tendo a seu favor
o fato de estar à frente do
Palácio Anchieta, o PSB tem
montado uma pesada chapa
para deputado federal. A
intenção da sigla é ocupar
duas ou três das 10 cadeiras
capixaba na Câmara Federal. Entre os pleiteantes, Ted
Conti e Paulo Foletto vão
buscar a reeleição.
Tentando pela primeira vez, estão a vice-governadora Jacqueline Moraes; o
deputado estadual Eustáquio de Freitas; o ex-vice-governador Givaldo Vieira; o

vereador de Linhares e presidente do partido municipal
Tarcísio Silva; o ex-vereador
de Vitória Sérgio Sá (Vitória); a ex-prefeita de Mimoso
do Sul, Flávia Cisne; entre
outros nomes, inclusive um
da universidade.

Reunião com
prefeitos da
Grande Vitória
Prefeitos de Grande
Vitória se reuniram nesta
semana com o conselheiro do
Tribunal de Contas do Espírito Santo, Rodrigo Coelho.
Em pauta, a apresentação
do novo programa de gestão
educacional do Estado.
Além do chefe do Executivo de Vitória, Lorenzo
Pazolini (Republicanos), e
de Vila Velha, Arnaldinho
Borgo (Podemos), também
esteve presente Edson
Magalhães (PSDB), prefeito
de Guarapari.
Luiz Fernando Brumana é jornalista e professor. Mestre em História
Social das Relações Políticas
pela Ufes, com mais de 10
anos de experiência cobrindo
os fatos e articulações políticos no Espírito Santo.
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ENTREVISTA | JOSÉ CARLOS DA FAZENDA, VEREADOR DE IRUPI

“Irupi, hoje, vive uma
ditadura do Poder Executivo”
Vinícius Nascimento

J

osé Carlos Nunes
Moreno, ou José Carlos da Fazenda, como
é conhecido, é vereador de Irupi, cidade localizada no sul do Espírito Santo,
região do Caparaó. Eleito pela
primeira vez para uma das
nove cadeiras da Câmara de
Vereadores da cidade nas eleições municipais de 2020, ele
é o entrevistado da primeira
edição do Agora ES de 2022.
No bate-papo com
nossa equipe de reportagem, o vereador
falou dos principais
desafios encont ra d o s

ao assumir o mandato, sobre
seus projetos, avalia o primeiro ano de gestão e fez
duras críticas ao Executivo
municipal e ao prefeito da
cidade, Edmilson Meireles.
"Irupi, hoje, vive uma ditadura", afirmou. Confira.
Agora ES - O que
levou o senhor a disputar
as eleições em 2020?

José Carlos da Fazenda
- Desde novo era um cidadão
insatisfeito com os desmandos dos políticos que dominavam a cidade. Então, de
certa forma, sempre participei da vida política da cidade,
porém, nunca havia pensado
em disputar uma eleição.
C o nt u d o ,
conversando
com
o
vereador
Deibson
Pedron, ele
me disse
que não iria
concorrer
a reeleição
Quando
e gostaria
muito que eu
sou acionado pela
fosse seu 'sucespopulação e vou cobrar do
sor' na Câmara.
Executivo, essa situação é
Aceitei o convite,
porém,
sem muita
vista como um problema
confiança.
pessoal por eles e não uma
Infelizmente,
Deibson acabou
tarefa do vereador.
falecendo de Covid-19
em setembro de 2020.
Então, em nome de seu
trabalho, decidi enfrentar o desafio e defender
seu legado e os interesses
da população do cidadão
de Irupi.
Neste primeiro ano
de mandato, quais foram
as principais dificuldades
encontradas pelo senhor?

Irupi, hoje, vive uma
ditadura e eu tenho pautado
meu mandato com objetivo
de quebrar esse ciclo. Quem
manda na Câmara de Vereadores é basicamente o prefeito Edmilson Meireles.
A maioria dos vereadores vota apenas aquilo
que é favorável aos interesses do Poder Executivo e
não da população... Então,
eu entendo isso como uma
forma de ditadura. Estou
ali, no meio deles, sozinho,
buscando ajuda para tentar
acabar com isso.

