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Intercooler! O que é para que serve?
Com o aumento dos 

veículos turbo no 
mercado, novos 
equipamentos vão 

surgindo de acordo com o 
avanço das tecnologias. Isso 
é fato! Outros que já exis-
tiam passam a ser utiliza-
dos com maior frequência, 
como, por exemplo, o inter-
cooler. Vamos explicar, de 
forma objetiva, o trabalho 
do intercooler.

Ele é um radiador de ar. 
Isso mesmo! Todos os carros 
possuem o radiador de água 
ou, como chamamos nos 
carros mais novos, líquido 
de arrefecimento. O ciclo é 
simples: a água circula pelo 
motor do carro, retém calor, 
passa pelo radiador, é res-
friada pelo vento, se o carro 
estiver em movimento, ou 
pelo ventilador, chamado 
ventoinha, que fica posicio-
nado atrás do radiador. E o 
ciclo se repete!

No intercooler, o fun-
cionamento é basicamente o 
mesmo, mas não há a ventoi-
nha e o ar não retorna. Todo 
ar que é comprimido tende a 
esquentar e perder molécu-
las de oxigênio. O ar é prove-
niente do turbo (relembrando 
que o turbo comprime o ar e 
o joga para dentro do motor, 

sendo assim admitido uma 
quantidade maior dentro do 
cilindro). Mas, antes do ar ser 
admitido no motor, ele passa 
pelo intercooler e é resfriado, 
sendo assim, ele retoma mais 
moléculas de oxigênio e entra 
na câmara de combustão.

Então, recapitulando: o 
turbo comprime o ar e, com 
isso, ele esquenta e diminui a 

quantidade de oxigênio, passa 
pelo intercooler e é resfriado, 
recuperando, assim, a quanti-
dade de oxigênio e, posterior-
mente, é admitido dentro do 
cilindro!

Existem casos em que 
o intercooler é responsável 
pelo aumento de cerca de 15 
a 30 cv de potência no veículo 
original. Em casos de veículos 

preparados para arrancada 
ou corrida, esse número 
aumenta mais ainda! É uma 
ferramenta bem interessante, 
não acha!? 

Espero que tenha gos-
tado! Até a próxima!  •

Flavio Bolonha é con-
sultor 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.
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Desigualdade social: uma porta 
aberta para a violência

ARTIGO

É preocupante a inér-
cia de nossas autori-
dades no que tange o 
avanço do tráfico de 

drogas no Brasil, bem como o 
aumento vertiginoso da cri-
minalidade, cujos confrontos 
entre quadrilhas pela dis-
puta de pontos de venda de 
entorpecentes têm ceifado 
a vida de mais de 40 mil pes-
soas todos os anos no País, 
sendo a maioria das vítimas 
jovens com idade entre 15 a 
24 anos.

Os números por si só 
são alarmantes, haja vista 
que o Brasil não produz 
cocaína e crack. Pelo contrá-
rio, elas são trazidas da Bolí-
via, Peru e Venezuela. Tam-
bém é verdade que boa parte 
dos jovens envolvidos com 
as drogas é fruto da injus-
tiça social que se pratica no 
Brasil, onde a ausência de 
políticas públicas mais efe-
tivas, sem sombra de dúvida, 

contribui para que os adoles-
centes busquem o caminho 
das drogas, face a vulnera-
bilidade a que estão sujeitos.

É profundamente 
lamentável que a maioria 
das vítimas do tráfico sejam 
jovens, negros, comumente 
residentes nas periferias e 
oriundos de famílias deses-
truturadas, que muito cedo 
tem o futuro destruído.

O Estado Democrá-
tico de Direito, a cada dia, dá 
sinais de impotência perante 
os grandes problemas que 
vivencia nosso povo, sendo 
marcante a questão da segu-
rança pública, visto que a 
violência não tem lugar e 
nem hora para ser executada 
pelos meliantes. Tanto é que 
as estatísticas mostram que 
mais de 40 mil pessoas são 
assassinadas no Brasil todos 
os anos. Isso é pior do que 
uma guerra civil.

Diante de tal situação, 

Dr. João 
Batista Novaes

é mais que urgente a neces-
sidade de adoção de medidas 
eficazes por parte de nossas 
autoridades, algumas de fácil 
implementação. Vejamos:

Reformular a legis-
lação penal, dando-se mais 
ênfase à prevenção; aliar a 
repreensão a adoção de polí-
ticas públicas voltadas para 
os jovens, sobretudo, nas 
periferias das grandes cida-
des; aumentar os efetivos das 
polícias Civil, Militar, Rodovi-
ária Federal e Federal; e colo-
car o Exército nas fronteiras 
para coibir o tráfico de drogas 
e armas. Isso, certamente, já 
seria um bom começo.

Ainda no tocante ao 
combate às drogas, é de se 
ressaltar que a polícia não 
pode continuar enxugando 
gelo e correndo atrás do 
vento, nesse prende e solta 
que assistimos todos os dias. 
O processo penal brasileiro é 
seletivo, qual seja: só prende 

pobres. Quando cai na rede 
um tubarão, logo aparece 
um bendito Habeas Corpus 
concedido por um Tribunal 
Superior, que o coloca ime-
diatamente em liberdade.

Esse sistema precisa 
ser revisto, posto que protege 
o criminoso em detrimento 
da sociedade. A lei tem de 
valer para todos. "Faça-se 
justiça, ainda que o mundo 
pereça." (Catarina II)

A renda nacional pre-
cisa ser melhor distribuída. 
Não é possível continuarmos 
com o atual sistema, onde 
10% de brasileiros detêm 60% 
da renda nacional, enquanto 
há no Brasil 15 milhões de 

desempregados e, além do 
mais, uma boa parcela não 
tem, sequer, o que comer.

Logo, é evidente que 
a má distribuição de renda, 
aliada à falta de políticas 
públicas que atendam efe-
tivamente os mais pobres 
e a não modernização da 
legislação penal são fatores 
decisivos para o aumento da 
violência que assola o nosso 
País. "Menos justiça penal; 
mais justiça social." (Enrico 
Ferri) •

Dr.  João Batista 
Novaes é advogado (OAB-ES 
3.570), foi ex-prefeito de Viana 
e ex-Ouvidor da cidade.
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Multa de até 50 salários mínimos 
para quem descumprir protocolos 
sanitários durante o carnaval

Registro do carnaval de rua de Piúma antes da pandemia

viNícius NascimeNto

Pelo segundo ano 
seguido, as festas de 
rua durante os dias 
de carnaval estão 

proibidas em quase todo País 
por conta da Covid-19. No 
Espírito Santo, para garantir 
que nenhum dos protocolos 
estabelecidos sejam desres-
peitados, as prefeituras pro-
metem realizar fiscalizações 
durante todos os dias de folia 
e até aplicar multas para 
quem desrespeitar as regras 
sanitárias e quem for flagrado 
com som acima do permitido.

Na Serra, por exemplo, 
operações serão realizadas 
pelas equipes da prefeitura 
de sábado (26) a quarta-feira 
(02), das 12 às 24 horas, em 
vários pontos da cidade. De 
acordo com a prefeitura, os 
estabelecimentos que não 
cumprirem reiteradamente 
com as normas sanitárias 
poderão sofrer sanções 
administrativas, que vão 
desde interdição do local até 
aplicação de multa. Os valo-
res variam entre R$ 2 mil 
e R$ 60 mil, de acordo com 
os agravantes. Já a multa 
por utilizar carro de som de 
forma irregular pode chegar 
a R$ 5 mil.

Em Viana, segundo 
a prefeitura, fiscalizações 
de som, fechamento de vias 
públicas e festas clandesti-
nas ou blocos carnavalescos 
serão feitas pelas equipes do  
município. Ainda de acordo 
com a prefeitura, os agen-
tes da Guarda Municipal da 
cidade já fiscalizam o uso 
de som alto no município. 
A multa para quem for fla-
grado com carro de som alto, 
por exemplo, pode chegar até 
R$ 18 mil. O Disque-Silêncio 

de Viana pode ser acionado 
pelos telefones (27) 99967-
9873 e 3255-1942.

Em Guarapari, de 
acordo com a prefeitura, não 
será permitida a realização 
de eventos, desfiles de blo-
cos carnavalescos que pos-
sam gerar aglomeração ou 
fluxo intenso de pessoas. O 
passaporte da vacina será 
exigido em eventos priva-
dos e a equipe da Vigilância 
Sanitária fará fiscalização 
nas casas de shows e demais 
estabelecimentos.

