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Nepotismo, nepotismo-cruzado, 
transnepotismo. O que é isso na 
administração pública?

Inicialmente, ressal-
tamos que a súmula 
vinculante n. 13 é de 
competência exclusiva 

do Supremo Tribunal Federal 
(STF), que, após sua publica-
ção, os Tribunais de Justiça 
dos Estados e a Administra-
ção Pública terão, obrigatoria-
mente, de aplicá-la nos casos 
pendentes de julgamento.

O propósito maior 
que levou o STF a aprovar 
a súmula vinculante n. 13, 
em 2008, foi acabar com as 
constantes nomeações de 
parentes de autoridades e de 
servidores no serviço público, 
cujo o nomeado, às vezes, não 
tinha sequer a devida qualifi-
cação técnica para o exercício 
da função. Ressalte-se que a 
vedação atinge os parentes 
até 3º grau, exceto para os 
cargos de natureza política.

Com essa flexibilização, 

ocorrida após entrada em 
vigor da súmula 13, os cargos 
de ministro de estado, secre-
tários estaduais e municipais 
e do Distrito Federal são con-
siderados de natureza polí-
tica, surgindo, na prática, algo 
inusitado, conforme veremos 
em dois exemplos a seguir.

O prefeito não pode 
nomear a esposa como dire-
tora do departamento de 
recursos humanos. Todavia, 
pode nomeá-la para o cargo 
de secretária municipal. 
Outro exemplo: o presidente 
da República não pode 
nomear o filho para o cargo 
de superintendente do DNIT, 
entretanto, pode nomeá-lo 
para o cargo de ministro de 
estado. Contraditório, não é?

A seguir, vamos abor-
dar o tema nepotismo.

O renomado jurista 
Marcelo Pilon, em artigo 
sobre nepotismo publicado 
no dia 23/01/2013, traz a 
seguinte definição: nepo-
tismo vem do latim nepos, 
neto ou descendente. É o 
termo utilizado para designar 
o favorecimento de parentes 
em detrimento de pessoas 
que não tenham vínculo de 
parentesco com autorida-
des e, muitas vezes, mais 

qualificadas.
O nepotismo simples 

configura-se no momento 
em que a autoridade pública 
nomeia um parente de até 3º 
grau, o qual fica-lhe subor-
dinado. Exemplo: prefeito 
nomeia irmão como chefe 
do departamento financeiro.

Já o nepotismo cruzado 
caracteriza-se com a troca 
de favores entre autoridades 
para nomeação de parentes 
até 3º grau. Exemplo: prefeito 
nomeia para cargo em comis-
são o irmão de vereador e, em 
compensação, este nomeia na 
Câmara o irmão do prefeito.

O transnepotismo se 
configura mediante a troca 
de favores entre autoridades 
de poderes distintos. Exem-
plo: O governador nomeia em 

cargos comissionados cinco 
parentes de deputados, cujo 
propósito é conseguir apoio 
parlamentar na Assembleia 
Legislativa.

Com efeito, é evidente 
que a súmula vinculante n. 
13 tem o propósito de mora-
lizar as contratações no ser-
viço público e, sobretudo, dar 
um basta às contratações de 
parentes de autoridades, 
eliminando as práticas noci-
vas à gestão pública, que 
viola o art. 37 da Constitui-
ção Federal de 1988, que diz: 
"A administração pública 
direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos 
estados, do Distrito Federal 
e dos municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência [...]."
Desta forma, com-

pete à sociedade repudiar o 
nepotismo na administração 
pública, cobrar do gestor ética 
e transparência nas ações de 
governo, haja vista que os 
recursos públicos tem de ser 
bem empregados.

Por outro lado, é bom 
lembrar que a sociedade dis-
põe de vários parceiros que 
podem ajudá-la na fiscaliza-
ção, quais sejam a Câmara 
de Vereadores, os Conselhos 
Municipais, a Ouvidoria, o 
Tribunal de Contas e o Minis-
tério Público. •

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



Cidades
Câmara de Viana lança pedra 
fundamental de construção da 
sede própria
DaNiele BoloNha

“A Câmara de 
Viana está 
há 25 anos 
f u n c i o -

nando em prédios alugados 
e, neste período, cerca de R$ 
2 milhões já foram usados 
para custear o aluguel da 
Casa de Leis.” A afirmação 
foi do presidente da Câmara 
de Viana, vereador Joilson 
Broedel, durante a cerimô-
nia de lançamento da pedra 
fundamental da construção 
da nova sede da Câmara de 
Vereadores da cidade. 

“Essa obra vai gerar, 
além de economia aos 
cofres públicos, um espaço 
moderno e amplo para o tra-
balho dos servidores e com 
mais condições de atender a 
população”, complementou o 
presidente.

