
 GRANDE VITÓRIA | ANO 03 | Nº 63 • SIGA-NOS EM NOSSAS REDES f /JORNALAGORAES | l @AGORA_ES | t @AGORAES1 | y JORNAL AGORA ES | MARÇO DE 2022 www.agoraes.com.br

LEIA AGORA | COLUNISTAS

Projeto quer usar 
Inteligência Artificial 
na iluminação pública 
para gerar economia e 
segurança
ECONOMIA | 10
O projeto Lucente visa uma iluminação 
adequada com mínimo de energia elétrica

Ciclovia da Vida já conta 
com mais de 2,5 km de 
extensão
CIDADES | 04
As obras de ampliação e construção 
da Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, 
seguem com quatro frentes de trabalho 
simultâneas no local. Foram iniciados os 
trabalhos no trecho Vila Velha x Vitória

Estado já conta com 
quatro escolas cívico-
militares
CIDADES | 08
Uma mistura que deu certo: o ensino 
regular com os princípios militares. Visto 
inicialmente com certa desconfiança por 
muitos, onde a escola chega é sucesso. 
Cariacica ganhou a primeira essa semana

Sistema de freio! Quais 
itens devo revisar com 
frequência?

PÁGINA 12

FLAVIO
BOLONHA

Verifique suas 
Certidões. Não é 
medo, é cautela!

PÁGINA 18

ÉRICO 
LOPES

A gestão pública 
caminha para o 
Governo 4.0

PÁGINA 07

CÉSAR 
ALBENES

Engravidei! E agora? Agora 
se prepara para viver 
as emoções do primeiro 
trimestre de gestação!

PÁGINA 05

GEIZA 
ARDIÇON

O tesouro 
escondido

PÁGINA 22

JANE 
MARY

POLÍTICA | 15

Eleições 2022: veja os secretários 
cotados a deixar o governo em abril
A eleição se aproxima e, com ela, um prazo muito importante: o de desincompatibilização. Uma 
orientação jurídica correta é muito importante para que o pré-candidato não se torne inelegível

https://www.agoraes.com.br


Cidades

www.agoraes.com.br

Rua Bom Pastor, 05, Campo Grande, 
Cariacica-ES. CEP: 29.146-025

Redação: 27 99203-5090

Comercial: 27 99855-5090 | 27 
99972-5520 | 27 99900-8868

DIRETORIA GERAL
Daniele Bolonha – MTB/ES1036JP
daniele@agorasolucao.com.br

DIRETORIA DE NEGÓCIOS
Fabrício Bolonha
fabricio@agorasolucao.com.br

DIRETORIA DE REDAÇÃO
Vinícius Nascimento – MTB/ES3687JP
redacao@agoraes.com.br

DIRETORIA DE ARTE
Wérick Gonçalves
werick@agoraes.com.br

REDAÇÃO
Daniele Bolonha, Geiza Ardiçon, Lívia 
Albernaz e Vinícius Nascimento 

FOTOGRAFIAS
Rodolfo Santos, Prefeitura de Cariacica, 
Governo do Estado e arquivos 

EDIÇÃO
Daniele Bolonha

Tiragem: Versão digital 

Periodicidade: Semanal

AGORA ES é uma publicação semanal da Agora 
Editora (Agora Solução em Comunicação). 
O conteúdo dos artigos e colunas é de 
responsabilidade de quem os assina.

22 ANO 03 | Nº 63 • www.agoraes.com.br • SIGA-NOS EM NOSSAS REDES 
f /JORNALAGORAES | l @AGORA_ES | t @AGORAES1 | y JORNAL AGORA ES

Etimologicamente, 
o termo corrupção 
surgiu a partir do 
latim corruptus , 

que significa o "ato de que-
brar aos pedaços", ou seja, 
decompor e deteriorar algo. 
Embora o tema seja bastante 
amplo, pode-se conceituar a 
corrupção como as práti-
cas de suborno ou propina, 
fraude, apropriação indébita 
ou qualquer outro desvio de 
recursos por parte de um ser-
vidor público.

Nesse sentido, Santo 
Agostinho preleciona que a 
palavra corrupção tem ori-
gem na teologia e etimolo-
gia: significa ter um coração 
corrumpido-ruptus, ou seja, 
há uma força em nós que nos 
incita aos desvios, sendo a 
corrupção um deles.

Inicialmente, é de se 
ressaltar que no Brasil os 
desvios de dinheiro público 
atingem valores alarman-
tes, sendo desproporcional 
a quantidade de ações por 

improbidade administrativa 
em curso no Poder Judiciário, 
sem falar naquelas que, por 
diversos motivos, estão sob 
análise dos órgãos de con-
trole, quais sejam: Tribunas 
de Contas dos estados, União 
e Controladoria Geral da 
União (CGU).

Com objetivo de dimi-
nuir o índice de corrupção 
nos processos de licitação 
que envolvem obras, con-
tratos de compra e venda e 
prestação de serviços, entrou 
em vigor a Lei n.º 14.133/2021, 
cujos efeitos práticos 
somente serão percebidos a 
médio prazo.

Todavia, alheio às 
denúncias de corrupção tão 
presentes em nossos notici-
ários, o Congresso Nacional 
alterou significativamente 
a Lei de Improbidade Admi-
nistrativa (8429/1992), facili-
tando a defesa de políticos 
corruptos, que, a partir de 
agora, só serão responsabili-
zados judicialmente quando 

A corrupção! Câncer que 
mata silenciosamente

ARTIGO

houver provas incontestes de 
que agiram dolosamente, ou 
seja, com a intenção de levar 
vantagem.

A propósito, cabe aqui 
uma indagação: quando é que 
o agente corrupto vai confes-
sar que agiu com intenção de 
levar vantagem pessoal? A 
resposta é simples: Nunca! 
Jamais!

Dados extraídos de 
relatórios da CGU apontam 
que mais de 4 bilhões de 
recursos públicos são sur-
rupiados todos os anos pela 
corrupção. Ainda, segundo a 
CGU, somente em verbas des-
tinadas ao enfrentamento da 
Covid-19, no ano 2021, a cor-
rupção desviou mais de R$ 
300 milhões.

Mas, não é só: audito-
rias da CGU feitas entre 2001 
e 2008 apontam que mais 
R$ 3,3 bilhões dos recursos 
repassados pela União aos 
estados e municípios foram 
desviados.

Essas informações 

foram ratificados pela Fede-
ração das Industrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), 
a qual afirmou que a eco-
nomia brasileira perde, em 
média, por ano, cerca de R$ 
10,5 bilhões, que são drenados 
pela corrupção.

Outro levantamento 
feito pela Transparência 
Internacional em 2007, que 
pesquisou o índice de cor-
rupção em 180 países, o Brasil 
ficou na 72ª posição, ao lado 
do México, China e Índia. No 
ano 2021, novamente, perce-
beu-se uma deterioração no 
índice de corrupção no Brasil, 
que passou para 96ª posição 
entre 180 países pesquisados.

Portanto, é evidente 
que a prática de desvios de 
recursos públicos no Brasil 
precisa ser estancada com 
medidas austeras, haja vista 
que a corrupção é um câncer 
que mata silenciosamente, na 
medida que desvia dinheiro 
de áreas vitais, como edu-
cação, saúde, infraestru-
tura, ação social, segurança 
pública, saneamento básico, 
além de desestimular os 
investimentos privados no 
setor público.

Em recente congresso 
realizado em São Paulo, o 
Ministro da CGU, Wagner 
Rosário, afirmou que a cor-
rupção é uma situação difícil 

de ser verificada, pois "tende 
a ser oculta, escondida, feita 
às escuras, no anonimato."

Potencializar os órgãos 
de controle, fiscalizar com 
rigor os gastos públicos, 
ampliar a participação 
popular nas gestões públicas 
através dos conselhos muni-
cipais, investir o máximo na 
transparência dos atos admi-
nistrativos, bem como apro-
var leis que efetivamente 
punam os crimes de corrup-
ção são ações importantes 
para afastar da vida pública 
os políticos desonestos.

Tais providências pre-
cisam ser, urgentemente, 
adotadas com fito de salvar 
a nossa combalida democra-
cia, que já se encontra à beira 
do abismo.

Finalmente, como 
medida pedagógica, consi-
derando que a corrupção 
tem seu viés cultural, seria 
importante introduzir na 
grade curricular do Ensino 
Fundamental e Médio maté-
ria específica que aborde o 
tema corrupção, de modo a 
conscientizar os jovens a res-
peito de seus efeitos nocivos 
à sociedade. •

Dr. João Batista 
Novaes é advogado (OAB-ES 
3.570), é ex-prefeito de Viana 
e ex-Ouvidor da cidade.

Dr. João 
Batista Novaes
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Governo do Estado libera uso de 
máscara nas cidades em risco baixo
O governador Renato 

C a s a g r a n d e 
anunciou nesta 
sexta-feira (11) a 

flexibilização do uso de más-
caras em ambientes abertos 
no Espírito Santo. A medida 
é válida a partir de segunda 
(14) para os municípios em 
risco baixo para transmissão 
do coronavírus. Em ambien-
tes fechado, permanece a 
recomendação para o uso do 
equipamento de proteção.