O uso de caixas de 
som nas praias do município 
também segue proibido. Por 
meio de nota, a prefeitura 
explicou que proíbe ativida-
des esportivas, como futebol, 
voleibol, futevôlei, frescobol 
e outros esportes que colo-
quem em risco a segurança 
dos frequentadores e banhis-
tas nas praias, fora dos locais 

e horários estabelecidos.
No município de Vila 

Velha, de acordo com a pre-
feitura, a fiscalização inte-
grada contará com apoio da 
Guarda Municipal e irá atuar 
em eventuais concentrações, 
aglomerações e eventos não 
liberados, que desrespeitem 
legislação. 

Os shows autorizados 
deverão respeitar o limite de 
no máximo 50% (cinquenta 
por cento) da capacidade de 
ocupação do local e, conco-
mitantemente, o limite de 
no máximo 1.200 pessoas em 
locais fechados (sem livre 
circulação de ar) e 2.000 
pessoas em locais abertos. 
O comprovante de vacina 
contra a Covid-19 será obri-
gatório para acesso a esses 
ambientes.

Na capital do Estado, 
Vitória, as festas também 
estão proibidas. Já os desfiles 

das escolas de sambas foram 
adiados para os dias 7, 8 e 9 
de abril. Pelo decreto muni-
cipal, ficam proibidos até o 
dia 14 março a realização de 
qualquer tipo de evento que 
resulte em aglomeração de 
pessoas. 

A prefeitura explica 
ainda que, durante o carna-
val, equipes do Comitê de 
Fiscalização vão atuar em 
pontos fixos com histórico 
de aglomeração de pessoas e 
circularão pela cidade.

Ainda de acordo com a 
prefeitura, as equipes farão a 
fiscalização do cumprimento 
das regras em eventos par-
ticulares, como o número 
máximo de pessoas no local, 
uso de máscaras por parte 
dos funcionários, vacinação 
ou teste negativo de Covid. 
Denúncias podem ser feitas 
pelo Fala Vitória 156.

A uti l ização de 

equipamentos que produ-
zam som audível pelo lado 
externo dos veículos, inde-
pendentemente do volume 
ou frequência, que perturbe 
o sossego público, nas vias 
terrestres abertas à circula-
ção estão proibidos. A proi-
bição também é válida a apa-
relhos de som de qualquer 
natureza e tipo, portáteis ou 
não. A multa pode variar de 
R$ 5.447,10 a R$ 9.743,75.

As restrições também 
estão vigentes em Piúma. 
Além de proibir as festas de 
rua, a prefeitura também 
proibiu o consumo de bebida 
alcóolica em áreas públicas, 
como calçadões, praias e 
ruas. O uso de equipamentos 
de som também está vetado 
e, havendo insistência, a pre-
feitura informou que a fisca-
lização poderá recolher os 
equipamentos e até aplicar 
multa de R$ 2 mil. •
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COLUNA
OBSERVATÓRIO DA 
POLÍTICA PÚBLICA

César Albenes
l @cesaralbenesm.cruz

Leia também em
www.agoraes.com.br 

Qual a relação entre ESG e ODS?
Ao pesquisar na 

internet sobre 
ESG (sigla em 
inglês para Envi-

ronmental, Social and Gover-
nance — em português: 
Ambiental, Social e Gover-
nança), não é raro encontrar-
mos outra sigla associada ao 
tema: ODS. Estas três letras 
se referem aos Objetivos de 
Desenvolvimento Susten-
tável da Organização das 
Nações Unidas (ONU) e ainda 
que não sejam sinônimos 
para ESG, fazem parte do 
mesmo alfabeto: o do desen-
volvimento sustentável.

Como explicamos em 
artigos anteriores, desde 
o evento que deu origem a 
esse conceito até o nível de 
debate atual, muitas pautas 
vêm sendo agregadas à dis-
cussão e à articulação pela 
sustentabilidade do planeta.

Em 2015, representan-
tes dos 193 países-membros 
da ONU definiram a erradica-
ção da pobreza como o maior 
desafio global e principal 
requisito para um desenvol-
vimento sustentável.

Do encontro que 
fizeram, surgiu um plano 
de ações a ser seguido pela 
comunidade internacional 
pelos 15 anos seguintes: o 
documento "Transformando 
Nosso Mundo: A Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sus-
tentável", que veio a se tornar 
a Agenda 2030.

Nela, encontram-se os 
17 ODS, além de 169 metas 
para erradicar a pobreza e 
promover a vida digna para 
todos no planeta até o ano de 
2030. Os Objetivos são inter-
conectados e combinam os 
maiores desafios globais 
em três campos do desen-
volvimento sustentável: 

o econômico, o social e o 
ambiental.

Os ODS se baseiam 
nos 5 Ps da sustentabilidade 
que são:

Pessoas: Acabar com a 
pobreza e a fome, em todas 
as suas formas e dimensões, 
e garantir que todos os seres 
humanos possam realizar o 
seu potencial em dignidade e 
igualdade, em um ambiente 
saudável.

Planeta: Proteger 
o planeta da degradação, 
sobretudo por meio do con-
sumo e da produção susten-
táveis, da gestão sustentável 
dos seus recursos naturais e 
tomando medidas urgentes 
sobre a mudança climática, 
para que ele possa suportar 
as necessidades das gerações 
presentes e futuras.

Prosperidade: Assegu-
rar que todos os seres huma-
nos possam desfrutar de uma 
vida próspera e de plena rea-
lização pessoal, e que o pro-
gresso econômico, social e 
tecnológico ocorra em har-
monia com a natureza.

Paz: Promover socie-
dades pacíficas, justas e 

inclusivas que estão livres 
do medo e da violência. Não 
pode haver desenvolvimento 
sustentável sem paz e não há 
paz sem desenvolvimento 
sustentável.

Parceria: Mobilizar 
os meios necessários para 
implementar essa Agenda 
por meio de uma Parceria 
Global para o Desenvolvi-
mento Sustentável revita-
lizada, com base num espí-
rito de solidariedade global 
reforçada, concentrada em 
especial nas necessidades 
dos mais pobres e mais vul-
neráveis e com a participação 
de todos os países, todas as 
partes interessadas e todas 
as pessoas.

Os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel da ONU são:

E r ra d i c a ç ã o  d a 
pobreza / 2. Fome zero e agri-
cultura sustentável / 3. Saúde 
e bem-estar / 4. Educação de 
qualidade 5. Igualdade de 
gênero / 6. Água potável e 
saneamento: assegurar a 
disponibilidade e a gestão 
sustentável da água e sanea-
mento / 7. Energia acessível 

e limpa / 8. Trabalho decente 
e crescimento econômico / 9. 
Indústria, inovação e infra-
estrutura / 10. Redução das 
desigualdades / 11. Cidades e 
comunidades sustentáveis /

Consumo e produção 
responsáveis / 13. Ação contra 
a mudança global do clima / 
14. Vida na água / 15. Vida ter-
restre / 16. Paz, justiça e insti-
tuições eficazes / 17. Parcerias 
e meios de implementação

Qual a relação dos ODS 
com o ESG?

Por um lado, o ESG 
está intimamente relacio-
nado aos ODS, uma vez que 
diz respeito a práticas empre-
sariais fundamentais para o 
desenvolvimento sustentável 
da organização como parte 
da sociedade.

Por outro, os ODS 
extrapolam as ações dentro 
de uma única companhia e 
são compromissos globais 
entre os mais diversos atores, 
como governos, instituições, 
sociedade civil e o próprio 
setor privado.

A principal conexão 
entre esses dois concei-
tos está no fato de que as 

empresas têm uma função 
social relevante e são cada 
vez mais cobradas em rela-
ção ao seu posicionamento 
diante dos principais desa-
fios globais de hoje.