De acordo com infor-
mações da Câmara, desde 
1997, o Poder Legislativo 
de Viana exerce suas fun-
ções em prédios alugados, 
tanto para o administrativo 
quanto para suas atividades 
parlamentares. 

A futura instalação 
também será construída em 
Viana Sede e será totalmente 
acessível, com acesso para 
cadeirantes e, futuramente, 
de acordo com o presidente 
da casa, será sustentável, 
com energia fotovoltaica 
e captação de águas das 
chuvas.

O prédio terá três 
andares. Serão ao todo 15 
gabinetes, sala de reunião, 
refeitório e cozinha, arquivo, 
banheiros, área de serviço, 
almoxarifado, assessoria 
do legislativo, administra-
tivo da presidência, sala do 

presidente, recepção, ouvi-
doria e auditório com capa-
cidade para 200 pessoas. 

“A obra já está prepa-
rada para o futuro. Hoje, a 
Câmara conta com 11 verea-
dores, mas a cidade de Viana 
já poderia contar com 15 
parlamentares. Por isso, já 
vamos construir um pré-
dio que possa absorver essa 
demanda, quando ela vier. A 
construção está sendo reali-
zada com recursos próprios 
e receberá um aporte da Pre-
feitura de Viana”, explicou 
Joilson Broedel.

O evento contou com 
a participação de todos os 
vereadores de Viana, da 
comunidade de Viana Sede, 
do prefeito Wanderson 
Bueno, do vice-prefeito Fábio 
Luiz Dias e de servidores da 
Câmara e da Prefeitura de 
Viana. • Vereador Joilson Broedel, presidente da Câmara de Viana
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Rodovia BR 262, KM 56, Trevo de 
Paraju, Marechal Floriano - ES

https://www.instagram.com/cervejaria_38/


Cidades

O pilates e seus benefícios 
durante a gestação
Já falamos por aqui 

que a atividade física 
durante a gestação 
é necessária para a 

mãe e, também, para o bebê. 
Claro que tudo deve seguir as 
orientações do médico obste-
tra e de um bom profissional 
para orientar e acompanhar 
a gestante neste período. 
Uma das práticas que, neste 
contexto, pode ser adotada 
é o pilates. Vamos falar um 
pouquinho sobre essa ati-
vidade que, quando você 
conhece, é inevitável: você 
vai se apaixonar!

A fisioterapeuta Jés-
sica Oliveira, que já acompa-
nha diversas mamães ges-
tantes, destaca que praticar 
pilates durante a gestação 
promove a melhora da cons-
ciência corporal, o fortale-
cimento da musculatura, a 

mobilidade articular e ajuda 
no alívio de dores. "Há tam-
bém relatos que os exercícios 
do pilates ajudam a prevenir 
a incontinência urinária, que 
é comum no final da gesta-
ção. E, para o bebê, os exercí-
cios aumentam a quantidade 
de oxigenação", disse.

Para quem quer iniciar 
é importante ter a liberação 
do médico. Normalmente, 
os obstetras permitem a 
prática para mamães seden-
tárias, de primeira gestação, 
após 15 semanas. Mas Jéssica 
ressalta que a prática pode 
ser realizada durante toda a 
gestação (salvo casos espe-
ciais), acompanhada por um 
profissional especializado. 
"Não existe nenhuma con-
traindicação que seja abso-
luta, mas, na gestação, tudo 
é muito relativo", lembrou a 

fisioterapeuta.
Por isso, deve-se estar 

atento a alguns sinais que 
podem indicar que esta não 
é a melhor hora de prati-
car os exercícios, como por 
exemplo: batimento cardí-
aco acelerado, pressão alta 
descontrolada (pré-eclâmp-
sia), falta de ar, dor abdomi-
nal, sangramento vaginal, 
contrações muito fortes ou 
muito próximas, bem como 
dor no peito. E, uma dica: é 
de suma importância que 
o profissional, que acom-
panha a gestante, tenha 
experiência em trabalhar 
com pilates na gravidez.

E, para quem fala que 
só faz pilates quem pretende 
ter parto normal, tá aqui um 
esclarecimento. Quem opta 
por cesárea terá os benefí-
cios da mesma forma! "Se 

a gestante já está decidia 
sobre qual via deseja que o 
seu bebê venha ao mundo, o 
ideal é planejar uma aula vol-
tada para o parto desejado. 
Por exemplo, não devemos 
fazer exercícios de encaixe 
em uma gestante cujo a via 
de parto será cesariana", 

apontou a fisioterapeuta.
A verdade é que ati-

vidade física é essencial 
para todos e, na gestação, 
independente de qual via 
de parto a gestante optar, é 
importante se movimentar: 
exercícios físicos pelo menos 
três vezes na semana, hein 
mamães! 