O que o senhor destaca desses de negativo
dentro dessa 'ditadura' na
cidade?
Um exemplo é o serviço de coleta de lixo, que
não funciona. Por questões
meramente políticas, o prefeito nomeou um secretário
que não possui capacidade
técnica para responder pelo
serviço e isso tem gerado
diversos transtornos.
Outra situação, é a
secretária de Educação, que
também está no cargo apenas por conta dos compromissos políticos do prefeito.
No dia da sessão da Câmara
que discutimos a distribuição do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (Fundeb), ela sequer
apareceu para dialogar com
o Legislativo e apoiar os
demais professores.
Quando sou acionado
pela população e vou cobrar
do Executivo, essa situação é
vista como um problema pessoal por eles e não uma tarefa
do vereador, que foi eleito
para atender à população.
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Como o senhor avalia a atuação da Câmara de
Vereadores neste primeiro
ano da nova legislatura?
Em 2021, a Câmara de
vereadores foi guiada pelos
interesses do Executivo. A
Câmara aprovou apenas
aquilo que era de interesse
do prefeito. Boa parte dos
vereadores tem medo de
não votar um determinado
projeto ou fazer alguma
cobrança e gerar insatisfação no Executivo. Essa é a
verdade!
Vereador não precisa
se preocupar com isso. Vereador não executa obras, vereador indica e fiscaliza. Essa

é a realidade da política no
interior. A prioridade não é o
interesse da população, mas
sim, os interesses dos grupos
políticos.
Hoje, sinceramente,
me vejo lutando sozinho contra todos esses desmandos.
Apesar de já ter começado
a perceber o movimento
de outros vereadores para
cobrar o Executivo...
C o m o ve r e a d o r
novato na Câmara, como o
senhor avalia seu desempenho neste período?
Meu primeiro ano foi
de muito aprendizado! Considero-me um vereador que

tem credibilidade e a confiança da população. Tentei
mostrar ao cidadão todos
os principais problemas da
cidade, como o problema do
lixo, mas, também, busquei
mostrar as potencialidades
da cidade. Meu mandato é
pautado pelos interesses do
cidadão de Irupi.
E como o senhor avalia a gestão do prefeito
Edmilson Meireles?
Avalio de ruim para
péssimo! Nossa cidade é
basicamente rural e não há
um investimento para cuidar das estradas, por exemplo. Não há planejamento de

Política
serviços para potencializar
o trabalho do homem do
campo, fortalecer na cultura
do café, que é a principal atividade da cidade. Vejo que
falta gestão pública voltada
para o cidadão!
Diante de um cenário tão ruim, quais são as
expectativas para 2022?
Minhas expectativas de melhoras hoje para
Irupi estão depositadas no
governo do Estado. A arrecadação do município hoje só
dá para folha de pagamento
e manter o básico funcionando. Portanto, não acredito que a prefeitura tenha
condições de proporcionar
melhorias.
Minha esperança está
no governador Renato Casagrande, para que o governo
execute obras aqui na cidade.
Mas, como o próprio governador disse, a maior dificuldade em liberar recursos
para cidade é a falta de projetos. O município carece de
pessoas qualificadas para
executar os projetos para
que, assim, seja possível solicitar recursos do Estado.
A prefeitura é basicamente um cabide de empregos para pagar favores políticos e a consequência disso é
uma cidade sem obras e com
seu crescimento e desenvolvimento estagnado.
Não que o município
não tenha pessoas capacitadas para isso, mas as escolhas políticas não são acertadas. O atual secretário de
Meio Ambiente, por exemplo,
não tem uma qualificação na
área. A secretária de Finanças tem experiência em
secretaria escolar. O secretário de Saúde foi comerciante
a vida inteira, sendo que a
cidade tem diversas pessoas
com qualificação técnica
para o cargo.
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Minhas
expectativas
de melhoras
hoje para Irupi estão
depositadas no
governo do Estado.
Mas, como o próprio
governador disse,
a maior dificuldade
em liberar recursos
para cidade é a falta
de projetos."
Vejo que falta incentivo político para que o
produtor de café, por exemplo, trabalhe também com
turismo. A cidade possui
inúmeras belezas naturais
que precisam ser exploradas.
Com projetos vindos do setor
público, acredito que tenhamos condições de fazer de
Irupi uma cidade com maior
potencial turístico.
A cafeicultura é
umas das principais atividades agrícolas de Irupi.
Como o senhor avalia a
política de incentivo aos
produtores da região?
Irupi, por ser uma
cidade basicamente agrícola,
precisaria de uma equipe
técnica para atender e auxiliar os produtores rurais.
Conhecer de perto as
produções, entender melhor
as principais dificuldades
encontradas por eles, entender o fluxo de trabalho, auxiliar no planejamento de cada
produtor.
Temos aqui um concurso que elege o melhor
café há 20 anos e só. Nada
mais é feito para dar visibilidade a esses produtores.