Nesse sentido, os ODS 
podem servir como um 
norte para planejar mudan-
ças e adotar práticas estra-
tégicas dentro do campo do 
ESG. Vale ressaltar que esse 
processo se retroalimenta: 
ao se guiar pelos ODS para 
construir uma estratégia 
ESG, a companhia se adequa 
a um modelo sustentável de 
produção e contribui para a 
concretização desses objeti-
vos, não só a partir das pró-
prias ações, mas também ao 
influenciar positivamente 
seus stakeholders, ou seja, 
colaboradores, clientes, par-
ceiros, entre outros. •

Dr. César Albenes de 
Mendonça Cruz é Filósofo, 
Mestre em Educação, Doutor 
em Serviço Social, Pós-Dou-
tor (PHD) em Política Pública, 
Professor Universitário, Con-
sultor Político e secretário de 
Desenvolvimento de Viana.
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Pré-natal também 
é para cuidar da 
saúde bucal das 
mamães!
Durante a gravidez acontecem modificações físicas e fisiológicas 
no corpo da mulher. Um acompanhamento da saúde com 
cuidados em todas as áreas deve ser muito maior neste período

Geiza arDiçoN

Muitas gestantes 
não têm ciência 
de que a saúde 
bucal  delas 

também pode influenciar na 
saúde do seu bebê. É comum 
o pré-natal para acompanha-
mento do desenvolvimento 
da criança e da saúde da mãe, 
mas, e o pré-natal bucal para 
a gestante? Já ouviu falar? É 
um acompanhamento neces-
sário nesse período que ante-
cede ao parto.

A cirugiã-dentista e 
implantodontista Hosana 
Melo destaca que, durante a 
gravidez, acontecem modi-
ficações físicas e fisiológi-
cas no corpo, portanto, um 
acompanhamento da saúde, 
com cuidados em todas as 
áreas, deve ser muito maior.

“Problemas de saúde 
bucal são comumente inten-
sificados durante esse perí-
odo, podendo colocar em 
risco a gestação. Pesquisas 
comprovaram que focos de 
infecção de origem odonto-
lógica, como a periodontite, 
podem aumentar as chances 
de parto prematuro e o nasci-
mento de crianças com baixo 
peso”, disse.

Ela alerta que durante 
a gravidez podem surgir 
algumas doenças, como gen-
givite gravídica, que é a alte-
ração mais comum e que, se 
não tratada, pode evoluir 
para uma periodontite.

“Um estudo de 2015, 
bastante comentado, que foi 
realizado com 88 gestantes 
pela Universidade Federal 
de Juiz de Fora, detectou 
que 83% delas apresenta-
ram algum problema perio-
dontal, como inflamação ou 
infecção na gengiva durante 
o período”, afirmou.

Além disso, a cirur-
giã-dentista enfatiza que a 
acidez bucal, muitas vezes, 
é aumentada devido aos 
enjoos, o que também pro-
picia o desenvolvimento 
de bactérias causadoras de 
doenças na cavidade oral.

Também a ingestão 
mais frequente de alimentos 
em curtos períodos de 
tempo, somada à deficiência 
na higienização, ocasiona o 
maior aparecimento de cáries.

“A prevenção inclui 
uma higiene bucal rigorosa, 
com escovação e uso do fio 
dental, já que os tecidos perio-
dontais se tornam susceptí-
veis a mudanças inflamató-
rias induzidas pelo biofilme 
bacteriano (placa), diante 
das alterações hormonais. 
Por isso, o acompanhamento 
pelo cirurgião-dentista neste 
período é imprescindível 
para a manutenção da saúde 
bucal”, reforçou.

A profissional afirma 
que uma outra alteração que 
pode ser encontrada é o gra-
nuloma piogênico, chamado 
granuloma gravídico ou 
tumor gravídico.
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VEJA ALGUNS ALERTAS 
APONTADOS PELA PROFISSIONAL

“Acomete cerca de 1% 
das mulheres grávidas. Está 
associado à expansão de 
tecidos moles, semelhante a 
um tumor, de natureza não 
neoplásica. Acredita-se estar 
relacionado a um trauma ou 
irritação local somado aos 
efeitos vasculares provoca-
dos pelos hormônios femini-
nos. O tratamento consiste 
no acompanhamento, pois 
regridem após o parto. Em 
alguns casos que a lesão 
interfere na alimentação, 
fala ou estética, a remo-
ção cirúrgica é necessária”, 
completou.

A periodontista Rayane 
Magnol também alerta que, 
durante o período gestacio-
nal, as mulheres apresentam 
medo ao tratamento odonto-
lógico por, muitas vezes, acre-
ditarem em diversos mitos 
associados à gravidez.

“As mães relatam 
receio de que o atendimento 
odontológico possa trazer 
algum tipo de risco para a 
vida do bebê. E, na realidade, 

o pré-natal odontológico é 
de extrema importância, 
pois acompanhamos de 
perto qualquer alteração e 
orientamos a melhor forma 
de higiene bucal, evitando, 
assim, diversas doenças 
durante a gestação”, disse. 
Rayane.

Ela destaca, ainda, que 
é importante que as grávidas 
tenham a atenção redobrada 
com uso diário de fio dental, 
escovas de cerdas macias e 
limpezas profiláticas com o 
seu dentista.

“Assim como qualquer 
outra pessoa, as gestantes 
precisam visitar o dentista 
que possui conhecimento em 
pré-natal odontológico pelo 
o menos duas vezes durante 
a gestação. Infelizmente, não 
são todas as mães gestantes 
no Brasil que sabem que é 
importante esse acompa-
nhamento odontológico. 
Mas, aos poucos, tentamos 
orientar todas que vamos 
encontrando em nosso con-
sultório”, finalizou Rayane. •

 😁 sensibilidade da gengiva

 😁 coloração avermelhada

 😁 sangramento ao escovar os dentes

 😁 dor na gengiva ou nos dentes

 😁 lesões, dentre outros.

Não tem nenhum destes 
incômodos? Mesmo assim é muito 
importante que o pré-natal odonto-
lógico seja realizado, ou seja, o acom-
panhamento pelo cirurgião-dentista, 
afim de manter profilaxias (limpeza) 

e avaliações periódicas de possíveis 
cáries e problemas gengivais, já que 
são comuns durante a gestação.

E atenção! A necessidade do 
uso de medicamentos deve ser ava-
liada pelo cirurgião-dentista, que 
estará em contato com o médico que 
acompanha a gestante. A automedi-
cação nunca deve ser realizada. Vale o 
alerta que, diante de qualquer altera-
ção na cavidade bucal, a mulher grá-
vida deve procurar imediatamente o 
profissional para realizar o correto 
diagnóstico e tratamento.

O período ideal para realizar o tratamento odontológico é no 
segundo trimestre de gestação, ou seja, entre o quarto e o sexto 
mês. Porém, os casos que necessitam de tratamento de urgência, 
como dor ou abcesso, por exemplo, devem ser solucionados 
independentemente do período. A anestesia local é considerada 
segura, desde que o profissional tenha conhecimento de quais 
substâncias medicamentosas utilizar, bem como a quantidade.

Hosana Melo

Durante o período gestacional, as mulheres apresentam medo ao 
tratamento odontológico, por muitas vezes acreditarem em diversos 
mitos associados à gravidez. O pré-natal odontológico é de extrema 
importância, pois acompanhamos de perto qualquer alteração e 
orientamos a melhor forma de higiene bucal, evitando, assim, diversas 
doenças durante a gestação.

Rayane Magnol
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TPM: Tensão Pré-Menstrual? 
Não! Tiro Para Mulheres! 
Donas de casa, advogadas, psicólogas, enfermeiras... todas em torno de um único objetivo: o de aprender a 
atirar com segurança e por esporte

Lívia aLBerNaz

Um esporte pouco 
praticado e com-
preendido. É o tiro 
esportivo. Dele 

nasceu um projeto diferen-
ciado, desenvolvido pelo ins-
trutor de tiro Werleyson de 
Oliveira Soares: o TPM - Tiro 
para Mulheres, realizado no 

Clube de Tiro de Vila Velha 
(CTVV). O objetivo do projeto 
é apresentar o mundo das 
armas ao público feminino 
para demonstrar que "arma 
de fogo é uma ferramenta 
controlável e que pode ser 
facilmente manuseada pelas 
mulheres", disse o instrutor.

O projeto come-
çou em outubro 

de 2020 e tinha como obje-
tivo homenagear as mulhe-
res durante o mês de cons-
cientização do combate ao 
câncer de mama. “A princí-
pio, tínhamos como objetivo 
realizar o curso apenas no 
mês de outubro, por conta do 
Outubro Rosa. No entanto, o 

curso foi muito bem 
recebido pelo 

público. Em breve, realizare-
mos novas edições”, revelou 
o instrutor.