Mas, relembrando, 
que é muito impor-

tante ter a orienta-
ção e liberação do 

seu médico que 
acompanha o 

pré-natal. •

Se liga nas dicas da fisioterapeuta Jéssica Oliveira
 🏋Não deixe para fazer o pilates no 

terceiro trimestre. Comece assim que 
obtiver a liberação médica.

 🏋Use e abuse de roupas leves e con-
fortáveis. E beba ÁGUA!

 🏋 Tire esse momento da aula de pila-
tes para você conhecer melhor o seu 
corpo e se conectar com seu bebê.

 🏋 Leia sobre diástase!

 🏋 É essencial ressaltar as gestantes 
sobre a importância de voltar à prá-
tica do método pilates assim que tiver 
a liberação médica, que pode variar de 
20 a 40 dias após o nascimento do bebê.
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Geiza Ardiçon
l @coluna_sou_mae

Leia também em
www.agoraes.com.br 

 SOU

Jéssica Oliveira, fisioterapeuta



EconoCidades66 ANO 03 | Nº 67 • www.agoraes.com.br • SIGA-NOS EM NOSSAS REDES 
f /JORNALAGORAES | l @AGORA_ES | t @AGORAES1 | y JORNAL AGORA ES

2° Encontro de Carros Antigos e 
Amigos de Cariacica será neste 
fim de semana
lívia alBerNaz

Para quem curte 
carros antigos, 
anote na agenda: 
neste sábado (09) 

e domingo (10) vai rolar, na 
Estação Cidadania-Esporte, 
um evento que vai reunir 
amantes de relíquias das 
quatro rodas. No sábado, o 
evento vai de 13 às 20 horas 
e, no domingo, de 11 às 17 
horas. A entrada é franca.

Estarão expostos car-
ros de todo o Espírito Santo 
- a partir da década de 20 - e 
veículos de outras tribos, 
como carros rebaixados, 
turbinados e customizados. 
A ideia é reunir todos os fãs 
de todos os tipos de veícu-
los. Até o momento são 120 
carros confirmados, mas a 
expectativa é que seja de 
300, incluindo motos.

Antônio Freitas, o 
Tony, organizador do evento, 
fala sobre suas expectati-
vas. "Estamos esperando o 

pessoal do Clube do Fordi-
nho, que tem até carro de 
1922. Outro carro que vale 
mencionar é um Golf. Ele 
tem uma peculiaridade: 
foi fabricado exclusiva-
mente pra um ex-diretor 

da Volkswagen. Esse carro 
é peça única no Brasil, não 
tem dois iguais a ele e é total-
mente customizado. Hoje, 
ele se encontra na cidade de 
Vitória. Vale a pena ir. Serão 
dois dias especiais para uma 

reunião entre famílias e 
amigos", disse. 

"Resolvi  colocar 
Cariacica no mapa de carro 
antigos. Na primeira edição, 
ano passado, foi um sucesso 
e deu mais de 200 carros 

e um público aproximado 
de 5 mil pessoas visitando. 
Esse ano espero um público 
maior, uma quantidade de 
carro maior, para a gente 
cravar mesmo no calendário 
esse evento", revelou. •

2° Encontro de Antigos e Amigos de Cariacica
Sábado (09) e domingo (10)
Estação Cidadania-Esporte, Cariacica



Cidades

Quadra da escola com os alunos em formação durante a entrega. CLIQUE OU APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR PARA O QRCODE E VEJA COMO FOI A INAUGURAÇÃO
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Cariacica: município ganha sua 
segunda escola cívico-militar

Foi entregue na quarta 
(6) para o município 
de Cariacica mais 
uma unidade de 

ensino do modelo cívico-mi-
litar: a Escola Municipal de 
Ensino Fundamental (Emef) 
Cívico-Militar Professor Cer-
queira Lima, em Jardim Amé-
rica. Essa é a segunda escola 
cívico-militar inaugurada em 
Cariacica. 

Em março, foi inaugu-
rada a Emef Cívico-Militar 
Coronel PM Orlady Rocha 
Filho, em Itanguá, que tem 
capacidade para receber 330 
alunos do 6º ao 9º ano, em 
tempo integral.

“Hoje, temos a melhor 
educação do Espírito Santo. 

Passamos pela pandemia 
e, mesmo na dificuldade, 
crescemos muito. Pegamos 
um município com a menor 
receita per capita e estamos 
mudando essa realidade. E 
essa escola é sinônimo de 
disciplina e ética. Esse pré-
dio estava abandonado, pedi 
ao governador Renato Casa-
grande e ele nos cedeu esse 
espaço, que, hoje, está assim, 
maravilhoso", disse o prefeito 
Euclério Sampaio.