Além da liberação do 
uso de máscaras, o governa-
dor também anunciou que 
nas regiões classificadas em 
risco muito baixo não será 
mais exigido o passaporte da 
vacina em estabelecimentos 
e o uso da máscara em locais 
fechados passa a ser apenas 
uma recomendação.

A classificação de 
risco muito baixo, que havia 
sido excluída da matriz de 
risco por conta do avanço 

da variante Ômicron, volta 
a partir de segunda (14). De 
acordo com o governador, 
a região Central e Sudoeste 
Serrana alcançaram os cri-
térios de cobertura vacinal 
necessários para flexibiliza-
ção das regras.

"Se você acha que deve 

usar a máscara, use. É uma 
cultura, um equipamento 
usado em muitos países do 
mundo. Também passamos 
a usar máscaras para as 
pessoas se sentirem mais 
seguras. Não estamos dis-
pensando como prática de 
equipamento que não tem 

efeito. Teve efeito grande e 
continuará tendo. E pode ser 
incorporada no nosso dia a 
dia", orientou Casagrande.

O governador expli-
cou que o ES passa por uma 
fase forte de recuperação 
da pandemia, com queda 
de casos, óbitos e na taxa 

de transmissão. Ainda de 
acordo com Casagrande, nos 
próximos 15 dias, o Estado 
pode ter as menores médias 
móveis de casos e mortes. 
“Agora, a taxa está em torno 
de 0,3%, bem abaixo de 1%, 
que mostra que temos uma 
recuperação boa", destacou. •

https://radiotopfm.app.br
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Ciclovia da Vida já conta com 
mais de 2,5 km de extensão

viNícius NascimeNto

As obras de amplia-
ção e construção 
da Ciclovia da 
Vida, na Terceira  

Ponte, já contam com mais 
de 2,5 km de extensão. De 
acordo com o governo do 
Estado, a obra é uma das 
prioridades na área da mobi-
lidade. O serviço contempla a 
ampliação da capacidade de 
fluxo de veículos; implanta-
ção de ciclovia; e barreira de 
proteção contra o suicídio.

De acordo com infor-
mações do governo do 
Estado, quatro frentes de 
trabalho estão sendo desen-
volvidas de forma simultâ-
neas no local, atualmente. 
A estrutura metálica da 

ciclovia está sendo anexada 
nas laterais da ponte para a 
passagem de ciclistas e, ao 
mesmo tempo, vai fazer a 
barreira de proteção contra 
o suicídio. Também já foram 
iniciados os trabalhos de 
ampliação da ponte no tre-
cho Vila Velha x Vitória.

O governo diz que, 
além disso, a capacidade 
de trânsito da ponte será 
aumentada em torno de 40%, 
com a criação de duas novas 
faixas - uma de cada lado. 
Desse modo, a ponte passará 
a contar com três faixas em 
cada sentido.

Para a inclusão das 
novas faixas, as pistas exis-
tentes ficarão mais estreitas e 
as proteções central e laterais 
também serão estreitadas. 

As pistas laterais serão de 
uso exclusivo de transporte 
coletivo e passarão a ter 3,10 
metros cada. Já as pistas no 
meio serão para automóveis 
e terão 2,80 metros cada.

Próximo ao vão cen-
tral, a estrutura da ciclovia 
terá um alargamento, che-
gando a seis metros, e fun-
cionará como uma espécie de 
mirante. Nesse ponto, parte 
da grade antiescalada será 
substituída por um vidro 
especial. As pistas da ciclovia 
serão de sentido único: uma 
para Vitória e uma para Vila 
Velha.

Segundo o governo 
do Estado, a simulação do 
projeto mostrou eficiência 
e melhoria do trânsito em 
todos os horários.•

A OBRA EM NÚMEROS
Estrutura de ciclovia montada: 1.334 metros

Estrutura de Ciclovia concretada: 1.138 metros

Extensão total da Terceira Ponte: 3.339 metros

Largura atual do tabuleiro da Terceira Ponte: 
18,3 metros

Largura do tabuleiro da Terceira Ponte após 
as intervenções: 19,5 metros

Largura do tabuleiro da Terceira Ponte + 
Ciclovia da Vida: 25,5 metros

Quantidade de faixas de rolamento 
atualmente: 4

Quantidade de faixas de rolamento após as 
intervenções: 6

Número aproximado de funcionários no pico 
da obra: 240

Quantidade de aço da estrutura metálica: 
3.000 toneladas

Valor do investimento: R$ 127 milhões

Prazo de execução: maio de 2023
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 SOU

Geiza arDiçoN

A m e n s t r u a ç ã o 
atrasou, alguns 
sintomas dife-
rentes passaram 

a ser percebidos no corpo, 
fez o teste de farmácia e deu 
positivo. Você está grávida! É 
uma alegria! Comemora com 
a família, amigos próximos e 
se prepara para embarcar 
nessa viagem de 9 meses!

Espere! Os 3 primei-
ros meses vão parecer mais 
longos... serão bem intensos! 
Quem já passou pela experi-
ência sabe! Mas, calma! Eles 
vão passar e logo a gestação 
será só curtição em ver o 
desenvolvimento do bebê e 
a barriga crescendo.

Se você está passando 
por essa fase ou conhece 

quem esteja, aqui vão algu-
mas orientações da gineco-
logista e obstetra Anna Caro-
lina Bimbato. Ela faz alertas 
importantes para esse início 
da gravidez, quando o corpo 
da mulher passa por diversas 
alterações.

“É necessário que o 
pré-natal seja iniciado assim 
que possível para identificar 
qualquer problema. Os mais 
comuns são enjoos e vômitos 
e, quando em excesso, podem 
levar à desidratação e ema-
grecimento. O sangramento 
vaginal também pode ocor-
rer e é um sinal de alerta”, 
afirmou a profissional.

Outros  sintomas 
também são bem comuns 
durante o primeiro trimes-
tre, como o aumento da fre-
quência urinária, cansaço 

e sonolência, 
dor nas costas 
ou no corpo, 
alterações no 
humor, reten-
ção de líquido, 
cólica e sensi-
bilidade nas 
mamas.

Eles são 
normais, mas é 
sempre impor-
tante que o seu 
médico seja 
avisado caso 
algum desses 

sintomas esteja em excesso 
ou esteja gerando muitos 
desconfortos, combinado?

Com enjoos, é difícil 
se alimentar, né? Mas, nessa 
fase inicial, a alimentação é 
um ponto que merece muito 
destaque. Ela deve ser leve 
para diminuir o mal-estar.

É importante também 
ingerir muita água. E, se não 
está muito agradável ingerir 
água pura, coloque limão 
ou gengibre no líquido bem 
gelado, pois assim diminui 
a chance de aumentar os 
vômitos.

A médica Anna Caro-
lina lembra que é preciso 
lavar bem os alimentos 
pelo risco de contaminação 
da toxoplasmose. “Carnes 
devem ser consumidas sem-
pre bem passadas e nunca 
cruas”, alertou.

E aquelas mamães que 
gostam de se exercitar? Faz 
uma falta danada ficar sem 
os exercícios... Mas, é só ter 
cautela! A ginecologista des-
taca que os exercícios físi-
cos devem ser moderados 
ou leves, pois a pressão está 
mais baixa, podendo levar a 
tonteiras ou desmaios.

Então, gravidinhas, 
fiquem bem atentas e, se for 
preciso, aguarde um pouco 
mais para retomar a rotina 
de exercícios. •

Engravidei! E agora? Agora se 
prepara para viver as emoções do 
primeiro trimestre de gestação!
A ginecologista e obstetra Anna Carolina Bimbato faz alertas importantes para esse início de gravidez, quando 
o corpo da mulher passa por diversas alterações

Vão aqui outras dicas para você!
O que evitar no primeiro trimestre de gestação?

 ❎ Não utilizar qualquer medicamento sem orientação 
médica;

 ❎ Não consumir bebidas alcoólicas ou cigarro;
 ❎ Evitar o consumo excessivo de chás e cafeína;
 ❎ Não consumir carnes cruas.

O que deve ingerir para uma 
gestação saudável?