Werleyson conta que 
a maioria das mulheres que 
busca o curso TPM relata a 
realização de um sonho, que 
é o de atirar com uma arma. 
"Já outra parcela demonstra 
o interesse em adquirir uma 
arma de fogo para defesa 

pessoal ou de sua residência 
e que, por isso, decide conhe-
cer mais sobre armas."

O perfil das alunas é o 
mais variável possível, com 
as mais diferentes profis-
sões: vigilante, dona de casa, 
personal trainer, advogada, 
psicóloga, enfermeira, peda-
goga, empresária, trabalha-
dora rural, esteticista, admi-
nistradora, arquiteta, digital 
influencer, entre outras.

E o instrutor tem mui-
tas histórias para contar: “Em 
uma das nossas turmas, no 
ano passado, havia na linha 

de tiro uma aluna que eu 
já havia identificado 
uma certa apreen-
são durante a parte 
teórica. É importante 

que o instrutor saiba 
reconhecer os sinais 

que o aluno transmite nos 
momentos que antecedem o 
acesso ao manuseio da arma. 
Tive de ter uma maior aten-
ção a ela. No momento de 
inserir o carregador na arma, 
para a realização dos primei-
ros disparos individuais, 
devidamente monitorados, 
identifiquei que suas mãos 
estavam trêmulas e sua 
pele gelada. Foi então que 
me apresentei ao lado dela, 
segurei em suas mãos com a 
arma e disse: 'Eu estou aqui 
com você! Você consegue! 
Acredite, você consegue!' 
Ela realizou a sequência 
de cinco disparos, muito 
bem agrupados. Depois 
dos disparos, ela me 
abraçou e disse que 
eu havia a ajudado a 
vencer um grande 
trauma! Hoje, ela é 
uma grande amiga 
e, sempre que 
pode, treina no 
clube de tiro.” •
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COMO PARTICIPAR?

 � Podem participar mulheres com 
idade igual ou superior a 18 anos.

 �A interessada não pode estar res-
pondendo a inquérito policial ou a 
processo criminal.

 �A consulta da idoneidade é reali-
zada durante o processo de inscrição.

Segurança
Jamylle Fiorotti Xavier, de 31 anos, é 

agente socioeducativa e procurou o curso 
com a finalidade de aprimorar sua habili-
dade com a pistola e aprendeu técnicas de 
manuseio, de segurança e também de alvo.

Ela conta sobre a importância do 
curso e faz o alerta: “Na minha concep-
ção, em primeiro lugar, é a segurança 
do operador da pistola. É necessário 
ter ciência do manuseio seguro 
da arma, seja para defesa ou por 
esporte. Além disso, na minha opinião, 
a arma traz a segurança do cidadão de bem 
nessa era em que vivemos”, avalia Jamylle.

Ela, que já tem domínio sobre a arma, 
recomenda TPM para as mulheres. "O curso 
abre uma base para o manuseio da arma 
e defesa com segurança. Para mim, o tiro 
feminino empodera a mulher, mostra sua 
capacidade de defesa em diversas situações 
de perigo."

w 27 99898-6066
l @oli_veira72

! !
É importante ressaltar 

que, para o manuseio, é pre-
ciso buscar um clube de tiro 
credenciado pelo Exército 
Brasileiro, bem como as ins-
truções devem ser repassa-
das por um profissional habi-
litado, respeitando todas as 
legislações existentes. Já para 
a prática de tiro esportivo, 

nas modalidades aceitas pelas 
entidades nacionais de admi-
nistração do tiro, por pessoas 
com idade entre 14 e 18 anos, 
desde que seja previamente 
autorizada conjuntamente 
por seus responsáveis legais, 
se restringirá tão somente 
aos locais autorizados pelo 
Comando do Exército.

IMPORTANTE
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Em um só lugar!Em um só lugar!

Tudo doAgro aqui! 

Rodovia BR-262, Km 6,5, s/n Vila 
Capixaba - Cariacica - ES(27)

(27) 2121-0811(27) 2121-0800
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Por que a Rússia está atacando a 
Ucrânia? Entenda o conflito

viNícius NascimeNto

O Brasil e o mundo 
vivem a tensão 
dos ataques rus-
sos à Ucrânia. Os 

bombardeios contra alvos 
militares em Kiev, Kharkiv e 
outras cidades no centro e no 
leste do país vizinho inicia-
ram nesta quinta-feira (24), 
após meses de tensões entre 
a Rússia e potências ociden-
tais. Essa crise entre os dois 
países já é considera a crise 
mais grave na Europa desde 
a Segunda Guerra Mundial. 
Mas, afinal, por que a Rússia 
está atacando a Ucrânia? 
Quais as consequências 
econômicas desse conflito? 
Como fica a situação da eco-
nomia brasileira em meio a 
esse ataque?

Para responder essas 
e outras perguntas, conver-
samos com o professor do 
Departamento de História 
da Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes) e dou-
tor em Ciências Políticas 
pela Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar), 
Ueber José de Oliveira, 
que explicou as causas 
dos ataques e as possíveis 
consequências para o Brasil.

O professor explica 

que o conflito entre os dois 
países é antigo, no qual a 
Ucrânia pertenceu ao Impé-
rio Russo durante vários 
séculos. Com o fim da União 
das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), entre 1989 
e 1991, a Ucrânia se tornou 
um país independente, mas, 
por muito tempo estava sob 
influência da Rússia.

“Na Rússia, a narrativa 
que se procura emplacar, com 
relativa adesão, é a qual Putin 
faz a ocupação para libertar os 
russos que vivem na Ucrânia 
do julgo ocidental, entenda, 
dos americanos. É assim que a 
Rússia concebe aquela porção 
territorial”, disse.

Segundo o professor, 
as tensões na região aumen-
taram nos últimos 10 anos, 
quando a Ucrânia se aproxi-
mou do ocidente, cogitando, 
inclusive, a entrada do país 
na Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (OTAN), 
o que os russos não admi-
tem sob nenhuma hipótese. 
“Putin, por várias vezes, 
acusou a OTAN e os EUA 
de mobilizarem tropas nas 
proximidades da fronteira 
e essa teria sido a motiva-
ção principal para o ataque 
desferido desde ontem pela 
madrugada”, explicou.

Ucrânia: bombardeio russo Professor Ueber explica o conflito entre os dois países 
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Na chamada Revolu-
ção Ucraniana, crise polí-
tico-institucional de 2014, 
ocorreu um movimento entre 
russos étnicos e vários gru-
pos favoráveis à entrada da 
Ucrânia na União Europeia. 
Na ocasião, o Presidente 
Víktor Yanukóvytch, que 
era pró-russia, foi deposto 
do cargo e a Criméia acabou 
sendo anexada por Vladimir 
Putin. Desde então, a região 
sempre esteve sob constante 
tensão.

Motivos para o 
ataque russo

Além da não aceitação 
da aproximação da Ucrânia 
com o Ocidente por parte dos 
russos, o professor explica que 
Putin alega que os americanos 
e a OTAN instalaram mísseis 
na fronteira da Ucrânia em 
direção ao território russo. 

“É importante considerar a 
posição estratégica da Ucrâ-
nia quanto ao fornecimento 
de gás russo para a Europa. Os 
gasodutos passam, em grande 
medida, pelo território ucra-
niano”, pontua.

O professor acres-
centa que, além dos aspec-
tos militares e econômicos, 
a confluência de outros fato-
res, que, em conjunto, fez 
o atual momento se tornar 
uma janela de oportunidade 
para Putin.

“A fragilidade dos 
chefes de Estado envolvi-
dos diretamente no conflito 
encorajou Putin a realizar o 
velho desejo russo de reto-
mar a Ucrânia. O presidente 
americano, Joe Biden, desen-
volve uma política externa 
catastrófica. Boris Johnson, 
primeiro-ministro britânico, 
passa por muitos problemas 
internos, que atingem sua 

popularidade. Emmanuel 
Macron, da França, disputará 
a reeleição em abril, o que 
dificulta dar toda atenção ao 
problema russo-ucraniano. 
A Alemanha acabou de tro-
car sua chefe de governo. 
Saiu a empoderada Ângela 
Merkel para entrar o con-
testado Olaf Sholz. E o pró-
prio presidente da Ucrânia, 
Volodymyr Zelensky é um 
presidente frágil, contestado 
internamente”, destacou.