A diretora da escola, a 
professora Maria Inês Libardi, 
se emocionou ao falar da 
inauguração. “É um sonho 
realizado por nós. Cariacica 
deu um salto para melhor. 
Sinto-me honrada por fazer 

parte desse projeto. Vamos 
trabalhar com afinco por-
que entendemos que esse 
novo processo de educação 
faz bem aos nossos alunos."

A Emef Cívico-Militar 
Professor Cerqueira Lima 
funciona onde era a antiga 
Escola Estadual Afonso 
Schwab, que pertencia ao 
governo do Estado e estava 
fechada há muito tempo. 

O espaço foi cedido ao 
município de Cariacica para 
abrigar a escola cívico-mili-
tar com capacidade para 800 
alunos do Ensino Fundamen-
tal II (do 6º ao 9º ano). Para 
o início das aulas, foi feita 
uma grande reforma, que 
contemplou a construção de 

muros, instalação de grades, 
pavimentação, paisagismo, 
reforma geral elétrica e 
hidrossanitária, substitui-
ção de todas as esquadrias, 
substituição de todo telhado, 
reforma geral da quadra, entre 
outras melhorias. A escola 
conta com 12 salas de aula e 
quatro salas de projetos, em 
uma área de 3.333,20 metros 
quadrados.

A solenidade de inaugu-
ração contou com uma comi-
tiva do governo federal, com a 
presença do diretor de Políti-
cas para Escolas Cívico-Milita-
res do Ministério da Educação, 
Gilson Passos de Oliveira; do 
coronel Walter José Rodri-
gues Alves Valle, coordendor 

regional do Sudeste do Pro-
grama Nacional das Escolas 
Cívico-Militares; e o capitão 
de Mar e Guerra da Marinha 
João Carlos Küster Maia, 
coordenador nacional do 
Programa Nacional das Esco-
las Cívico-Militares; além de 
representantes do governo do 
Estado, deputados estaduais, 
lideranças e comunidade.

As inaugurações das 
duas escola cívico-militares 
somam-se às ações de amplia-
ção e melhoria da educação 
de Cariacica. Só em 2021, a 
Secretaria de Educação rea-
lizou a reforma de 37 escolas 
e inaugurou outros 10 novos 
espaços. (Com informações 
da Prefeitura de Cariacica) •

https://www.youtube.com/watch?v=743UX-2zMaM
https://www.youtube.com/watch?v=743UX-2zMaM
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É ao ar livre que eles ganham 
ainda mais saúde!
O treinamento funcional tem ganhado ainda mais dinamismo na Praia de Camburi com o grupo Pró-Saúde

Geiza arDiçoN

Quem passa pela Praia 
de Camburi, em Vitó-
ria, pode encontrar 
com um grupo que 

está aliando atividade física 
e contato com a natureza. É 
na areia que o treinamento 
funcional tem atraído cada 
vez mais adeptos a usar do 
espaço natural da praia para 
ganhar ainda mais saúde. 
Além da atividade física, o 

grupo busca o equilíbrio e 
bem-estar com o auxílio de 
nutricionista e psicólogo.

Sandra Meneghelli, 
que é a responsável pelo 
grupo Pró-Saúde e já traba-
lha com atividades na praia 
há 11 anos, destaca que a pre-
ocupação é com a qualidade 
de vida.

“Temos professores 
formados em Educação 
Física para os treinos e temos, 
também, nutricionista e 

psicólogo, que dão dicas, 
uma vez por semana, para os 
nossos alunos. Tem de estar 
em equilíbrio para ter uma 
qualidade de vida e bem-es-
tar. Ao ar livre, tudo isso é 
proporcionado”, disse.

A prática dessa ativi-
dade não tem limite de idade. 
O grupo conta com jovens e 
idosos com mais de 60 anos 
nas aulas, realizadas ou pela 
manhã (segunda a sexta – 6h 
às 6h50) ou à noite (segunda, 

quarta e quinta – 18h10 às 19 
horas).

“Nosso diferencial é, 
mesmo sendo uma aula cole-
tiva, prescrevemos o treino 
de acordo com o aluno, seu 
condicionamento, suas limi-
tações e sempre respeitando 
a fase de adaptação, quando 
inicia nos treinos”, disse 
Sandra.

A administradora 
Luana Pinheiro faz o treina-
mento há um ano e destaca 

que a rotina passou a fazer 
parte de sua vida de forma a 
agregar qualidade à sua saúde.