 ✅  Ácido fólico: presente em espinafre, feijão-branco, 
brócolis, laranja, repolho branco, fígado bovino, aba-
cate, grão-de-bico, lentilha, escarola, pão de centeio;

 ✅ Vitaminas do complexo B: encontrada em carne 
bovina, peixe, ovos, banana, leite e derivados e cere-
ais integrais;

 ✅ Cálcio: carnes, grãos e vegetais verde-escuros;
 ✅ Ferro e Zinco: presentes em fígado, carnes e leite;
 ✅ Iodo: sal iodado, frutos do mar e peixes de água 

salgada;
 ✅ Fibras: encontradas em verduras, legumes, frutas 

e cereais integrais, como aveia, trigo, milho e arroz.•

Geiza Ardiçon é mãe do Vitor e agora está grávida 
de gêmeos. Além disso, é jornalista, pós-graduada em 
Comunicação Estratégica e Marketing. Atua na área 
há 14 anos como Assessora de Imprensa. Sua coluna é 
um espaço para trocas de vivências, crescimento e com-
partilhamento dessa missão tão especial, que é ser mãe!Anna Carolina Bimbato, ginecologista e obstetra
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A gestão pública caminha para o 
Governo 4.0

COLUNA
OBSERVATÓRIO DA 
POLÍTICA PÚBLICA

César Albenes
l @cesaralbenesm.cruz

Leia também em
www.agoraes.com.br 

O termo Governo 4.0 nasce 
do conceito de Indústria 
4.0. Este último, por sua 
vez, está associado à 

ideia de Revolução Industrial 4.0, 
que marca as grandes mudanças 
tecnológicas ocorridas nos últi-
mos anos na sociedade.

O conceito de Revolução 
4.0 faz referência à Revolução 
Industrial, ocorrida em meados 
do século XVIII, sobretudo na 
Inglaterra, quando os processos de 
manufatura são profundamente 
alterados.

A Indústria 4.0 é caracteri-
zada pelo uso ilimitado de recur-
sos tecnológicos para aumentar 
a produtividade, eficiência e pro-
piciar, desse modo, o desenvolvi-
mento de produtos e serviços em 
larga escala.

O uso da tecnologia de 
ponta para acelerar o desenvolvi-
mento econômico das instituições 
privadas não é exatamente uma 
novidade. O que tem surpreen-
dido mesmo é a absorção desses 
‘modos de operação’ tecnológicos 
pelo setor público.

O que caracteriza os Gover-
nos 4.0? O futuro está aqui. E não 
só para a iniciativa privada, mas 

também para os órgãos públicos. 
A Indústria 4.0 abriu espaços e 
modos de se potencializar a pro-
dutividade da iniciativa privada.

A implantação de tecno-
logias como um meio que pode 
garantir máxima entrega de ser-
viços e eficiência estimulou os 
governos a absorverem formas 
mais precisas de administração.

Em um mundo cada vez 
mais competitivo, as gestões públi-
cas têm trabalhado para conseguir 
acompanhar as rápidas mudanças 
que acontecem todos os dias.

Governos 4.0 podem ser 
caracterizados a partir da absor-
ção de tecnologias voltadas para 
melhorar a relação entre Estado e 
sociedade.

Os principais aspectos des-
ses modos de gestão são quase 
sempre os mesmos: melhorar a 
eficiência, a produtividade, a segu-
rança e a facilidade nos fluxos dos 
serviços.

Conheça a seguir as caracte-
rísticas básicas que podem estar, 
parciais ou completamente inseri-
das, em Governos 4.0. e, no nosso 
próximo artigo, continuaremos 
apresentando as principais carac-
terísticas do Governo 4.0. 

Digitalização
A digitalização de serviços 

é um dos primeiros passos para a 
transformação dos modelos con-
vencionais de gestão. Digitalizar 
consiste basicamente em subs-
tituir uma atividade que é feita 
manualmente por fluxos digi-
tais. Na prática, uma parte sig-
nificativa do funcionamento de 
uma instituição acontece em um 
mundo virtual, a partir de algorit-
mos e com a ajuda da tecnologia. 
A digitalização é um dos aspectos 
mais básicos dos Governos 4.0.

Nem papel nem 
maquinário físico: 
Governo 4.0 é nuvem!

Se por um lado o gerencia-
mento de serviços públicos por 
meio do papel gera altos custos 
para os governos, por outro, o 
armazenamento em servidores 
físicos também não sai barato. A 
tecnologia de servidores físicos já 
é ultrapassada para Governos 4.0. 
O armazenamento em nuvens, 
que pode ter espaço ilimitado, 
o que significa poder infinito 
de armazenamento, permite às 
empresas mais segurança na 
administração de dados e maior 
facilidade para acessar recursos 
computacionais. Os altos investi-
mentos em modos convencionais 
de gerenciamento são substituí-
dos por hospedagem em um tipo 
de Datacenter, que não ocupa 
espaço físico e pode ser acessado 
por diferentes dispositivos remo-
tos. Nesse sentido, a economia 

gerada com essa característica 
da revolução digital 4.0 pode ser 
direcionada às atividades princi-
pais e mais estratégicas de uma 
organização.

AI
A ideia de Artificial Intelli-

gence (Inteligência Artificial) 
utiliza análises avançadas para 
se tomar decisões baseadas 
em lógicas, sem a intervenção 
humana. A Inteligência Arti-
ficial ainda é um mecanismo 
pouco usado nos serviços públi-
cos brasileiros. Mas, já podemos 
notar, por exemplo, que algumas 
plataformas de digitalização já 
possuem uma espécie de ser-
viço que automatiza a entrada e 
a saída de requerimentos sem a 
necessidade de atuação humana.

A automatização reduz a 
entrada de requerimentos com 
dados incompletos. Isso evita 
que um funcionário público, por 
exemplo, comece a analisar um 
pedido de alvará sem que todos 
os dados necessários tenham 
sido submetidos ao órgão com-
petente. O sistema, de forma 
automática, e que também é pré-
-configurado, sinaliza para quem 
está solicitando o serviço o que 
deve ser feito para dar continui-
dade no processo. •

Dr. César Albenes de Men-
donça Cruz é Filósofo, Mestre 
em Educação, Doutor em Serviço 
Social, Pós-Doutor (PHD) em Polí-
tica Pública, Professor Universi-
tário, Consultor Político e secretá-
rio de Desenvolvimento de Viana.

27 9 9788-5090 www.agoraes.com.br/editora

GESTÃO PÚBLICA VOLTADA 
PARA RESULTADOS

LIVRO

GARANTA
JÁ O SEU!

Gilson Daniel Batista 
e Daniele Bolonha
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Estado já conta com quatro 
escolas cívico-militares
O modelo de ensino das escola cívico-militares está ganhando o Espírito Santo. Nesta semana, Cariacica 
recebeu sua primeira escola cívico-militar, com capacidade para atender 330 alunos, em Itanguá

Prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, na inauguração da primeira escola cívico-militar do município e em tempo integral

viNícius NascimeNto

Uma mistura que 
deu certo:  o 
ensino regular 
com os princípios 

militares. Visto inicialmente 
com certa desconfiança por 
muitos, onde a escola cívi-
co-militar chega é sucesso. 
Mães e pais buscam vagas 
para seus filhos para que 
eles aprendam valores como 
ética, cidadania e civismo. 
Atualmente, no Espírito 
Santo, quatro escolas estão 
funcionando com essa meto-
dologia: duas delas ficam em 

Viana, primeira cidade do 
Espírito Santo a inaugurar 
uma escola cívico-militar; 
uma no município de Mon-
tanha, Norte do Estado; e 
outra em Cariacica, que foi 
inaugurada na última quar-
ta-feira (09).

A Escola Municipal 
de Ensino Fundamental 
Cívico-Militar (EMEFCM) 
Coronel PM Orlady Rocha 
Filho fica no bairro Itanguá 
e é a primeira de Cariacica. 
Atende 330 alunos do 6º 
ao 9º ano, em tempo inte-
gral. De acordo com a pre-
feitura, a segunda escola 

cívico-militar será inaugu-
rada em abril. A EMEFCM 
Professor Cerqueira Lima 
ficará em Jardim América, e 
contará com 840 vagas.

Aqui no Estado, as 
escolas que funcionam são 
em parceira com a Polícia 
Militar do Espírito Santo 
(PMES), em convênio com o 
governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e Defesa 
Social (Sesp). As escolas 
contam com professores 
civis e são conduzidos os 
projetos Ética, Cidadania e 
Civismo pelos militares, com 

formação em educação. Mas, 
há a previsão de inclusão do 
modelo federal também, 
onde o Exército faria a parte 
militar.

No início de 2022, o 
Ministério de Educação 
(MEC) anunciou a implanta-
ção de quatro novas escolas 
cívico-militares no Espírito 
Santo por meio do Pro-
grama Nacional das Escolas 
Cívico-Militares (Pecim). 
Os municípios contempla-
dos foram Montanha, São 
Gabriel da Palha, Marataí-
zes e Sooretama. Segundo 
o MEC, esses municípios, 

atualmente, estão na fase de 
consulta pública e indicação 
das escolas para implemen-
tação do modelo.

Outros nove muni-
cípios capixabas (Nova 
Venécia, Marechal Floriano, 
Alegre, Cariacica, Guaçuí, 
Mucurici, Vila Velha, Vitória 
e Cachoeiro de Itapemirim) 
também demonstraram 
interesse em aderir ao pro-
grama, contudo, não foram 
selecionados pelo MEC. 
Segundo o ministério, não 
existe previsão de adesão de 
novos municípios para o ano 
de 2022.
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A Prefeitura de Mara-
taízes disse que já realizou 
a consulta pública com os 
membros da comunidade 
escolar e o resultado foi para 
a adesão ao programa do 
governo federal. A unidade 
escolhida para o modelo 
é a Escola Maria da Glória 
Nunes Nemer, que, atual-
mente tem a capacidade para 
atender 740 alunos, do 4° ao 9° 
ano e da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA). A prefeitura 
disse ainda que aguarda 
novas orientações do MEC 
para finalizar os trâmites de 
implantação do modelo.