Consequências dos 
ataques

Para o professor, as 
principais consequências 
desse conflito são de ordem 
humanitárias, já que mui-
tas vidas serão ceifadas 
num conflito que poderia 
ser evitado. Há também as 
consequências de ordem 

econômica, com países oci-
dentais impondo muitas 
sanções à Rússia.

“Entendo que tais 
sanções não terão efeito tão 
profundo. Isso porque Putin 
se preparou para elas, espe-
cialmente ao aproximar-se da 
China, com quem deve estrei-
tar ainda mais as relações, com 
a tendência de se formar um 
novo bloco para fazer frente 
aos americanos”, explica.

Visita de Bolsonaro 
à Rússia

Poucos dias antes da 
Rússia iniciar os ataques na 
região do Donbass, no leste 
da Ucrânia, o presidente do 
Brasil, Jair Bolsonaro, esteve 
com Putin em uma agenda 
no país europeu. O encontro 
com os dois líderes gerou 
uma série de críticas a Bol-
sonaro, principalmente após 

ele afirmar ser “solidário à 
Rússia” em meio ao risco 
iminente de ataque russo à 
Ucrânia.

“O posicionamento do 
atual governo, em matéria de 
política externa, tem sido um 
desastre desde que Bolso-
naro tomou posse, em 2019. 
Não havia pior hora para 
visitar a Rússia. De quebra, 
por ocasião da visita, se soli-
darizou com Vladimir Putin, 
o que foi entendido pela 
comunidade internacional 
como um flerte, para dizer 
o mínimo. Por sorte, o Ita-
maraty construiu ao longo 
das décadas uma tradição 
pacifista no campo da polí-
tica externa, razão pela qual 
não deve haver grandes pre-
juízos ao País. Mas, o Brasil 
tende a permanecer isolado, 
tal como vem ocorrendo 
desde que Bolsonaro iniciou 
seu governo”, critica ele.

Visita do presidente Jair Bolsonaro a Vladimir Putin dias antes do início da ocupação
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O que diz o 
governo russo

Em um pronuncia-
mento na TV, o presidente 
Vladimir Putin autorizou uma 
operação militar na Ucrânia. 
Ele afirmou que a ação tem 
o objetivo de desmilitarizar 
o país vizinho, mas não ocu-
pá-lo. A justificativa usada 
por ele para atacar a Ucrânia 
foi, segundo ele (Putin), um 

pedido de ajuda de grupos 
separatistas pró-russos e pela 
política agressiva da OTAN 
com Moscou.

Putin também alertou 
que aqueles que "tentam inter-
ferir devem saber que a res-
posta da Rússia será imediata 
e levará a consequências que 
nunca conheceram".

A alegação do presi-
dente russo, de que o ataque 
seria necessário para proteger 
os civis no leste da Ucrânia, é 

considerada falsa pelos Esta-
dos Unidos, que já previam que 
ela seria usada como pretexto.

Como o conflito 
afeta a economia 
brasileira

Petróleo e gás mais 
caros. O preço do petróleo 
superou os US$ 100 pela pri-
meira vez em mais de sete 
anos, depois que o presidente 

russo, Vladimir Putin, anun-
ciou uma operação militar 
para "proteger a população 
do Donbass", a região do 
leste do vizinho.

A Rússia é um dos 
grandes produtores de petró-
leo e um conflito militar 
afeta o mercado do produto. 
Além disso, sanções impos-
tas pelos EUA e pela União 
Europeia também podem 
pressionar o preço da ener-
gia, direta e indiretamente.

Se a guerra provocar 
a interrupção do comércio 
euro-russo de combustíveis, 
os europeus terão de procu-
rar energia em outra parte, 
em um mercado mundial 
que ficará ainda mais aper-
tado e caro, a não ser que a 
Arábia Saudita traia a Rússia, 
sua aliada informal no cartel 
dos grandes produtores, e 
aumente sua produção do 
produto.

Os preços da gasolina 
no Brasil não devem subir 
imediatamente, segundo o 
diretor de Comercialização 
e Logística da Petrobras, 
Cláudio Mastella. Em entre-
vista nesta quinta-feira (24), 
ele afirmou que a empresa 
vai aguardar a evolução do 
cenário internacional antes 
de decidir por repasses da 
disparada da cotação do 
petróleo.

Alta nos preços 
dos alimentos

A Ucrânia vende 17% 
do milho do mercado mun-
dial, um peso relevante, 
embora fique atrás de EUA, 
Brasil e Argentina. Ucrânia 
e Rússia exportam 30% do 
trigo comprado pelo resto 
do planeta.

O trigo, um dos pro-
dutos mais sensíveis nesse 
conflito, devido à impor-
tância desses dois países do 
Leste Europeu no mercado 
internacional, atingiu US$ 
9,26 por bushel (27,2 kg) na 
abertura desta quinta-feira 
(24) na Bolsa de Chicago, 5,7% 
acima do fechamento do dia 
anterior.

Desde quinta-feira (17), 
quando as tensões aumenta-
ram, o cereal já acumula alta 
de 17,4%. Isso vai custar caro 
para o Brasil, que importará 
6,5 milhões de toneladas do 
cereal neste ano. O Brasil é 
um dos maiores importado-
res de trigo do mundo.

O setor agrícola, que já 
estava afetado por crises cli-
máticas na América do Sul e 
em países do Mediterrâneo, 
regiões produtoras de grãos, 
vai sentir agora os efeitos das 
dificuldades de transações 
comerciais devido às sanções 
e barreiras entre os países.

Vladimir Putin, presidente da Rússia
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O Imperialismo Russo quer 
anexar a Ucrânia

ANÁLISE

césar aLBeNes 

A Rússia sempre 
teve um impulso ao expan-
sionismo naquilo que os 
historiadores chamam de 
Imperialismo Russo. Desde 
o século XVIII, com seus 
Czares, a Rússia sempre teve 
a necessidade de incorporar 
as regiões a oeste da Europa, 
principalmente a Ucrânia.

A Ucrânia sempre foi 
cobiçada pelos Russos e, 
durante o Socialismo Sta-
linista, sofreu duros mas-
sacres por causa de suas 
terras férteis. A Ucrânia é 
considerada o maior celeiro 

de produção de alimentos da 
Europa, porque possui terras 
férteis capazes de produzir 
todo tipo de alimento.

Além disso, a Ucrânia 
é um país industrializado, 
com destaque na produção 
de aviões e equipamentos 
aeroespaciais, como fogue-
tes e satélites. Só para termos 
uma ideia desse poder cientí-
fico e técnico da Ucrânia, ela 
possui uma Agência Espa-
cial própria que participa 
de inúmeros projetos com a 
Agência Espacial Europeia e 
com a NASA, além de possuir 
inúmeras riquezas naturais 
como ferro e manganês.

A Ucrânia possui tam-
bém saídas para o Mar Negro 
e para o Mar de Azov, impor-
tantes rotas comerciais com 
os demais países da Ásia e 
Europa. Em outras palavras, 
a Ucrânia tem uma posição 
estratégica na geopolítica da 
região e por fazer fronteira 
com a Rússia.

Um outro fato que, 
com certeza, está no centro 
do conflito é a manifestação 
do atual governo da Ucrânia 
de se associar a Organiza-
ção do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN), instituição 
política e militar criada 
durante a Guerra Fria para 

proteger os países ocidentais 
de uma possível agressão 
dos países do leste-europeu, 
sob a liderança da Rússia, 
enquanto ainda pertenciam 
ao bloco socialista.

Vários países que se 
tornaram independentes 
depois do fim do Muro de 
Berlim e do socialismo se 
filiaram a OTAN, com exce-
ção da Ucrânia. Nesse sen-
tido, Vladimir Putin, o diri-
gente russo, não quer e não 
aceita esse alinhamento com 
a OTAN.

Se a Ucrânia tivesse se 
filiada à OTAN, os países que 
fazem parte dessa instituição 

não deixariam essa guerra 
da Rússia contra a Ucrânia 
acontecer. Por tudo isso, a 
Rússia alimenta os grupos 
separatistas internos e quer 
derrubar o governo atual da 
Ucrânia para ter um gover-
nante mais alinhado com os 
seus interesses econômicos, 
políticos e regionais.

Dr. César Albenes de 
Mendonça Cruz é Filósofo, 
Mestre em Educação, Doutor 
em Serviço Social, Pós-Doutor 
(PHD) em Política Pública, 
Professor Universitário, Con-
sultor Político e secretário de 
Desenvolvimento de Viana.