“Encontrei uma ati-
vidade que gosto e, assim, 
passei a tornar meus trei-
nos regulares. A dedicação 
é tanta que, mesmo tendo 
de acordar cedo, vou com 
o maior prazer. Meu dia 
começa muito melhor depois 
do treino. Cuido da minha 
saúde física, emocional e 
mental”, disse. •

A aluna Luana Pinheiro afirma que o treino cuida de sua saúde física, emocional e mental



Saúde

Benefícios em treinar na areia

Com os atrativos do local, que gera con-
tato com a natureza e bem-estar por praticar 
atividade coletiva, o Pró-Saúde desenvolve os 
exercícios para despertar os quatro hor-
mônios da felicidade: serotonina (estabi-
lizador de emoções); dopamina (o hor-
mônio da recompensa); endofirna 
(hormônio que combate a dor); e 
ocitocina (hormônio do amor).

Terreno mais fofo, causa 
menos impacto para as 

articulações

Treina o corpo inteiro, mús-
culos e articulações aciona-

dos intensamente

Melhora o sistema 
cardiorrespiratório e 

cardiovascular

Ajuda a relaxar, 
reduzir o estresse 

e a ansiedade

Contato com a 
natureza
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Grupo Pró-Saúde
Treinos na Praia de Camburi, Vitória

Segunda a sexta – 6h às 6h50
Segunda, quarta e quinta – 18h10 às 19 horas

Tem de estar em 
equilíbrio para ter uma 

qualidade de vida e bem-
estar. Ao ar livre, tudo 
isso é proporcionado.

Sandra Meneghelli

l @treinamentoprosaude

https://www.instagram.com/treinamentoprosaude/


Saúde
Nutricionista dá dicas de como 
manter uma alimentação 
saudável
Natália Bianca Assis Barbosa diz que dá, sim, para manter uma alimentação saudável sem gastar muito 

lívia alBerNaz

Você já parou para 
pensar se sua ali-
mentação é sau-
dável? Quais os 

fatores que impedem que 
você mantenha uma boa 
alimentação? O Agora ES 
conversou com a nutricio-
nista Natália Bianca Assis 
Barbosa, que passou dicas 
para ter uma alimentação 
adequada e, consequente-
mente, viver uma vida mais 
saudável.

Pós-graduada em 
nutrição esportiva, Natália 
atende um público variado, 
como voltado para hipertro-
fia, saúde, emagrecimento e 
estética. Ela conta que o pri-
meiro passo para mudar a 
alimentação é se consultar 
com um profissional para 
melhorar os hábitos alimen-
tares corretamente e, o mais 
importante: não buscar die-
tas milagrosas na internet.

A nutricionista faz 
um alerta sobre alimentos 
que as pessoas consideram 
saudáveis, mas que podem 
atrapalhar a dieta. “Torradas 
e atum enlatados são boas 
opções. Os falsos saudáveis 
são os sucos industrializa-
dos, peito de peru, bolacha 
água e sal, gelatina, barra de 
cereal, entre outros.”

Ela fala também de 
alimentos acessíveis e que 
não pesam o bolso. ”O ideal 
é optar por comida de ver-
dade: frutas, legumes, arroz, 
feijão, hortaliças. Os indus-
trializados que são caros. 
Ter uma alimentação equi-
librada não pesa no bolso”, 
revelou.
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Sou da linha de que se a 
pessoa está com vontade 

de comer doce, ela tem 
de comer doce. Coma 

seu docinho, porém, com 
moderação! Dá para elaborar 

um plano alimentar com as 
vontades do paciente. Tudo é 

questão de quantidade.
Natália Bianca Assis Barbosa, nutricionista



Saúde

Sugestão da nutri de uma dieta ideal por dia

Natália conta ainda 
que cada paciente é um caso. 
“Sou da linha de que se a 
pessoa está com vontade 
de comer doce, ela tem de 
comer doce e não tentar colo-
car algum alimento 'falso fit' 
para saciar, porque, na ver-
dade, não irá! Então, coma 
seu docinho, porém, com 
moderação! Dá para elaborar 
um plano alimentar com as 
vontades do paciente. Tudo 
é questão de quantidade”, 
disse.

Sobre bebidas alco-
ólicas, ela comenta: “Todas 
as bebidas alcoólicas preju-
dicam os resultados, mas, 
caso a pessoa queira mesmo 
beber, o gin é menos calórico, 
considerando que se ingere  
em menor quantidade do 
que a cerveja, por exemplo”, 
alertou. •

Café da manhã
Opte por alguma fruta + algum 
iogurte saudável. Ovo é uma 
ótima opção por ter proprieda-
des que saciam, então, o paciente 
ficará com menos fome durante 
o dia.

Almoço
O básico nunca erra: arroz, fei-
jão, uma carne magra/frango 
ou peixe, legumes e salada à 
vontade.

Lanche
Sanduíche de atum, um iogurte 
com aveia, frutas ou crepioca.