Qual será sua principal bandeira de defesa de
2022 na Câmara?
Irupi precisa debater
Irupi faz parte do a acessibilidade! Vou levar
Caparaó, região com um esse tema para Câmara de
grande potencial turís- Vereadores e pretendo apretico no Estado. Na opinião sentar projetos que possam
do senhor, o que precisa garantir uma cidade mais
ser feito para fortalecer o acessível. •
turismo nesta região?
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Velocidade: vem aí a Copa Verão
Kurumá de Kart Amador
As corridas serão nos dias 12 e 13 de fevereiro, no Fãs de Kart GP Indoor, em Jardim Camburi, Vitória
Lívia Albernaz

A

tenção, fãs de kart!
Depois do sucesso
da Copa Inverno
de Kart Amador
2021, a estação mais quente
do ano também terá sua
competição: dessa vez será a
Copa Verão Kurumá de Kart
Amador 2022, nos dias 12 e 13
de fevereiro, no Fãs de Kart
GP Indoor. A organização é
da Associação Fãs de Kart do
Estado do Espírito Santo.
Serão 90 pilotos divididos nas seguintes categorias: leve (com pessoas que
tenham de 60 a 80 quilos);
médio (para pessoas que
tenham peso de 80 até 95
quilos); e pesado (para quem
possui mais de 95,1 quilos).
As inscrições estão
esgotadas, mas há uma lista
de espera. Para deixar o
nome na lista, o interessado
deve entrar no site www.fasdekart.com.br, ir até o regulamento, preencher a ficha e
enviar por e-mail.
“A nossa expectativa é
muito legal porque já temos
os 90 inscritos, mais uma
lista de espera que a gente
nem contava. Fizemos a
Copa Inverno com 72 pilotos
e agora abrimos para mais
pilotos. O mais legal é que
empresas de grande porte,
como a Kurumá, estão nos
apoiando. A ideia também é
fazer as finais ao vivo, com
quatro câmeras na pista”,
contou o presidente da Associação Fãs de Kart Amador
do ES, Renato Pereira.

equalizar peso). Cada categoria de peso irá realizar três
corridas classificatórias.
A primeira bateria
será formada por grupos de
10 pilotos por sorteio e terá
cinco minutos de tomada
de tempo e 15 de prova. Já
a segunda corrida será formada pela mistura da ordem
de chegada dos 30 pilotos e,
dependendo de cada posição
de chegada, o grid de largada
será invertido, o mesmo
As corridas
acontecendo na terceira
Todos os inscritos em classificatória.
sua respectiva categoria irão
A segunda e terceira
correr com lastro (chumbo classificatória terá duas volcolocado nos karts para tas de aquecimento de pneu

e depois, 18 voltas. Serão classificados 12 pilotos melhores
pontuados nas três corridas
classificatórias e esses irão
para a final por categoria de
peso. Já a final por categoria
de peso terá cinco minutos
de tomada de tempo e 15 de
corrida.
Depois das finais por
categoria de peso, será realizada a grande final, com a
presença dos quatro melhores classificados nas finais
por pesos, totalizando também 12 pilotos, que irão realizar uma corrida de cinco
minutos de tomada de tempo
e 15 de corrida. •