GESTÃO PÚBLICA VOLTADA 

PARA RESULTADOS

LIVRO

GARANTA JÁ O SEU!

Gilson Daniel Batista 
e Daniele Bolonha

DE 

www.agoraes.com.br/editora27 9 9788-5090

www.agoraes.com.br/editora


Política1515ANO 03 | Nº 60 • www.agoraes.com.br • SIGA-NOS EM NOSSAS REDES 
f /JORNALAGORAES | l @AGORA_ES | t @AGORAES1 | y JORNAL AGORA ES

26/02 - SÁBADO
20 HORAS

SERGINHO BLACK

27/02 - DOMINGO
18H30

RUD JARDIM

28/02 - SEGUNDA
18H30

MP BLUES

Rodovia BR 262, KM 56, Trevo de Paraju, Marechal Floriano - ES | 27 99630-1428

DA

TEM PIZZA! 
E É AQUELA 

PIZZA!

DE SÁBADO (26)
A TERÇA (01º)
DE SÁBADO (26)
A TERÇA (01º)

26 a 28
DE FEVEREIRO AB

ER
TU

RA

DOMINGO - A PARTIR DAS 12 HORAS
SÁBADO - A PARTIR DAS 10 HORAS

SEGUNDA - A PARTIR DAS 17 HORAS
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Érico 
Lopes
l @cafedireitogestao

A nova Lei de Licitações: da 
celeridade ao combate à corrupção
érico Lopes

Nos últimos anos, 
a mídia tem 
veiculado gran-
des e pequenos 

escândalos de corrupção 
que passa pela compra de 
equipamentos e materiais 
de expediente, pelo processo 
de escolha de construtores, 
de prestadores de serviços e 
de fornecedores. A nova Lei 
de Licitações deixa muito 
espaço para evolução, mas já 
trouxe poderosos e moder-
nos instrumentos de preven-
ção à corrupção.

A Lei 14.133/2021 
aperfeiçoou o processo lici-
tatório, a formulação e a 
fiscalização dos contratos 
administrativos.

Convidamos Pedro 

Santos, advogado, contador, 
especialista em Auditoria, 
Controle e Contabilidade 
Pública, com MBA em Con-
tratos e Licitações, ex-verea-
dor de Codó (MA) (2017/2020) 
e atual secretário Municipal 
de Finanças e Planejamento 
de Codó, para falarmos sobre 
o assunto.

Érico Lopes – Você 
acredita que a nova Lei de 
Licitações e Contratos será 
capaz de dar agilidade e 
transparência às compras 
públicas? E essas novas 
regras, de alguma forma, são 
capazes de facilitar o traba-
lho do vereador no desem-
penho do seu papel de fis-
calizar o Poder Executivo?

Pedro Santos – Acre-
dito que sim, visto que a Lei 

8.666/93 (antiga Lei) era um 
pouco engessada e dificul-
tava o andamento dos pro-
cedimentos licitatório. Já a 
Lei 14.133/2021 (nova Lei de 
Licitações) faz menção ao 
princípio da celeridade (art. 
5º) para dar andamento às 
contratações públicas.

Em respeito à trans-
parência pública, a nova lei 
inova na exigência de todos 
os entes da administração 
pública serem obrigados a 
divulgar a licitação no Por-
tal Nacional de Contrata-
ções Públicas (PNCP) (art. 
54), ou seja, a publicidade do 
edital de licitação será reali-
zada mediante divulgação e 
manutenção do inteiro teor 
do ato convocatório e de seus 
anexos no PNCP.

Assim, quaisquer 

interessados, seja pessoa 
jurídica ou cidadão comum, 
poderá ter acesso às infor-
mações para saber o que seu 
Estado ou município estão 
contratando. Essa nova 
regra, no quesito tecnologia, 
ajudará muito o trabalho dos 
vereadores, pois poderão ter 
acesso às ferramentas como 
o Portal Nacional de Contra-
tações Públicas e Portal da 
Transparência do município, 
além do site do Tribunal de 
Contas Estadual para fiscali-
zar a aplicação dos recursos 
públicos.

Na qualidade de ex-ve-
reador, sugiro que os par-
lamentares, para desempe-
nhar um papel condizente 
com o exercício da função, 
exerçam uma fiscalização 
“in loco”. Desta forma, ates-
tarão se o recurso público 
está sendo efetivamente 
aplicado com transparência, 
eficiência e se as políticas 
públicas estão chegando, 
sobretudo, aos cidadãos que 
mais necessitam.

Você acredita que 
essa nova lei ajudará a 
população a suspeitar 
menos de corrupção nas 
compras públicas? Um pro-
cesso mais prático não tra-
ria um maior potencial de 
corrupção? Que novidades 
serão capazes de afastar a 
voracidades dos frauda-
dores que não respeitam 
sequer a merenda escolar, 
os remédios, equipamentos 
e insumos hospitalares?

Acredito que no 

quesito corrupção, se os 
representantes do cidadão 
comum, como gestores, 
vereadores e conselheiros 
municipais, exercerem um 
trabalho com transparên-
cia e prestação de contas 
voltada para a população, 
sobretudo, para os menos 
esclarecidos, da forma como 
é gasto os recursos públicos, 
isso pode aclarar e diminuir 
essa máxima impregnada 
na sociedade de suposta cor-
rupção nos órgãos públicos, 
principalmente, nas contra-
tações públicas.

Acredito que se o pro-
cesso licitatório for instruído 
e processado de acordo com 
as regras da Lei 14.133/2021, 
obedecendo aos princípios 
constitucionais, isso irá 
diminuir essa voracidade de 
corrupção. Mas é necessário 
que o eleitor, que tem o poder 
de constituir as autoridades, 
tenha um papel mais ativo, 
inclusive, na aplicação dos 
recursos públicos, cobrando 
melhorias, fiscalizando e, 
sobretudo, denunciando, de 
forma coerente, principal-
mente ao Ministério Público 
e aos órgãos de controle 
externo como Tribunais de 
Contas, Controladoria Geral 
da União, etc.

Como fala Fernando 
Matos, “a corrupção sem 
a rígida punição é a forma 
mais cruel de exterminar 
uma sociedade carente de 
Educação, Justiça e Saúde...”. 
Então, não será apenas 
a tipificação dos crimes 
constantes na nova lei de 
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Solucao em reformas;

Gerenciamento e planejamento   
de obras;

Projetos civis, eletricos e hidraulicos;

Consultoria e Assessoria em 
Licenciamento Ambiental e Outorgas;

Auditoria Ambiental;

Estudo e Relatorio de Impacto 
Ambiental - (EIA) e (RIMA);

Acompanhamento de 
Condicionantes Ambientais;

Cadastro Ambiental Rural (CAR);

Gerenciamento de Residuos Solidos.

Greeng
ENGENHAR IA E CONSULTOR IA

consultoria@greengenharia.com.br

@greengofc

Rua Maria Rios de Queiroz, 11 , Praia 

das Gaivotas, Vi la Velha/ES. 
CEP: 29.102-593

(27) 99841-0295�

licitações que evitará a cor-
rupção, mas, sem sombra 
de dúvidas, a punição dos 
atos ilícitos cometidos pelos 
agentes públicos e terceiros 
envolvidos.

Obra paralisada é 
um problema recorrente 
na gestão pública, que 
entristece a população 
ao ver o desperdício do 
dinheiro público. Que fer-
ramentas a nova lei trouxe 
para diminuir o fenômeno 
das obras paralisadas?

No Brasil, sobretudo 
nos municípios, dentre eles, 
aqueles de pequeno porte, 
tem o entendimento de que 
o prefeito eleito, que substi-
tui o antecessor, não tem a 
obrigatoriedade de dar sequ-
ência aos serviços públicos, 
principalmente, as obras 
que ficaram inacabadas.

Quando esse enten-
dimento cultural e errôneo 
for suprimido e os prefeitos 
eleitos entenderem que são 
agentes públicos exercendo 
função pública e não “pro-
prietários” dos municípios, 

essas obras inacabadas, que 
acarretam desperdício de 
recursos público em todo 
País, se esvairão.