Jantar
Repeta o almoço. Não há pro-
blema nenhum em comer arroz 
e feijão à noite. Não engorda. Ao 
contrário. É muito mais saudável 
e menos calórico do que lanches 
e "beliscadas".

l @nutricionista_natalia__
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Política
Eleições 2022: número de 
eleitores capixabas com 16 e 17 
anos cresce 22% em março

O número de adoles-
centes com 16 e 17 
anos aptos a votar 
nas eleições deste 

ano cresceu 22% no mês 
março no Espírito Santo. É o 
que mostra um levantamento 
do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE) do Estado. Em fevereiro, 
o Espírito Santo registrava 
10.846 eleitores dentro desta 
faixa etária e no último mês 
esse número subiu para 13.257 
eleitores, um crescimento de 
2.411 novos eleitores.

O TRE-ES atribui esse 
aumento a campanha #SerE-
leitor, iniciativa do órgão com 
no alistamento eleitoral de 
jovens com 16 e 17 anos.

No Brasil, mais de 850 
mil jovens de 15 a 18 anos já 
emitiram o primeiro título 
de eleitor este ano. Segundo 
informações oficiais do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), 
até o dia 21 de março de 2022, 
854.685 jovens de 15 a 18 anos 
já haviam solicitado a emissão 
do primeiro título de eleitor. 
O número de novos eleitores 
nessa faixa etária já é quase 
dois terços do total inscrito 
em 2020.

O voto no Brasil é obri-
gatório, mas para menores 18 
anos é facultativo. Segundo 
o Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), o engajamento dos 

adolescentes de 16 e 17 anos é 
o menor já registrado desde o 
início desse tipo de acompa-
nhamento. O prazo para fazer 
o documento pela primeira vez 
ou regularizar situação eleito-
ral acaba em 4 de maio.

O programa #SerEleitor 
é uma iniciativa do Tribunal 
Regional Eleitoral do Espírito 
Santo (TRE-ES), por meio da 
Escola Judiciária Eleitoral, com 
foco no alistamento eleitoral 
de jovens com 16 e 17 anos.

O programa conta com 
a adesão institucional de 
importantes parceiros como 
o governo do Estado; Instituto 
Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Espírito Santo 
(Ifes); do Sindicato das Empre-
sas Particulares de Ensino 
do Estado do Espírito Santo 
(Sinepe-ES); do Ministério 
Público Federal; do Ministério 
Público Estadual; da Defen-
soria Pública do Estado; e da 
OAB-ES.

Artistas têm feito cam-
panha nas redes sociais para 
incentivar jovens a tirarem o 
título de eleitor. As cantoras 
Anitta e Luíza Sonza, o can-
tor Zeca Pagodinho e o ator 
estadunidense Mark Ruffalo, 
intérprete do Huck, formam 
algumas das celebridades que 
pediram engajamento dos ado-
lescentes. •
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Para tirar o docu-
mento pela primeira 
vez, é necessário que o 
futuro eleitor informe, na 
página de requerimento 
do sistema Título Net, a 
unidade da federação em 
que reside. Após esse pro-
cedimento, aparecem na 
tela informações sobre a 
digitalização dos docu-
mentos necessários para 

a solicitação:
• documento oficial com 
foto
• comprovante de resi-
dência atualizado;
• certificado de quitação 
de serviço militar, para 
homens de 18 a 45 anos.
• uma foto tipo selfie 
segurando um docu-
mento de identificação;
• Na página seguinte, 

em "Título de Eleitor", ao 
solicitar a primeira via, a 
pessoa precisa marcar a 
opção "não tenho" para 
prosseguir com o atendi-
mento. Depois do envio 
dos dados, os documentos 
serão analisados pela Jus-
tiça Eleitoral. O acompa-
nhamento da solicitação 
pode ser feito também 
pelo site.

Os que desejam rea-
lizar alguma alteração no 
cadastro eleitoral, devem 
conferir a situação junto à 
Justiça Eleitoral, também 
pela internet. Em seguida, 
é preciso acessar o sis-
tema Título-Net, solicitar 
requerimento para o aten-
dimento desejado e enviar 
a documentação necessá-
ria para regularização.

COMO TIRAR 
O TÍTULO PELA 
PRIMEIRA VEZ?

Como fazer o 
primeiro título de 

eleitor pela internet

https://www.youtube.com/watch?v=W8GCjqYuMnU


Política
ENTREVISTA | MÁRCIO ROSA SANTOS, O MÁRCIO CDA, EX-VEREADOR DE AFONSO CLÁUDIO

“Afonso Cláudio precisa resgatar 
o protagonismo perdido ao 
longo dos anos”
viNícius NascimeNto

Ele foi vereador de 
Afonso Cláudio de 
2017 a 2020 e, na 
última eleição muni-

cipal, disputou o comando 
da prefeitura da cidade, 
terminando o pleito como 
o segundo candidato mais 
votado, com quase 29% dos 
votos válidos. Márcio Rosa 
Santos, mais conhecido 
como Márcio CDA, é bio-
médico de formação, recen-
temente filiou-se ao Pode-
mos, partido pelo qual pode 
voltar a disputar o posto de 
chefe do Poder Executivo da 
cidade da região das monta-
nhas capixabas.