REDES SOCIAIS
l @fasdekart
f Fãs de Kart
Mais informações e regulamento
www.fasdekart.com.br
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Promessa capixaba é aprovada
para jogar no Flamengo
Brayan Leal, de 12 anos, é de Cariacica e realizou uma semana de testes no Flamengo. Foi aprovado e, agora,
arruma as malas para embarcar em um sonho

F

azer parte da base de
um grande clube de
futebol, poder calçar
as chuteiras e pisar
no gramado para defender as
cores de um dos maiores clubes do mundo: esse é o sonho
do Brayan Leal, de 12 anos, que
virou realidade. O jovem capixaba realizou uma semana de
testes no Clube de Regatas do
Flamengo e foi aprovado. A
partir de agora, ele é um dos
Garotos do Ninho.
O Agora ES já contou
a história de Brayan em suas

páginas e, agora, volta para
falar sobre sua conquista.
Volante promissor, o atleta
começou a jogar futebol aos
6 anos por influência do pai,
Ediclei Leal. E, além do apoio
da família, o jogador tem sua
carreira gerenciada pela Fap
Eventos Esportivos.
Junto ao seu empresário Eliton Perini, o garoto
conta como foi a semana de
testes no Mengão. “Foi uma
semana muito boa, de novos
aprendizados. Fiz amizades e foi ótimo viver aquela

experiência maravilhosa.
Quando pisei no Ninho, tive
uma sensação de um sonho
realizado. Fiquei muito emocionado por chegar até ali,
mas já sabia que não seria
fácil. O mais difícil do teste
foi no primeiro dia. Fiquei
um pouco perdido, mas fui
buscando meu espaço e me
encaixando”, contou.
E, dias depois, o garoto
recebeu a notícia que mudou
a sua vida. “Foi um passo dado
para realizar meu sonho de
ser jogador profissional. Agora

eu e minha família vamos ter
de nos mudar para o Rio de
Janeiro. Em janeiro me apresento no Ninho do Urubu
para começar a treinar firme
e poder ajudar o time a ganhar
títulos. Estou super feliz e não
vejo a hora de treinar pela primeira vez, oficialmente, como
jogador do Flamengo.”
Eliton, empresário do
atleta, conta que a ideia era
levar Brayan para os testes
no Flamengo em 2022, mas,
segundo ele, o destino adiantou o processo. “Eu sabia que

ele seria aprovado no teste.
Esse garoto é uma promessa,
um craque. Tenho confiança
não só no Brayan, mas também em seus pais. Respeitamos o tempo certo dele e,
agora, esse sonho se realizou”,
disse o empresário.
Desde os 6 anos no
futebol, o jogador se destaca
em campo por ser um volante
equilibrado e disciplinado, que
não revidava faltas agressivas
e responde no futebol. Habilidoso, Brayan chuta bem com
as duas pernas. •
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Inscrições para participar dos
Editais de Cultura seguem até
dia 26 de janeiro
As inscrições dos Editais 2021 devem ser feitas via plataforma on-line Mapa Cultural ES
Andressa Rocon

A

Secretaria da
Cultura (Secult)
prorrogou
as
inscrições dos
Editais da Cultura 2021 até
o dia 26 de janeiro de 2022.
Ao todo, serão 414 projetos
selecionados, divididos em
27 modalidades em diferentes editais e voltados para a
produção, difusão e fomento
da cultura capixaba.
As inscrições podem
ser feitas pela plataforma
Mapa Cultural ES. Os Editais
da Cultura são realizados
com recurso do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura)
e, neste ano, contam com
o maior investimento da
história: R$ 14 milhões em
linhas de projetos, divididas
entre os eixos: Patrimônio
Cultural, Transversais e Linguagens Artísticas.
De acordo com o secretário da Cultura do Espírito
Santo, Fabricio Noronha,
esse é atualmente o maior
investimento de todos os
tempos em editais. Além
disso, o secretário destaca
que os editais geram renda e
incentivam o fomento à cultura no Estado.
“A gente tem trabalhado diversificando os
mecanismos de difusão cultural e lembrando do valor
simbólico e social das políticas culturais. Os editais
do Funcultura geram renda
para trabalhadores da cultura do Espírito Santo e também para setores não criativos que fazem parte dos
projetos. Quando a gente