Outro município sele-
cionado pelo MEC foi Mon-
tanha. De acordo com a pre-
feitura, o modelo de escola 
cívico-militar do governo 
federal será implantado na 
Escola Domingos Martins. 
Segundo a prefeitura, as 
aulas na unidade estão pre-
vistas para começar no dia 16 
de março. A prefeitura disse 
também que já encaminhou 
parte da documentação ao 

MEC e que os professores da 
instituição estão no processo 
de formação.

Em Sooretama, a pre-
feitura explicou que está na 
fase de formalização do con-
vênio com a Polícia Militar 

para a implantação efetiva 
do modelo cívico-militar na 
cidade. A escola escolhida foi 
a EMEF João Neves Pereira, 
no bairro Sayonara II. A 
previsão é que as aulas na 
unidade sejam iniciadas no 

segundo semestre de 2022 
para 800 alunos. Segundo 
a prefeitura, o modelo 
cívico-militar agradou e o 
município estuda ampliar a 
oferta em outras unidades.

A Prefeituras de São 

Gabriel da Palha foi procu-
rada pela nossa de reporta-
gem, mas até o fechamento 
desta matéria não havia 
retornado nossas ligações 
ou respondido aos questio-
namentos do jornal. •

Primeira escola 
cívico-militar do ES

A Escola de Ensino Fundamental Cívi-
co-Militar João Natalício Alves Pereira, em 
Viana, foi a primeira escola deste modelo 
do Espírito Santo. A escola, que fica em Vila 
Bethânia, foi inaugurada em outubro de 2020 
e atende cerca de 600 alunos. Já em 2022, a 
Prefeitura de Viana inaugurou a segunda uni-
dade de ensino desse modelo, que funciona 
na EMEFCM Professora Divaneta Lessa de 
Moraes, em Campo Verde.

O que é o Programa 
Nacional das Escolas 
Cívico-Militares?

O Programa Nacional das Escolas Cívi-
co-Militares é uma iniciativa do Ministério da 
Educação, em parceria com o Ministério da 
Defesa, que apresenta um conceito de gestão 
nas áreas educacional, didático-pedagógica e 
administrativa com a participação do corpo 
docente da escola e apoio dos militares. A pro-
posta é implantar 216 escolas cívico-militares 
em todo o País, até 2023, sendo 54 por ano.

VEJA COMO FOI A 
INAUGURAÇÃO EM CARIACICA

Primeira escola cívico-militar do Espírito Santo fica em Viana, no bairro Vila Bethânia

Escola cívico-militar de Itanguá, Cariacica
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Projeto quer usar Inteligência 
Artificial na iluminação 
pública para gerar economia e 
segurança na cidade
Pesquisadores do Laboratório de Telecomunicações da Engenharia Elétrica, do Curso de Engenharia Elétrica 
da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), estão na fase de desenvolvimento do projeto Lucente, que 
proporciona a iluminação adequada com mínimo de consumo de energia elétrica

Geiza arDiçoN

Luminárias de LED 
com consumo inte-
ligente de energia 
elétrica, que propor-

cionem o uso consciente da 
quantidade adequada para 
gerar economia, evitando 
gastos com uso irregular da 
iluminação pública. E vai 
além de iluminar: o sistema 
ainda oferece segurança para 
a população, especialmente 

em áreas consideradas de 
risco. Como tudo isso pode 
ser possível? É o que a 
empresa NOCS, formada por 
alunos da pós-graduação em 
telecomunicações, com apoio 
do Laboratório de telecomu-
nicações (LabTel) e do profes-
sor Marcelo Eduardo Vieira 
Segatto, estão elaborando 
por meio do Projeto Lucente, 
que é um sistema autônomo, 
que envolve Rede Neural e 
Inteligência Artificial (AI).

Ricardo Natale, que é 
um dos idealizadores do pro-
jeto e pesquisador do LabTel, 
destaca que todo o projeto 
gira em torno de evitar gas-
tos com uso irregular da 
iluminação e proporcionar 
segurança. O padrão será 
criado por meio de Rede 
Neural, que são neurônios 
artificiais criados para inter-
pretar dados, juntamente 
com a Inteligência Artificial.

“Através de dados 

coletadas durante o uso 
diário das luminárias públi-
cas, é possível entender o 
funcionamento e propor 
ajustes que levem a atingir 
a eficiência máxima, mas 
com um consumo mínimo 
de energia elétrica. A prin-
cipal motivação do projeto é 
gerar uma contribuição para 
sociedade, como a financeira, 
no custo para o contribuinte. 
Também estão no pacote de 
benefícios a manutenção 

das estações de iluminação, 
o controle preciso da garan-
tia das luminárias oferecidas 
pela fabricante e a garantia 
da iluminação sem ser neces-
sária a vistoria, por exemplo”, 
disse Ricardo.

O pesquisador aborda, 
ainda, que os principais impac-
tos do projeto vêm no âmbito 
financeiro do setor público, 
com iluminação de qualidade, 
aumento na segurança e na 
contribuição ecológica.



Economia 1111ANO 03 | Nº 63 • www.agoraes.com.br • SIGA-NOS EM NOSSAS REDES 
f /JORNALAGORAES | l @AGORA_ES | t @AGORAES1 | y JORNAL AGORA ES

SAIBA MAIS
Lucente é um sistema 

autônomo (Rede Neural 
+ Inteligência Artificial) 
com o objetivo de geren-
ciar o sistema de ilumina-
ção (público ou privado), 
garantindo que a ilumina-
ção seja adequada sem que 
ocorra consumo de energia 
desnecessário. Em outras 
palavras, ela proporciona a 
iluminação adequada, com 
mínimo de consumo de 
energia elétrica.

SOBRE A NOCS

 ⚡  Empresa responsável 
pelo produto.

 ⚡ É formada por alunos 
do curso de engenharia elé-
trica da Ufes.

 ⚡ Também são pesqui-
sadores do curso de pós-
-graduação em telecomu-
nicações do Departamento 
de Engenharia Elétrica da 
Ufes.

 ⚡ Além disso, há parce-
rias com o Laboratório de 
Telecomunicações da Enge-
nharia Elétrica, sob orien-
tação do Professor Marcelo 
Segatto.

 ⚡ Teve o apoio da Fun-
dação de Amparo à Pes-
quisa e Inovação do Espírito 
Santo (Fapes).

 ⚡ Ainda pode contar 
com o apoio da Federação 
Espírito-santense de Tec-
nologia (Fest).

“Funcionaria desta 
forma: hoje, a noite está ilu-
minada naturalmente, então, 
não existe a necessidade 
de ter as luminárias fun-
cionando em 100% do seu 
potencial. A AI vai identificar 
a luminosidade adequada, 
não sendo usado 100% das 

luminárias. Logo, o gasto de 
energia passa a ser reduzido”, 
explicou.

Outra ação dentro do 
projeto seria a AI identificar 
o padrão de uso das ruas, em 
certos horários em que não 
houver movimentação. Nesse 
caso, as luzes das luminárias 

são reduzidas, mas, ao mesmo 
tempo, caso identificar fluxo 
na rua, as luminárias são 
automaticamente reguladas 
para proporcionar luz ade-
quada”, disse.

Para a segurança, a 
iniciativa visa gerar meca-
nismos para até mesmo 

acionar a polícia em casos 
de agressão às mulheres, 
por exemplo. “Locais onde 
existem riscos para fluxo de 
pessoas, a Inteligência Arti-
ficial identifica e garante que 
esses locais tenham uma ilu-
minação adequada”, afirmou 
Ricardo Natale.

O projeto está em 
desenvolvimento e o pesqui-
sador destaca que a expec-
tativa é que “ao concluir o 
protótipo, obter apoio do 
governo para que a empresa 
possa executar e colocar em 
prática toda essa tecnologia 
para sociedade”, finalizou. •

Laboratório na Ufes: equipamente que faz a leitura da Rede Neural, para o equilíbrio da luminosidade
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Sistema de freio! Quais itens 
devo revisar com frequência?

Flavio Bolonha
l @agoraautooficial

Leia também em
www.agoraes.com.br 

O sistema de freio 
dos veículos vem 
se modernizando 
a cada década 

que passa. Antes, tínhamos 
somente o sistema de freio 
a tambor: tinha baixo custo 
de manutenção, porém, uma 
eficiência limitada, mas 
que atendia muito bem a 
demanda dos carros antigos, 
como o Fusca, por exem-
plo. À medida que os carros 
foram ficando mais potentes 
e rápidos, a necessidade de 
um sistema de freio melhor, 
mais confiável e mais efi-
ciente se tornou obrigatória.