Aos 40 anos, casado e 
com dois filhos, Márcio diz 
que se sente preparado para 
os desafios políticos futuros. 
Ele avalia que a cidade pre-
cisa de um gestor com perfil 
técnico, capaz de adotar as 
medidas necessárias para 
resgatar o protagonismo 

que Afonso Cláudio perdeu 
ao longo dos anos no Espírito 
Santo.

Nesta entrevista, Már-
cio fala sobre os desafios da 
cidade, avalia a gestão do 
prefeito Luciano Pimenta 
à frente da Prefeitura de 
Afonso Cláudio e revela seu 
futuro político. “Estou à dis-
posição do meu partido! O 
presidente do Podemos (Gil-
son Daniel) me deixou à von-
tade para decidir disputar 
ou não as eleições deste ano. 
Então, vir como candidato a 
deputado estadual não é algo 
que descarto por completo”, 
adiantou.

Agora ES: O que o senhor 
destaca de mais relevante 
em sua atuação como vere-
ador?

Márcio CDA: Acredito 
que o dinamismo na condu-
ção do mandato tenha sido 
um dos destaques. Discuti 
pautas da educação, saúde, 
economia, turismo... não me 
prendi a uma pauta única. 
Isso me deu uma bagagem 
muito boa de conhecimento 
sobre o meu município.

Recentemente, o senhor 
trocou de partido e se 
filiou ao Podemos. Essa 
mudança visa o pleito 
de outubro?

Estou à disposi-
ção do meu partido! 
O presidente Esta-
dual do Podemos 
(o ex-prefeito de 
Viana e ex-secre-
tário de Estado, 
Gilson Daniel) 
me deixou à 
vontade para 

decidir disputar ou não as 
eleições desse ano. Então, vir 
como candidato a deputado 
estadual não é algo que des-
carto por completo. Vou abrir 
o diálogo com as lideranças 
da cidade pensando nessa 
eleição. Sobre as eleições de 
2024, ainda está longe para 
definir algo neste sentindo.

O senhor é o autor da Lei 
que obriga a transmissão 
ao vivo de todas as licita-
ções da Câmara de Afonso 
Cláudio. De que forma 
essa medida contribui 
para a transparência 
dos atos legislati-
vos?

Eu acredito 
que todo agente 
público eleito para 
um cargo eletivo 
precisa e deve dar 
explicação dos seus 
atos à população. 
Eles nos elegeram 

para ser um servidor público 
e cuidar das pessoas. E esse 
cuidado vem também com 
a transparência da gestão. 
Essa lei é importante para 
que a população acompa-
nhe de perto as licitações 
da Câmara e acredito que a 
prefeitura também deveria 
adotar tal medida.

Na eleição de 2020, o senhor 
disputou o comando da 

prefeitura com o atual pre-
feito e terminou o pleito em 
2º lugar, com mais de 5 mil 
votos. Como recebeu essa 
votação expressiva?

Eu recebi com muita 
alegria e, para mim, foi uma 
demonstração de confiança 
da população para o traba-
lho que eu e minha equipe 
desenvolvemos na cidade. 
Ganhar a eleição é um deta-
lhe: o mais importante, no 
meu caso, que estava na dis-
puta pelo comando da pre-
feitura pela primeira vez, foi 

conquistar a quantidade 
de votos e a confiança 
da população da minha 
cidade. Ter terminado 
o pleito em segundo 
lugar, à frente de polí-
ticos tradicionais e do 
próprio do prefeito da 
época que disputava a 
reeleição, mostrou que 
estava e estou no cami-
nho correto.

Considero que a 
Lei que zerou as 

diárias da Câmara 
uma das mais 
emblemáticas 

do meu mandato 
como vereador.
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Política

Por meio das suas redes so-
ciais, o senhor segue pres-
tando conta à população 
das conquistas alcançadas 
enquanto vereador, como, 
por exemplo, a entrega dos 
tablets para aos agentes de 
saúde da cidade.

Avalio que, estando 
ou não no mandato, preciso 
continuar observando o que 
acontece no município. Então, 
quando vejo que as demandas 
que nós buscamos enquanto 
membro do parlamento come-
çam a ser entregues, sinto que 
preciso prestar contas à popu-
lação que me escolheu. E vou 
continuar a buscar melhorias 
para o desenvolvimento da 
cidade, independentemente 
de estar ou não ocupando um 
cargo eletivo.