INFORMAÇÕES
27 3636-7115
27 3636-7116
aumenta o investimento em
cultura, a gente aumenta as
possibilidades criativas e a
sensação de pertencimento
das pessoas ao lugar delas”,
afirmou o secretário.
Está previsto também o início das transferências Fundo a Fundo,
formuladas em colaboração
com o Fórum de Dirigentes

Municipais de Cultura e a
Lei de Incentivo à Cultura
Capixaba (LICC), que permitirá a destinação de R$ 10
milhões anuais para a área.
Entre as novidades
nos Editais 2021 destaca-se
cotas territoriais, ações afirmativas para negros e indígenas, nos editais de Curta,
Documentário, Teatro,

Dança, Literatura e Artes
Visuais, e inscrições de projetos em áudio e vídeo nos
editais de Culturas Populares, Pontos de Memória,
Territórios Criativos e Circo,
além de plantões tira-dúvidas transmitidos por lives,
e-mail e um canal direto no
WhatsApp (somente mensagens): 27 99709-9128. •

Leia os editais
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Cultura

Janeiro é mês de muita arte no
Centro de Vitória

J

aneiro vai começar com
uma agenda recheada de
arte e cultura no Centro
Histórico de Vitória. A
agenda diversificada, com apresentações musicais e literárias, além
de exposições de arte e artesanato,
será realizada no Espaço Thelema,
na rua Graciano Neves, 90. Ao todo,
são mais de 20 atrações confirmadas só para esse mês.
O espaço mantém uma proposta de acessibilidade às apresentações musicais, conciliada com a
valorização dos artistas locais: não
há cobrança de ingresso, mas a
casa incentiva a contribuição por
meio de um couvert individual no
valor mínimo de R$5,00. Cada um
contribui com o valor que puder e
todo o valor arrecadado é voltado
para os artistas da noite.
Os eventos contam com a
organização e produção de David
Rocha, Lara Cardoso, Josilene
Nery, Ruth-Léa Souza, Thalia
Peçanha e Ygor da Costa. A Thelema é um espaço colaborativo
e cultural que atua na perspectiva da economia criativa, com
a comercialização de artigos de
tabacaria, estúdio de tatuagem e
espaço expositivo. •

Slam Xamego, atração do dia 15

CONFIRA A AGENDA
Dia 08 - 18 horas - (LIVE) Meu Barbudo Favorito. As obras de Paulo Freire, ao som de Raul
Seixas, Com Carlos Guedes - Insta @thelemact
| 18 horas - Som de Varanda, Com Lua & Amigos. Entrada: couvert
Dia 11 - 19 horas - Prosas Literárias. Com Academia Cariaciquense de Letras. Expositora:
Katia Fialho. Mediadores: Lara Cardoso e Ygor
da Costa. Entrada livre
Dia 12 - 19h30 - Samba de Preta, com Elaine
Vieira. Acompanhada do violonista Lilinho e
Maicon Gomes no pandeiro. Entrada: couvert
Dia 13 - 19h30 - Baile da Nega, com a Dj
Negana. Entrada: couvert