Nos dias de hoje, temos 
um sistema de freio a disco 
nas rodas dianteiras e tam-
bor nas rodas traseiras. Essa 
combinação é mais comum 
em veículos mais simples. E 
temos a opção de discos de 
freio nas quatro rodas, pre-
sente em carros de segmento 
superior e mais robusto. 
Independente do sistema, 
existem alguns itens que 
precisam ser revisados perio-
dicamente. As pastilhas de 
freio, por exemplo. Elas são 
um dos itens mais importan-
tes dessa lista. Vale a pena 
verificar a cada 5 mil km ou 
se ocasionar ruído ao frear.

Não menos impor-
tante, outro item que pre-
cisa ser verificado é o disco 
de freio. O disco de freio 
sofre o mesmo desgaste que 
as outras peças, porém, de 
uma forma mais lenta. Sua 
troca pode variar bastante 
de acordo com o tipo de con-
dução do motorista. Tanto os 

discos dianteiros quanto os 
traseiros precisam ser veri-
ficados sempre. Evitar freada 
brusca pode ajudar bastante 
na vida útil dessas peças.

A regulagem do freio 
de estacionamento (freio 
de mão) deve ser realizada 
a cada 10 mil km ou sempre 
que houver necessidade. 
Alguns veículos precisam de 
mecânico experiente para 
realizar tal tarefa, mas todos 
são bastante parecidos.

O fluido de freio pre-
cisa ser verificado sempre. O 
ideal é que ele seja verificado 
a cada troca de óleo do motor 
para criar uma rotina, mas, a 
troca dele deve ser realizada 
junto a troca das pastilhas de 
freio. 

O fluido de freio, geral-
mente, tem durabilidade 
média de um ano. Após isso, 
devido a exposição a altas 
temperaturas, a pressão 
exercida pelo pedal, entre 
outros itens, ele vai per-
dendo suas propriedades e a 
não substituição pode causar 
entupimento nos conduites 
de freio, danificar a bomba 
de freio e prejudicar demais 
componentes.

Freio de estaciona-
mento alto e duro para 
puxar: isso pode ser o cabo. 
Em alguns carros, sua troca 
ocorre constantemente por 
conta de problema no pro-
jeto de construção do carro. 
Esse cabo merece atenção. 

Sempre que obser-
var a alavanca do freio de 
estacionamento muito 
dura ou o freio sem travar 

corretamente, peça para 
avaliar o cabo. Muitas vezes, 
as pessoas só realizam sua 
substituição quando o cabo 
se rompe.

Um item que a inspe-
ção é bem simples - pelo fato 
de ficar exposto atrás das 
rodas - é o mangote de freio. 
Ele é um cano com materiais 
resistentes e bem flexíveis, 
revestido por borracha, que 
faz a ligação do conduite de 
freio para a pinça de freio do 
veículo, localizado na roda.

Ele é de material fle-
xível porque faz a ligação 
do sistema que está preso 
na carroceria do carro, que 
é fixo, com o sistema que 

está na roda, que é móvel 
(sofre interferência de bura-
cos, direção do volante e o 
balanço da carroceria). Caso 
ele seja danificado, o fluido 
de freio vaza por completo, 
ocasionando a perda do freio 
do veículo.

Veículos com sis-
tema de freio ABS seguem 
o mesmo padrão de verifi-
cação dos itens. A central 
do sistema sempre sinaliza, 
através da luz do ABS no pai-
nel do veículo, se tem algo de 
errado com ele. Então, não se 
preocupe.

Viu como temos várias 
coisas importantes para veri-
ficar no sistema de freio do 

seu veículo? Caso precise de 
assessoria automotiva, entre 
em contato pelo WhatsApp 
no número (27) 99274-4005. 
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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Dia Mundial do Consumidor: 
fique atento aos seus direitos! 

viNícius NascimeNto

O Dia Mundial do 
Consumidor é 
comemorado na 
terça-feira, dia 

15 de março, e celebra os 
direitos conquistados pelos 
consumidores ao longo dos 
anos. Esses direitos, nortea-
dos pelo Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), são uma 
maneira de proteger a vulne-
rabilidade dos consumidores 
diante do poder das grandes 
empresas.

O diretor-presidente 
do Procon-ES, Rogério 
Athayde, ressalta que o 
Código de Defesa do Consu-
midor trouxe várias benesses 
aos consumidores no tocante 
ao respeito à dignidade, 
saúde e segurança do cida-
dão, a proteção de 
seus interesses eco-
nômicos e a melho-
ria da qualidade de 
vida.

“Uma delas é o equilí-
brio nas relações de consumo 
estabelecida no reconheci-
mento da vulnerabilidade 
e hipossuficiência do con-
sumidor. A obrigatoriedade 
que o fornecedor tem de dar 
informações claras, precisas 
e ostensivas é um dos gran-
des conceitos implemen-
tados pelo CDC”, pontuou 
Athayde.

A pedido da nossa 
equipe de reportagem, 
o Procon estadual 
listou, por segmen-
tos, alguns direitos 
essenciais para 
todo o consumi-
dor, certos deles 
até pouco conhe-
cido do grande 
p ú b l i c o . 
Confira:

ALIMENTOS
Taxa de desperdício

Cobrar qualquer valor 
de quem não come tudo o 
que colocou no prato é abu-
sivo, configurando vantagem 
manifestamente excessiva 
pelo restaurante, conforme 
art. 39 do Código de Defesa 
do Consumidor. No entanto, 
é indispen-

s áve l 

um consumo consciente 
para evitar o desperdício de 
alimentos.

INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA
Conta corrente gratuita

Muitos consumido-
res não sabem que podem 
manter uma conta corrente 
sem pagar taxas mensais ao 
banco, por meio da utiliza-
ção dos chamados serviços 
essenciais.

Os correntistas 
podem mudar a qual-
quer momento o pacote 
de serviços adquirido no 
momento de abertura da 
conta. Se o consumidor 

tiver dificuldade para trans-
formar sua conta paga 
para o perfil gratuito, deve 
registrar uma reclamação 
nos órgãos de defesa do 
consumidor.

O conjunto de ser-
viços essenciais gratuitos 
inclui cartão de débito, dez 
folhas de cheque por mês, 
compensação de cheques, 
quatro saques ao mês, dois 
extratos no caixa eletrônico, 
duas transferências entre 
contas do mesmo banco 
por mês, consultas ilimita-
das pela internet e extrato 
consolidado discriminado, 
mês a mês, uma vez ao ano. 
(Resolução 3.919/2010 do 
Banco Central do Brasil).
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HABITAÇÃO
Atraso na entrega de 
imóveis

Algumas construtoras 
estipulam um determinado 
prazo para a entrega do imó-
vel, mas no meio do contrato 
acrescentam uma cláusula 
de aditamento desse prazo 
por mais alguns meses em 
caso de imprevistos, como 
mau tempo. Essa cláusula 
é abusiva e ilegal, uma vez 
que, quando a construtora 
estipula um prazo, ela já deve 
prever eventuais problemas.

PRODUTOS
Produto com defeito:

Quando o produto 
apresentar vício de quali-
dade, ou seja, qualquer anor-
malidade que afete a funcio-
nalidade do produto, dentro 
do prazo de garantia, o con-
sumidor deverá encaminhá-
-lo ao estabelecimento onde 
foi realizada a compra, ao 
fabricante, ou à assistência 
técnica autorizada, para que 
o produto seja diagnosticado 
e resolvido seu problema.

Caso o reparo não 
seja efetivado dentro do 
prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, o consumidor 
poderá optar pela: troca 
do produto, cancelamento 
da compra ou abatimento 
proporcional do preço, con-
forme determina o artigo 
18 do Código de Defesa do 
Consumidor.

Após a assistência 

técnica realizar o reparo, se 
o produto vier a apresentar o 
mesmo problema ou um pro-
blema diferente, não haverá 
novo prazo para reparo, ou 
seja, o consumidor já poderá 
exercer o seu direito e optar 
pela troca do produto por 
um novo, cancelamento da 
compra ou abatimento pro-
porcional do preço.

SAÚDE
Prazos máximos para mar-
cação de consultas

E x i s t e m  p r a z o s 
máximos para marcação 
de consultas médicas, con-
forme Resolução nº 259 da 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar.

Ate n d i m e nto  d e 
urgência e emergência deve 
ser imediato; atendimento 
em regime de internação 
eletiva em até 21 (vinte e 
um) dias úteis; os serviços de 
diagnóstico por laboratório 
de análises clínicas em até 
03 (três) dias úteis; consulta 
básica (cirurgia geral, pedia-
tria, ginecologia e obstetrícia 
em até 07 (sete) dias úteis; 
consulta com especialistas 
em até 14 (quatorze) dias 
úteis; consulta ou sessão 
com fonoaudiólogo, nutri-
cionista, fisioterapeuta, psi-
cólogo deve ser realizada 
em até 10 (dez) dias úteis; 
procedimentos de alta 
complexidade em até 21 
(vinte e um) dias úteis.