A nova Lei de Licita-
ção, na parte de Contratos, 
tem uma preocupação com 
a execução e traz a questão 
da alocação dos riscos, que 
visa identificar os riscos 
contratuais previstos e pre-
sumíveis e prever matriz de 
alocação de riscos, alocando-
-os entre contratante e con-
tratado, mediante indicação 
daqueles a serem assumidos 
pelo setor público ou pelo 
setor privado, ou daqueles a 
serem compartilhados.

Outro ponto que trará 
eficiência às obras públicas 
é a possibilidade de remu-
neração variável, com o 
pagamento de prêmio pela 
eficiência do contratado, no 
caso de ocorrer a entrega 
antecipada da obra. Mas, 
fica a dica: os cidadãos pre-
cisam fiscalizar a aplicação 
do dinheiro público, sobre-
tudo, na execução de obras, 
para evitar sobrepreço e a 
construção de verdadeiros 

elefantes brancos.
Na visão de um secre-

tário municipal e ex-verea-
dor, quais os pontos positi-
vos e negativos da nova Lei 
de Licitações?

Há quem diga que ela 
burocratiza o processo. Eu, 
com todo respeito para opi-
niões renomadas, discordo. 
Vejo que ela facilita as coi-
sas mais usuais, tornando-as 
finalmente práticas.

Por exemplo, só tere-
mos duas principais moda-
lidades: ou será Pregão, ou 
Concorrência. Nesse caso, 
burocrático era ter de ele-
ger a modalidade de acordo 
com o valor e respeitar pra-
zos diferentes para a publi-
cação do edital, conforme a 
modalidade.

Outro ponto positivo 
é que, ainda na precifica-
ção, tínhamos de buscar 
banco de preços (conforme 
o objeto) em links diferentes 
e, no momento da habilita-
ção, consultar vários cadas-
tros de penalidades (em 
endereços diferentes). Hoje, 
teremos a auxílio do PNCP, 

consolidando tudo isso.
Cito ainda outro 

ponto positivo da nova Lei 
de Licitações, que é a inser-
ção da Controladoria e do 
setor jurídico no fluxo dos 
processos de contratações 
públicas de forma explici-
tada, enorme avanço cuja 
prática reclamava.

A inversão de fases, 
tão necessária e desburo-
cratizadora de procedimen-
tos, a inserção de amostras 
de forma clara e objetiva 
em mais de um momento 
processual, a padroniza-
ção, o catálogo de produtos, 
a inserção dos contratos 
de locação no seu bojo e o 
aumento de valor para con-
tratação direta são outros 
pontos positivos.

Assim, como secretá-
rio municipal e ex-vereador, 
vejo na nova Lei de Licitação 
uma luz para evitarmos os 
desvios de recursos, aplica-
ção desreguladas e contra-
tação de fornecedor sem 
capacidade de execução. 
Acredito que representará 
uma mudança sistêmica, 

onde a transparência e a 
tecnologia prevalecerão, tor-
nando acessível a qualquer 
cidadão o acompanhamento 
e a fiscalização.

No quesito pontos 
negativos, vou aguardar a 
aplicação na prática para 
avaliar os reais impactos. 
Encerro com essa frase de 
Edgar Fonseca: “Gerir a 
máquina pública não é gerir 
um bem privado. Por isso, a 
nossa gestão tem de ser feita, 
tendo em conta a satisfação 
dos anseios da coletividade, 
pois, o povo é a base e o fun-
damento da gestão de um 
gestor público HONESTO.” •

Érico Lopes é mes-
trando em Direito Admi-
nistrativo e Administração 
Pública pela Universidad de 
Buenos Aires, associado do 
Instituto de Direito Admi-
nistrativo do Rio de Janeiro, 
membro da Academia de 
Letras Jurídicas do Estado 
do Espírito Santo e secretá-
rio de Controle e Transpa-
rência da Prefeitura Muni-
cipal de Viana.



Queria 
muito atender toda a 

região da Grande Vitória, porém, 
é um projeto gratuito, com vagas 

ilimitadas. Aqui, atendemos crianças 
da Serra, Cariacica e outros municípios. 

Temos toda uma preocupação com as 
crianças na questão de temperatura, 
máscara, álcool à disposição porque 
a gente ainda está num momento de 

pandemia.
Alessandro Casé

Esporte
Basquete: uma paixão de pai 
para filho
Conheça a história do campeão mundial de basquete 3x3, Alessandro Casé, que, hoje, passa seus 
ensinamentos e o amor pelo esporte para seu filho Andrew, de 12 anos

Lívia aLBerNaz

Alessandro Casé 
é uma estrela do 
basquete capi-
xaba. Aos 44 anos, 

o gigante de 2,03 metros tem 
na bagagem muita história 
e uma coleção de títulos no 
basquete tradicional. Tem 
também pela Seleção Brasi-
leira Master 3x3. Só por essa 
modalidade, Casé foi cam-
peão Pan-Americano e Mun-
dial. Além dos muitos títulos, 
o maior legado que o atleta 
promete deixar vem de um 
amor incondicional, o amor 
de pai para filho: Andrew, seu 
menino.

Casé é guerreiro den-
tro e fora das quadras. Ele 
divide seu tempo entre o tra-
balho como servidor púbico, 
Seleção Brasileira Master 
3x3, seu projeto social e os 
ensinamentos para o filho 
Andrew, o Big Drew.

Nascido na capital, ele 
começou a jogar basquete 
na escola com o professor 
Saudino. Apesar da forte 
influência no voleibol, que 
sempre foi intensa em sua 
família, graças ao irmão, foi 
no basquete que Casé tra-
çou sua vitoriosa carreira. 
Em 1995, aos 18 anos, entrou 
no Saldanha da Gama sob o 
comando do técnico Alarico 
Duarte Lima, com quem teve 
uma evolução muito grande.

Um ano depois já 
estava brilhando fora do 
Espírito Santo pelo Tijuca 
Tênis Clube, onde consagrou-
-se campeão carioca juvenil. 
Em seguida, profissionali-
zou-se e passou por diversos 
clubes do Norte, Nordeste 
e Sudeste. Jogou em cinco 

edições do Novo Basquete 
Brasil (NBB) e uma Liga Ouro 
(Liga de acesso para o NBB). 
É campeão Mundial Master, 
campeão da Copa América 
3X3 e uma das feras do bas-
quete Master mundial.
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Esporte
A maior conquista de 

Casé, segundo ele, é o seu 
filho Andrew, o Big Drew, 
que nasceu no meio do 
esporte e respira basquete 
desde pequeno. As primeiras 
cestas vieram aos 3 anos do 
garoto, que, hoje, tem 12 anos 
e cursa o 7º ano do Ensino 
Fundamental.

Orgulhoso, o pai fala 
do filho. “Temos uma rela-
ção forte. Eu sempre quis ser 
um bom pai para ele, desde 
que ele nasceu. E tem aquela 
preocupação, por causa 
desse mundo que vivemos, 
né... Não quero ser somente 
aquele pai protetor para ele. 
Procuro passar uma boa edu-
cação. Quero que ele tenha 
uma boa imagem de mim. 
Sou presente o tempo todo 
na vida dele. A gente usa o 
basquete na vida dele não só 
como um esporte, mas tam-
bém para ele se socializar, 
para abrir portas e janelas, 
igual meu pai me ensinou", 
contou Casé.

"Tenho conseguido 
desbravar o mundo, entrar 
em lugar onde jamais ima-
ginaria entrar. O basquete 
me proporcionou isso. O 
Andrew é meu orgulho, o 
ar que eu respiro. O que 
me move, hoje, é pensar 

em investir no esporte com 
as crianças para que, no 
futuro, elas possam mudar 
esse mundo que vivemos. 
E meu filho, além de tudo, é 
um garoto protetor. Da paz. 
Cuida de todos que ele ama”, 
disse o pai, orgulhoso.

Sobre ver o filho como 
atleta profissional, Casé 
revela: “Andrew está desde os 
3 aninhos na quadra comigo. 
Desde essa idade, ele bate 
bola e arremessa. A evolução 
dele foi muito grande e eu 
vi que não poderia deixá-lo 
debaixo da minha asa. Ano 
passado, ele foi chamado 
para jogar no Álvares Cabral 
em um campeonato sub-14. E 
isso ele tinha 11 anos. Ele foi 
chamado também para par-
ticipar de um camp de bas-
quete, em Atibaia (SP), como 
o pessoal da National Baske-
tball Association (NBA) no 
NBA School Brasil."