Dia 15 - 17 horas - Slam Xamego. Competição Dia 25 - 19 horas - Prosas Literárias. Com
de poesia, apresentação musical, exposição de Junia Zaidan. “Lula Rocha, salve salve: Politilivros em formato de zines e artesanatos. Com cas de Luta e Amizade”. Entrada livre
Joao Martins. Entrada livre
Dia 26 - 19h30 - Samba de Preta, com Elaine
Dia 18 - 19 horas - Mulheres na Literatura. Vieira. Acompanhada do violonista Lilinho e
Grupo de estudos e leituras. Com Lara Car- Maicon Gomes no pandeiro. Entrada: couvert
doso, Josilene Nery e Ygor da Costa
Dia 27 - 19h30 - Apresentação comemorativa,
Dia 19 - 19h30 - Samba de Preta, com Elaine com Duarte. Entrada: couvert
Vieira. Acompanhada do violonista Lilinho e
Maicon Gomes no pandeiro. Entrada: couvert Dia 28 - 19h30 - Projeto Ensaios, com Duo
Severino. Entrada: couvert
Dia 20 - 19h30 - Baile da Nega, com a Dj
Negana. Entrada: couvert
Dias 29 e 30 - A partir das 14 horas - Flip: Feira
Literária de Poesia Inútil. Entrada livre
Dia 21 - 19h30 - Projeto Ensaios, com Murilo
Hayashi. Entrada: couvert
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Vida feliz
Impossível é só uma opinião
Madre Teresa de Calcutá reuniu-se com
um grande empresário indiano para fazer
um pedido.
- Tenho três rupias e um sonho: construir
um orfanato. Gostaria de pedir a sua ajuda.
Como resposta, foi repreendida de uma
maneira elegante: - Minha boa senhora,
não se pode construir um orfanato com
três rupias. Com esse dinheiro não se pode
fazer absolutamente nada, disse o empresário.
- Eu sei! - disse ela, com um lindo sorriso.
Porém, com Deus, três rupias e a sua ajuda
posso fazer qualquer coisa!
Não importa quanto dinheiro você tenha,
não importa se as pessoas acreditam ou
não no seu sonho. O importante mesmo é
o tamanho da sua fé e a decisão de jamais
abandonar o seu sonho.
Se filho de peixe é peixinho, por que filho
de Deus não seria deusinho? É óbvio que
cada um de nós é um pequeno ser divino
em desenvolvimento, feito à imagem e semelhança do Pai. Desperte para essa realidade e desfrute de toda a prosperidade e
abundância que o Universo disponibiliza
para nós todos os dias.

Desconfie do que algumas pessoas chamam
de impossível. Isso é desculpa para quem
duvida de si, desconhece a sua força interior e tem preguiça de fazer.
Você é um ser ilimitado, oceânico! Pode realizar tudo que desejar ardentemente. Pare
com essa mania louca de achar que a grama
do vizinho é mais verde do que a sua, que
ele pode e você não...
O Universo não discrimina ninguém, dá a
todos os mesmos recursos. O problema é
que alguns acreditam que podem, outros
não. Alguns voam, alcançam grandes alturas, enquanto outros preferem passar pela
vida rastejando, mendigando uma ajudinha
aqui, outra ali... Já se habituaram a viver da
caridade alheia, por isso vivem encolhidos,
sentindo-se vítimas do mundo.
Um pardal poderá, sempre, voar tão alto
quanto uma águia, se essa for sua vontade.
Tenha confiança em você e voe! Entregue
as suas asas aos ventos e aprenda o equilíbrio com eles. Se você tem fé, desconhece
qualquer tipo de limite.

A vida já me deu uma certeza: só existem
os limites reconhecidos pela mente. Ultrapasse a mente e penetre no território divino das infinitas possibilidades. Aproveite o tempo livre que a pandemia está nos
proporcionando e comece a imaginar tudo
aquilo que você quer realizar. Esse é o primeiro tijolinho da sua construção de felicidade plena.
Você conhece a meditação da bolha cor de
rosa? Se ainda não, comece a fazê-la hoje
mesmo. O cientista Albert Einstein dizia
que tudo começa primeiro na imaginação.
Pois então, comece a construir agora mesmo a realidade que você quer viver, lembrando sempre que você é filho ou filha do
dono do mundo! Impossível é só uma opinião... •
Jane Mary é jornalista, consultora de
marketing, autora de oito livros de autoconhecimento. (site: janemary.com.br)
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