Lembrando que 
a operadora de plano 

de saúde deve disponibilizar 
um médico especialista na 
área cumprindo os prazos 
máximo previstos em lei. 
Caso o consumidor queira 
uma consulta com um 
médico específico, deverá 
aguardar a disponibilidade 
de agenda do profissional.

SERVIÇOS 
ESSENCIAIS
Suspensão de serviços sem 
custo

O consumidor tem o 
direito de suspender, uma vez 
por ano, serviços de TV por 
assinatura, internet, telefone 
fixo e celular, água e luz sem 
custo. Os serviços de teleco-
municação podem ser suspen-
sos por até 120 dias. Não existe 
prazo máximo para suspensão 
dos serviços de energia elé-
trica e água, porém, o cliente 
precisará pagar 
para reesta-
belecer o 
serviço.

SERVIÇOS 
PRIVADOS
Garantia

Todo produto ou ser-
viço possui garantia legal 
segundo o Código de Defesa 

do Consumidor. O prazo é 
de 30 (trinta) dias no caso 
de produtos ou serviços 
não duráveis, por exemplo, 
alimentos, viagens. E de 90 
(noventa) dias para produ-
tos ou serviços duráveis, por 

exemplo eletrodomés-
tico, tratamento 

dentário. A con-
tagem deste 
prazo tem início 
com a entrega 
efetiva do pro-
duto ou término 
da execução do 
serviço (Artigo 

26 do CDC). •

Rogério Athayde, 
diretor-presidente 
do Procon-ES
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Eleições 2022: veja os secretários 
cotados a deixar o governo em abril
A eleição se aproxima e, com ela, um prazo muito importante: o de desincompatibilização. Uma orientação 
jurídica correta é muito importante para que o pré-candidato não se torne inelegível

na Secretaria da Justiça, e 
Sandro Locutor, subsecretá-
rio na Casa Civil. Além deles, 
outros subsecretários devem 
disputar a eleição, como o 
subsecretário de Agricultura, 
Rodrigo Vaccari; o subsecre-
tário de Educação, Aurélio 
Meneguelli; e o subsecretário 
de Saúde, Gleikson Barbosa 
dos Santos, o Kim.

Já nas autarquias estão 
cotados o atual diretor-presi-
dente do Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do 
Espírito Santo (Idaf), Mário 
Stella Cassa Louzada; e o 
diretor-presidente do Insti-
tuto Capixaba de Pesquisa, 
Assistência Técnica e Exten-
são Rural (Incaper), Antô-
nio Carlos Machado. Todos 
os nomes citados acima, se 
forem disputar as eleições 
deste ano, precisam deixar o 
cargo até dia 2 de abril.

O especialista em 
Direito Eleitoral e colunista 
do Agora ES, Érico Lopes, 
alerta para o cumprimento 
dos prazos para que o 
pré-candidato não se torne 
inelegível. “Se pré-candidato 
não se afastar da função que 
ocupa no prazo definido pela 
legislação eleitoral, ele incor-
rerá na chamada incompati-
bilidade, que é uma das cau-
sas de inelegibilidade. Tudo 
está previsto na Lei Comple-
mentar n° 64/1990, conhecida 
como Lei de Inelegibilidade. 
Por isso a importância do 
cumprimento dessa cláusula”, 
alertou o especialista.

Érico Lopes destaca 
ainda a importância dos 
pré-candidatos se cercarem 
de profissionais que enten-
dam, realmente, da lei para 
que não cometam erros. 
“Posso citar como exemplo 

um caso ocorrido em 2016, 
de um então pré-candidato a 
vereador de Guarapari, que, 
por orientação de seu advo-
gado na época, se afastou do 
cargo com três meses de ante-
cedência. O correto, naquele 
caso, era de seis meses. Tor-
nou-se inelegível e não pode 
disputar a eleição. Orien-
tações equivocadas podem 
destruir sonhos e talvez um 
grande futuro”, disse Érico 
Lopes.

De acordo com Érico, a 
lei é clara, mas os prazos têm 
alterações no cruzamento dos 
dados do cargo que se ocupa 
com cargo que se pretende 
disputar. “Pessoas que ocu-
pam cargos de secretários 
ou subsecretários de Estado, 
por exemplo, devem se desin-
compatibilizar seis meses 
antes do pleito, se forem dis-
putar cargos de deputados 

estaduais ou federais. Em 
autarquias, o prazo é idêntico  
para presidente, diretor, supe-
rintendente e dirigente. Já 
para assessores que ocupam 
cargo em comissão, o prazo é 
de três meses para a disputa 
de um cargo de deputado.”

No caso da vice-go-
vernadora, Érico explica: 
“Merece atenção de Renato 
Casagrande o fato de que sua 
vice-governadora, Jacqueline 
Moraes, pretende disputar 
uma vaga na Câmara fede-
ral. Ela não poderá sucedê-lo 
ou substitui-lo até o dia da 
eleição, de acordo com a Lei 
de Inelegibilidade. Por exem-
plo, se Casagrande, por algum 
motivo, precisar se afastar, e 
se ela quiser ser candidata, 
não poderá assumir a cadeira. 
Mas, se nada acontecer, ela 
pode continuar ocupando o 
cargo de vice.” •

DaNiele BoloNha

De acordo com a 
lei, pré-candida-
tos que ocupam 
determinados car-

gos públicos precisam se 
afastar da função seis meses 
antes da data da eleição. Em 
2022, esse prazo acaba dia 
2 de abril, já que as eleições 
ocorrem dia 2 de outubro. 
Entre esses cargos estão os 
de secretários de Estado. E, 
de acordo com a movimen-
tação política, dos 23 secretá-
rios que compõem o governo 
Casagrande, pelo menos sete 
deles devem se desincompa-
tibilizar em abril. Na soma-
tória de Renato Casagrande, 
há também a situação de 
sua vice-governadora, Jac-
queline Moraes, que pre-
tende disputar uma vaga na 
Câmara federal. Nesse caso, 
ela não poderá substitui-lo 
nesse período.

Entre os secretários 
cotados a disputar um cargo 
eletivo estão o de Economia e 
Planejamento, Gilson Daniel; 
o de Segurança Pública 
e Defesa Social, Cororel 
Ramalho; o de Esportes e 
Lazer, Júnior Abreu; o de 
Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano, 
Marcus Vicente; o da Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Educa-
ção Profissional e Desenvol-
vimento Econômico, Tyago 
Hoffmann; o da Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura 
e Pesca, Paulo Foletto; e a de 
Turismo, Lenise Loureiro.

Já no segundo escalão 
do governo do Estado exis-
tem também nomes cotados 
e que já ocuparam cargos no 
legislativo estadual, como os 
ex-deputados estaduais Gil-
sinho Lopes, subsecretário 

SAIBA MAIS
Desincompatibilização é o 

ato pelo qual o pré-candidato se 
afasta do posto que exerce para 
se tornar elegível perante a Jus-
tiça Eleitoral.

Os prazos para a desincom-
patibilização, que variam de três 
a seis meses, são calculados com 
base na data do primeiro turno 
das eleições, que, neste ano, vai 
ocorrer no dia 2 de outubro.

Os prazos para a desin-
compatibilização têm variação 
dependendo do cargo que se 
ocupa e do cargo que se pretende 
disputar.

Governador Renato 
Casagrande
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MARCUS VICENTE
Atual secretário de Sanea-

mento, Habitação e Desenvolvi-
mento Urbano, Marcus Antônio 
Vicente foi vereador e prefeito 
de Ibiraçu. Foi deputado federal, 
também secretário Estadual de 
Turismo, presidente da Federa-
ção de Futebol do Espírito Santo e 
vice-presidente da CBF. É filiado ao 
Progressistas (PP).

TYAGO HOFFMAN
É ex-secretário de Governo e 

ex-chefe da Casa Civil no primeiro 
mandato do governador. No inter-
valo do mandato de Casagrande, 
atuou na Prefeitura de Vitória como 
secretário de Transportes, Trânsito 
e Infraestrutura Urbana de Vitória. 
Atual secretário de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Educação Profissio-
nal e Desenvolvimento Econômico 
do Estado, anteriormente, ocupou a 
pasta de Governo. É filiado ao Par-
tido Socialista Brasileiro (PSB).

JÚNIOR ABREU
José Maria de Abreu Júnior, 

o Júnior Abreu, é o atual secretário 
de Estado de Esportes e Lazer. Foi 
secretário de Finanças da Serra e 
secretário de Finanças de Aracruz. 
Também foi diretor-presidente do 
Idaf. É filiado ao Partido Democrá-
tico Trabalhista (PDT).

GILSON DANIEL
Gilson Daniel Batista é ex-pre-

feito de Viana. Teve dois mandatos 
seguidos, finalizando o segundo com 
a maior aprovação do Espírito Santo, 
levando o título de melhor prefeito 
capixaba. Também exerceu mandato 
de vereador na cidade. Foi presidente da 
Associação dos Municípios do Estado 
do Espírito Santo (Amunes). Entrou 
no governo Casagrande em março de 
2021 como secretário de Governo e, 
atualmente, é secretário de Economia 
e Planejamento do Estado. É presidente 
estadual do Podemos (Pode).