O pai conta ainda que 
Andrew foi chamado para 
jogar no Flamengo, Tijuca, 
Palmeiras e outros. "Na 
ocasião, fiquei com receio 
de mandar uma criança de 
11 anos morar fora. Mas, 
aí veio a oportunidade no 
Álvares e ali ele mostrou 
para que veio. Ele é muito 
bom. Futuramente, claro a 

gente pretende encaminhar 
ele para outras situações, 
onde ele possa desenvolver e 
crescer cada vez mais com o 
basquete.”

E o jovem atleta, que 
divide seu tempo em trei-
nos, estudos e brincadeiras, 
revela que também sente 
muito orgulho pelo paizão. “É 
muito bom jogar junto com 
meu pai. Gosto dele como 
treinador, como meu maior 
incentivador, e gosto de estar 
sempre do lado dele. Quero, 
sim, ser profissional de bas-
quete como ele. Quero jogar 
basquete para vida toda e 
meu maior sonho é ir para a 
NBA”, contou.

Casé fala dos planos 
para 2022. “Quero trazer 
grandes campeonatos para 
o Espírito Santo, sendo o 
embaixador do 3 X 3 capi-
xaba. Que Deus possa me 
abençoar com saúde para 
continuar jogando o bas-
quete Master. Esse ano, devo 
ir para a Argentina jogar o 
Panamericano, o qual já fui 
convocado. Então, é isso: 
escolinha, projeto social, 
seleção e seleção capixaba, já 
que também vai ter o Sul-Su-
deste em Vila Velha, em abril, 
que será bom para o público 
capixaba prestigiar.” •

"É uma 
escolinha onde trabalhamos 

o social. É uma modalidade nova 
aqui, que é a cara da comunidade. 

Tenho sonho em ampliar esse projeto 
para outras cidades e quero, ainda, 
levar às comunidades todo o estilo 

do basquete americano 3x3, que 
envolve dança, cultura, tudo junto. 
Trazer hip hop, o grafite. todos os 

elementos.”
Alessandro Casé

Amor

BASQUETE 3X3: CONHEÇA A 
MODALIDADE

Basquete 3x3, anteriormente conhe-
cido como FIBA 33, é uma versão forma-
lizada do basquetebol de três por três. É 
uma variante do basquetebol desenvol-
vida em campos exteriores, de asfalto, em 
cidades, nos Estados Unidos da América.

A partida é disputada em dimen-
sões reduzidas e com três jogadores de 
cada lado, o que explica o seu nome. 
Apesar de ser um esporte relativamente 
novo, existem competições similares 
desde os anos 80 e, segundo a Federação 
Internacional de Basquetebol (FIBA), são 
mais de 250 milhões de praticantes no 
mundo. Tornou-se modalidade olímpica 
em Tóquio 2020.

PROJETO SOCIAL 
DE BASQUETE 
3X3 – CASÉ 10
Existe desde 2016 e as aulas, 
hoje, acontecem na qua-
dra de Goiabeiras, onde 
são atendidas 200 crian-
ças, e no bairro República, 
Vitória. Atende crianças e 
jovens dos 06 aos 17 anos. 
A ideia é expandir para 
Jardim Camburi e Jardim 
da Penha. As aulas são 
gratuitas.

Como participar? 
(27) 99916-4324
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Esporte
Copa Verão Kurumá de Kart 
Amador: conheça os campeões
As finais aconteceram no último fim de semana, no Fãs de Kart GP Indoor, em Vitória. E já está sendo preparada 
a segunda edição da Copa de Inverno de Kart Amador

Livia aLBerNaz

No último fim de 
semana rolou 
a grande final 
da Copa Verão 

Kurumá de Kart Amador 
2022. Ela seria realizada no 
final de semana anterior, mas 
precisou ser adiada por conta 
das chuvas. O evento reuniu 
90 pilotos no Fãs de Kart GP 
Indoor, em Jardim Camburi. 
A organização da competição 
foi da Associação Fãs de Kart 
do Estado do Espírito Santo, 
que já está preparando a 

segunda edição da Copa de 
Inverno de Kart Amador.

Para o presidente 
da Associação Fãs de Kart 
do Espírito Santo, Renato 
Pereira, o evento foi um 
grande sucesso. "A Copa 
Verão Kurumá de Kart Ama-
dor 2022 foi incrível. Tivemos 
uma competição de muita 
velocidade e boa presença de 
público. As empresas patro-
cinadoras e apoiadores fica-
ram muito satisfeitos com o 
resultado e, pela primeira vez, 
realizamos uma transmissão 
ao vivo de uma competição 

de kart amador, com narra-
dor e comentarista. Foi um 
sucesso", avaliou Renato.

Segundo o presidente, 
os pilotos já estão aguar-
dando a chegada de agosto, 
quando será realizada a 
segunda edição da Copa 
Inverno. "Desta vez, a copa irá 
contar com outro recorde no 
Espírito Santo: serão abertas 
108 vagas, sendo 36 para cada 
categoria, seguindo os mes-
mos moldes das competições 
anteriores que realizamos. 
Em breve, o regulamento será 
divulgado”, disse.

Na  C o p a  Ve r ã o 
Kurumá de Kart Amador, os 
pilotos estavam divididos 
nas seguintes categorias: 
leve, com pessoas que tinham 

de 60 a 80 quilos; médio, para 
pessoas que tinham peso de 
80 até 95 quilos; e pesado, 
para quem possuía mais de 
95,1 quilos. •

CONFIRA OS RESULTADOS DA COPA VERÃO KURUMÁ DE KART AMADOR

CATEGORIA LEVE
🥇RAPHAEL SCORCELLI
🥈WAGNER FERRARI
🥉RODRIGO AGUIAR
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Vida feliz
Passe mais tempo com as crianças, elas vão 
ensinar você a divina arte da inocência – a 
ponte que nos liga ao Criador. Elas vão ensi-
nar a você tudo que é necessário saber sobre 
as virtudes humanas - confiança, gratidão, 
humildade, amor, alegria...

A alegria é a principal manifestação de Deus, 
por isso as crianças têm tanta familiaridade 
com este estado da alma, por isso é impos-
sível não amar perdidamente uma criança 
quando ela expressa toda a sua Divindade, a 
sua inocência...

Todos nós nascemos assim: perfeitos como 
qualquer criança, mas aí aconteceu a tragé-
dia: os adultos à nossa volta começaram a 
nos domesticar – faça isso, não faça aquilo, 
pare de chorar, pare de rir... e assim fomos 
perdendo toda a nossa naturalidade. E o pior: 
fomos nos distanciando da nossa própria Di-
vindade.

Na idade adulta, o conflito é inevitável, por-
que só então descobrimos que perdemos o 
caminho de casa, já não agimos mais ouvin-
do o coração, distraidamente fomos permi-
tindo que o cérebro tomasse conta de nós.

Passamos a fazer o conveniente, o social-
mente aceito, aquilo que esperam de nós, 
não o que nós queremos. Que tristes são os 
caminhos previsíveis para uma alma que 
nasceu livre e aventureira...

Entramos em muitas gaiolas, algumas por 
vontade própria, outras por imposição das 
pessoas que nos cercam e que julgamos se-
rem os únicos afetos com os quais podere-
mos contar na vida. Para causar conforto a 
essas pessoas, aceitamos nos matar lenta-
mente.

E assim vamos encolhendo, encolhendo, 
até que começamos a duvidar de nossa con-
dição divina, coisa que toda criança tem 
como uma certeza!

Essa é a diferença entre uma criança e um 
adulto – a confiança! A criança tem dentro 
dela toda a verdade, por isso não manifesta 
a dúvida, o medo, a hesitação e todas es-
sas esquisitices que colocaram na cabeça 
da gente para nos impedir de manifestar o 
Divino.

A inocência é o resgate do melhor que ain-
da resta em nós. Perto de uma criança, es-
queça tudo que você acha que sabe, tenha 
humildade para aprender com ela e, então, 
você terá uma chance preciosa de retornar à 
sua essência e recuperar a sua ligação direta 
com Deus.

Assim disse Jesus: “deixai vir a mim as 
criancinhas (os inocentes). Delas é o reino 
de Deus...” •

 Jane Mary é jornalista, consultora de 
marketing, autora de oito livros de autoco-
nhecimento. (site: janemary.com.br)

Deixai vir a mim as criancinhas



BUPHALLOS
F A L L  /  W I N T E R COLLECTION 2021

https://www.buphallos.com.br