LENISE LOUREIRO
Já atuou como sub e secretária 

de Educação de Vitória, secretária de 
Meio Ambiente da Serra, sub e secre-
tária Estadual de Esportes e Lazer, 
diretora-presidente do Idaf, secretá-
ria de Gestão Estratégica de Vitória 
e secretária de Desenvolvimento de 
Vitória. Atualmente, ocupa o cargo 
de secretária de Estado de Turismo, 
tendo ocupado anteriormente a 
pasta de Gestão e Recursos Humanos 
do Estado. É filiada ao Cidadania.CORONEL RAMALHO

Coronel Alexandre Ofranti 
Ramalho é da reserva da PM e, 
antes de ser Secretário de Segu-
rança, já ocupou o comando da 
Polícia Militar e do Batalhão de 
Missões Especiais (BME), reativado 
na sua gestão como secretário. Não 
está filiado a partido político, por 
enquanto.

GILSINHO LOPES
Gilson dos Santos Lopes Filho, 

o Gilsinho Lopes, foi delegado,  atu-
ando em 48 municípios, e foi depu-
tado estadual. Teve uma grande atu-
ação na Assembleia, comandando 
diversas comissões e conseguiu 
aprovar leis importantes. É filiado 
ao Partido Republicano (PR).
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SANDRO LOCUTOR
Sandro Heleno Gomes de 

Souza, o Sandro Locutor, é subsecre-
tário na Casa Civil e já foi vereador 
de Cariacica. Foi deputado estadual 
por dois mandatos e presidiu a União 
Nacional dos Legisladores e Legisla-
tivos Estaduais (Unale). É vice-presi-
dente estadual do Solidariedade.

VEJA OS SECRETÁRIOS E SUBS (QUE JÁ TIVERAM 
MANDATO) COTADOS A DISPUTAR AS ELEIÇÕES 2022

PAULO FOLETO
Paulo Roberto Foletto foi 

deputado federal por dois man-
datos e, o terceiro (2019 - 2023), 
licenciou-se para assumir o cargo 
de secretário de Agricultura, Abas-
tecimento, Aquicultura e Pesca do 
Estado do Espírito Santo. Também 
foi vereador de Colatina e deputado 
estadual de 2003 a 2010. É filiado ao 
Partido Socialista Brasileiro (PSB).
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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



Verifique suas certidões. Não é 
medo, é cautela!
Sabemos que a eleição 

de 2022 será apenas 
em outubro, mas 
aqueles que preten-

dem se candidatar deverão 
ter sua candidatura regis-
trada pelo partido político 
que integra até a primeira 
quinzena de agosto, a depen-
der da data em que foi reali-
zada a convenção partidária.

Se o filiado for esco-
lhido como candidato na 
convenção do seu partido 
político, ele tem o direito de 
ter seu registro de candida-
tura feito pela agremiação 
junto à Justiça Eleitoral.

Não vamos nesta 
semana discutir cotas de 
gênero, documentação que 
deve acompanhar o Requeri-
mento de Registro de Candi-
datura (RCC). Mas não pode-
mos deixar de alertar que, 
todo ano, diversos sonhos 
são destruídos pela dificul-
dade na emissão de certidões 
que são de apresentação 
obrigatória no RCC.

E, muita das vezes, 
uma verificação prévia 
garante ao cidadão que pre-
tende se candidatar buscar 
auxílio para resolver even-
tual pendência e conseguir 
chegar ao período de registro 
de candidatura com todas as 
certidões necessárias.

As certidões exigidas 
estão enumeradas na Lei 
Federal nº 9.504/1997 e, para a 
eleição de 2022, na Resolução 
TSE nº 23.609/2019.

Seguindo o que nossa 
legislação impõe, a primeira 
recomendação é buscar o 
Tribunal Regional Federal da 
2ª Região (TRF2) e a Justiça 

necessário emitir duas certi-
dões. Uma é a de 1ª Instância 
(Fórum) – Natureza da Cer-
tidão “Criminal” e a outra 
é a de 2ª Instância (Tribu-
nal) – Natureza da Certidão 
“Criminal”.

As duas podem ser 
emitidas pelo mesmo cami-
nho, bastando escolher a 
opção no preenchimento 
do formulário. Obtendo a 
Certidão Negativa de Natu-
reza Criminal junto à Justiça 
Estadual, superado estará 
mais um obstáculo ao futuro 
candidato.

Por último, mesmo 
não sendo necessário apre-
sentar junto com o RCC, 
recomendamos que o 

pretenso candidato verifique 
sua situação junto à Justiça 
Eleitoral. E de igual forma, 
isso pode ser feito por meio 
virtual (tre-es.jus.br/eleitor/
certidoes/certidoes).

É prudente que se 
emita a Certidão de Quitação 
Eleitoral, a Certidão de Cri-
mes Eleitorais e a Certidão 
de Filiação Eleitoral.

Caso o cidadão que 
pretende se candidatar para 
disputar a eleição de 2022 não 
consiga emitir alguma des-
sas certidões, é recomendá-
vel que procure a direção do 
partido político que é filiado, 
um advogado especializado 
ou o órgão responsável pela 
emissão da referida certidão.

Quando a emissão 
das certidões é realizada 
de forma preventiva, muita 
vezes, é possível sanar o 
problema e salvar o sonho 
daquela pessoa que pretende 
disputar a eleição. Não é 
medo, é cautela! •

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 Secretário de 
Controle e Transparência da 
Prefeitura de Viana.

Federal – Seção Judiciária do 
Espírito Santo (JFES), caso 
pretenda se candidatar no 
estado do Espírito Santo, e 
solicitar as certidões.

A solicitação, no TRF2 
e na JFES, deve ser feita pela 
internet ( jfes.jus.br/servi-
ços/certidão-eletronica). 
Nesse site, basta escolher e 
identificar o qual órgão que 
você deseja emitir a certi-
dão, digitar o número do seu 
Cadastro de Pessoa Física 
(CPF).

Caso seja emitida a 
“Certidão de Distribuição 
– Ações e Execuções Cíveis, 
Criminais, Execuções Fiscais 
e Juizados Especiais” certifi-
cando o “nada consta”, neste 
quesito, você estará apto a 
disputar a eleição.

Lembrando que deve 
ser emitida duas certidões, 
uma do TRF2 e outra da 
JFES.

Estando regular com 
a Justiça Federal, o próximo 
passo é verificar sua situação 
junto à Justiça Estadual (Tri-
bunal de Justiça do Estado 
do Espírito Santo – TJES).

Assim como na Justiça 
Federal, a Justiça Estadual 
permite que as solicitações 
das certidões sejam reali-
zadas de maneira virtual 
(tjes.jus.br/serviços/certi-
dão-negativa-2). Ao clicar 
na opção “Solicitar emissão 
de Certidão Negativa”, você 
será direcionado a uma tela, 
onde deverá incluir o maior 
número de informações 
possíveis, sendo obrigatório 
informar o número do CPF e 
o nome completo.

Na Justiça Estadual, é 

Política1818 ANO 03 | Nº 63 • www.agoraes.com.br • SIGA-NOS EM NOSSAS REDES 
f /JORNALAGORAES | l @AGORA_ES | t @AGORAES1 | y JORNAL AGORA ES

Érico 
Lopes
l @cafedireitogestao
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Street Workout: 
conheça a 
modalidade que 
envolve força 
e movimentos 
acrobáticos
lívia alBerNaz

Talvez, ao caminhar 
em algum calça-
dão das praias da 
Grande Vitória, ou 

passar por algum parque, 
tenha visto pessoas prati-
cando um esporte onde o equi-
líbrio do corpo é fundamental: 
o street workout. Trata-se de 
uma forma de treinamento 
físico em que se utiliza do peso 
corporal para movimentos 
acrobáticos e de força.

O street workout 
(treino de rua, traduzido do 
inglês) é uma modalidade 
de treinamento físico de 
peso corporal, com influên-
cias diretas da calistenia, 
do treinamento marcial, 
do parkour, da ginástica 
olímpica e de treinamento 

militar. Ele é principalmente 
e normalmente (mas não 
exclusivamente) praticado 
de maneira “outdoor”, ou 
seja, em parques, academias 
ao ar livre e em demais locais 
públicos. Esses exercícios 
desenvolvem habilidades 
corporais, como equilíbrio, 
coordenação motora, consci-
ência corporal e flexibilidade.

E, no Espírito Santo, o 
esporte está em uma cres-
cente, como conta o promo-
tor de vendas Marco Vini-
cius Vasconcelos Júnior, 
de 29 anos. Ele descobriu 
o esporte aos 17, assistindo 
vídeos do americano Frank 
Medrano, uma referência na 
área. “Para praticar o street 
workout é necessário, antes, 
iniciar na calistenia”, explica 
Marco.

“O esporte é a maneira 
de me tornar melhor a cada 
dia na vida pessoal. Tive 
algumas dificuldades no iní-
cio, pois sem o acompanha-
mento de alguém experiente, 
tive algumas lesões. Agora, 
estou focado em melhorar a 
cada dia, treinar e estar pre-
parado para competições e 
buscar um patrocínio”, disse 
Marco Vinicius.

De acordo com o atleta, 
o esporte tem ganhado noto-
riedade e cresce exponencial-
mente no Brasil. "Um bom 
exemplo disso é o aumento 
das competições e, conse-
quentemente, da visibilidade 
e da participação dos atletas 
no cenário internacional." •

Calistenia x Street Workout
VEJA ALGUNS TREINOS 

DO MARCO VINICIUS

A calistenia é uma modalidade de 
treino que usa todo o peso corporal, pra-
ticando flexão, abdominal e exercícios em 
barra física e paralelas. Tem como objetivo 
trabalhar a força e resistência muscular, 
não sendo necessário usar equipamentos 
de academia.

Já o Street Workout é uma ativi-
dade que adaptou muitos movimentos da 
ginástica artística, porém, em um estilo 
mais livre e bastante praticado na rua. O 
street é dividido em freestyle (acrobáti-
cos); estáticos (movimentos parados); e 
dinâmicos de força (que mesclam as duas).
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"2º Torneio Resistência Tem 
Nome: Mulher" será neste 
domingo (13)
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, oito equipes femininas entram em campo em busca do título

lívia alBerNaz

Neste domingo 
(13), em come-
moração ao Dia 
Internacional da 

Mulher, a bola vai rolar no 
"2º Torneio Resistência Tem 
Nome: Mulher". O objetivo é 
fortalecer o futebol feminino 
capixaba. Serão oito equipes 
na disputa e os jogos come-
çam a partir das 8 horas, no 
Parque Caminho do Mar, em 
Bicanga, Serra.

O torneio é uma ideali-
zação de Alessandra Porfírio, 
a Aleh, que já foi personagem 
de uma matéria no Agora ES 
(confira QRCode abaixo). Ela 
é jogadora, presidente da 
Equipe Atitude Feminina, 
presidente do Projeto Cen-
tral Futebol Clube, organi-
zadora de eventos e amante 
do esporte. Ela exerce várias 
funções, que visam alavancar 
o futebol feminino capixaba.

“É gratificante estar à 
frente do futebol feminino 
e desse projeto. A cada ano 
que passa, o torneio está 
tendo uma evolução muito 
grande. Estamos crescendo e 
eu, como representante das 
mulheres, estou aqui, mais 
uma vez, na luta pelo futebol 
feminino e comemorando 
juntamente com elas e o 
esporte o Dia Internacional 
da Mulher. Lugar de mulher 
é onde ela quiser, seja dentro 
do campo, nas quatro linhas... 
mulher pode estar em qual-
quer lugar”, disse.

No torneio, são cerca 
de 200 atletas, envolvendo 
diversos municípios, como 
Vitória, Vila Velha, Viana e 
Serra, divididas em oito equi-
pes na disputa em formato de 
mata-mata. Duelam pela taça 
Atitude Feminina, Universo 
FC, FC Estadual 13, Esporte 
Clube São Geraldo, Vila Nova, 
América –ES e Soccer Girls FC. •

CONFIRA A TABELA

VEJA A MATÉRIA 
QUE FALA DO 
PROJETO SOCIAL

NOITE DE
 PIZZA E
MÚSICA
AO VIVO!

É AQUELA PIZZA, com massa de longa 
fermentação! Uma verdadeira napolitana! 
Una delizia!

(Quantidade limitada)

Rodovia BR 262, KM 56, Trevo de 
Paraju, Marechal Floriano - ES
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20h30

E não é qualquer 

pizza!

https://www.agoraes.com.br/noticia/2433/jogando-um-bolao-dentro-e-fora-dos-campos
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Vida feliz
Todo mundo de olho no que está acontecen-
do no mundo e completamente indiferente 
ao que se passa ao lado... todos parecem 
ocupados demais para uma atividade tão 
banal como a de olhar nos olhos uns dos 
outros, ou olhar para dentro de si. A verdade 
é que estamos sem tempo para as coisas es-
senciais da vida… isso é muito perigoso… 
 
Na medida em que nos desconectamos de 
nós mesmos, nos desconectamos automa-
ticamente da essência divina que habita o 
nosso interior e o interior das outras pesso-
as. Em outras palavras, soltamos a mão de 
Deus e passamos a vagar pelo mundo entre 
desconhecidos. A vida perde então todo o 
seu brilho e até mesmo o seu sentido. A de-
pressão vem logo em seguida... estar depri-
mido é estar desespiritualizado.
 
Quando o medo se instala em nós, é sinal 
de que o amor foi encolhido. Amor e medo 
não ocupam o mesmo lugar, um é o oposto 
do outro. No amor, estamos preenchidos 
da energia divina; no medo, estamos sob o 
domínio do ego. Deus e ego são forças con-
trárias que não se misturam. É impossível 
servir a dois amos... 
 
Olhar nos olhos de uma pessoa é um gesto 
muito significativo, demonstra que ela é 
importante para você. Todo mundo quer se 
sentir importante para alguém, todos nós 
temos necessidade de sermos ouvidos, re-
conhecidos e amados. São necessidades da 
alma, não podem ser negligenciadas.

É desconfortável conversar com uma pes-
soa e perceber que ela está com um olho em 
você e outro no celular. Outra coisa desa-
gradável é falar e não ser ouvida – a pessoa 
está com a mente em outro lugar, tudo que 
ela ouve entra por um ouvido e sai pelo 
outro. O interlocutor é um mero figurante. A 
mensagem que fica é: você não é importan-

te para mim, tenho coisas mais importantes 
para fazer do que ouvi-lo.
 
Isso gera na outra pessoa uma mágoa pro-
funda. A desconsideração promove muitos 
estragos na nossa saúde emocional... atiça 
o sentimento da rejeição, a pessoa passa a 
se achar desinteressante, chata, inconve-
niente, e tudo isso porque ela foi vítima de 
uma falta de educação.
 
Ora, se eu pergunto a uma pessoa como ela 
está, obrigatoriamente tenho que esperar 
pela resposta e prestar atenção ao que ela 
diz. O que está acontecendo hoje é exata-
mente o contrário... antes de ouvir a res-
posta, quem fez a pergunta já inicia outro 
assunto. A compulsão por falar está con-
taminando todo mundo, tagarelice virou 
qualidade...
 
A internet, que nasceu com a promessa 
de quebrar as distâncias e aproximar as 
pessoas, está fazendo justamente o contrá-
rio, cada vez mais os seres humanos estão 
ilhados, trancados em seus mundos solitá-
rios, se contentando em obter mais e mais 
informação e não sabedoria, já não sentem 
a vida, apenas sobrevivem...
 
Toda a energia humana está sendo gasta 
hoje na projeção do futuro, no atendimento 
às urgências criadas pela mente, que está 
se deixando escravizar pela tecnologia. As 
pessoas estão virando depósitos ambulan-
tes de informações, mas informações nem 
sempre edificantes. 
 
Pesquisas para medir a força da Web têm 
revelado que a preferência da maioria dos 
internautas é pela vida das celebridades 
em primeiro lugar; em segundo lugar pelos 
memes; em terceiro pelo futebol e em 
quarto pela pornografia. Será que podemos 
chamar esses assuntos de informação? 

 
Claro está que o mundo que até agora se 
contentou com as máscaras e a superficia-
lidade, tem o desejo oculto de mergulhar 
na profundidade do ser, carece de mais 
amor, mais olho no olho nas relações hu-
manas. Quando falta o fundamental, quan-
do a alma grita faminta por um pouco de 
atenção, as doenças surgem e, com elas, o 
pânico e a depressão,  que são as marcas 
da sociedade tida como moderna.
 
Desperte para esta realidade simples: nós 
somos o amor, nascemos para estar juntos. 
A relação olho no olho é que nos faz cres-
cer e evoluir como seres humanos. Nin-
guém nasce humano, vai se transformando 
em humano a partir da convivência com 
toda a criação divina – pessoas, plantas e 
animais. 
 
O exercício do amor precisa ser perma-
nente, não há como substituir o toque 
humano. Se os abraços e os apertos de 
mão estão suspensos por enquanto, eles 
podem ser substituídos por olhares amoro-
sos e sinceros. São essas pequenas coisas 
que promovem a abertura do coração. 
Fernando Pessoa falava uma coisa linda 
a respeito disso: “Existe no silêncio uma 
tão profunda sabedoria que às vezes ele se 
transforma na mais perfeita resposta.” 
 
Para se expandir, o amor precisa de tempo, 
dedicação, cuidados… ele não está adap-
tado às modernas tecnologias… prefere se 
manifestar à moda antiga, olho no olho! 
 
 Jane Mary é jornalista, consultora de 
marketing, autora de oito livros de auto-
conhecimento. (site: janemary.com.br)

Olho no olho
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