Quem visita suas redes so-
ciais percebe que o senhor 
tem uma preocupação mui-
to grande com a qualifica-
ção profissional. Durante 
seu mandato de vereador, 
havia um trabalho junto 
ao governo do Estado para 
levar essas oportunidades 
para o cidadão de Afonso 
Cláudio?

A crise gerada pela 
pandemia da Covid-19 fez 
com que muitas pessoas 
perdessem seus empregos 
no Brasil, no Espírito Santo 
e em Afonso Cláudio. Então, 
a qualificação profissional 
foi uma medida que bus-
camos fomentar dentro da 
cidade. Buscamos auxílio do 
governo do Estado para levar 

diversos cursos, que até hoje 
estão sendo oferecidas na 
cidade, com objetivo de qua-
lificar nossa população.

Dentre os projetos de sua 
autoria aprovados na Câ-
mara de Vereadores, qual 
deles o senhor considera o 
mais importante?

Considero que a Lei 
que zerou as diárias da 
Câmara uma das mais emble-
máticas do meu mandato 
como vereador. Ele trouxe 

economia aos cofres públi-
cos e foi uma medida neces-
sária que à época entendi ser 
necessário apresentar.

Quem são suas referências 
no meio político?

Gilson Daniel é uma 
inspiração! O trabalho que 
ele executou em Viana e no 
governo do Estado é exemplo 
para qualquer gestor público. 
Muitas ações que ele execu-
tou em Viana, enquanto pre-
feito, eu também adotaria 
caso tivesse sido eleito para 
comandar Afonso Cláudio.

Como o senhor avalia a ges-
tão do prefeito Luciano Pi-
menta?

Afonso Cláudio precisa 
de uma pessoa que conheça a 
administração pública e que 
tenha um perfil técnico. Eu 
sinto que o atual prefeito 

chegou com muita vontade 
de fazer, mas, a burocracia do 
poder público e falta de expe-
riência na gestão pública 
impediram-no de cumprir 
importantes promessas de 
campanha, como, por exem-
plo, a restruturação da car-
reira do servidor público. O 
município não possui con-
dições financeiras para essa 
medida no momento.

O que a população de Afon-
so Cláudio pode esperar do 
Márcio?

A população pode 
esperar uma pessoa sempre 
à disposição para contri-
buir no desenvolvimento da 
cidade e atender à população. 
Sou parceiro, amigo... Uma 
pessoa que veste a camisa da 
minha cidade e quer conti-
nuar ajudando a cidade cada 
vez mais. •

Gilson Daniel é 
uma inspiração! 
O trabalho que 

ele executou 
em Viana e no 

governo do 
Estado é exemplo 

para qualquer 
gestor público.

Estando ou não no mandato, preciso 
continuar observando o que acontece 

no município e, quando vejo que as 
demandas que buscamos enquanto 
vereador começam a ser entregues, 

sinto que preciso prestar contas à 
população que me escolheu.

Márcio CDA e sua família
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 Tecnologia
Da química do petróleo ao café: 
conheça o laboratório da Ufes 
que possibilita a valorização de 
diversas matérias-primas
Com financiamento da Fundação Espírito-santense de Tecnologia (Fest) e apoio de outras instituições, os 
estudos vão desde a química do petróleo até a do café

onde pesquisadores e alunos 
buscam, a partir de técnicas 
analíticas, identificar a com-
posição química dos cafés e 
relacioná-las à característi-
cas sensoriais.

Primeiro, o café é 
colhido, higienizado, fermen-
tado e, em seguida, levado 
para um ambiente de seca-
gem, até chegar a umidade 
ideal. Após esse processo, 
ele vai para a torração, onde, 
em seguida, pode ser consu-
mido. E é justamente nessa 
parte que é enviado para o 

Palloma rosa e Geiza arDiçoN

Estudos em química 
do petróleo, química 
forense (análises de 
amostras colhidas 

por investigadores) e até 
mesmo do café, são algumas 
das pesquisas realizadas 
pelo Laboratório Multiusuá-
rio de Petroleômica Forense 
(LabPetro) da Universidade 
Federal do Espírito Santo 
(Ufes). O LabPetro é um 
centro de pesquisa da ins-
tituição, sendo dividido em 
Núcleo de Pesquisas em 
Química do Petróleo (NCQP) 
e Laboratório de Serviços 
(LabServ).

“Os serviços realizados 
são voltados à parte analí-
tica que demandem ensaios 
químicos nos mais variados 
meios, da água até sistemas 
mais complexos, como o 
petróleo”, explicou o coorde-
nador do NCQP e professor, 
Eustáquio Vinicius Ribeiro 
de Castro.

Além dos estudos cita-
dos, o centro também desen-
volve análises de polímeros 
(macromoléculas), corrosão, 
estudos ambientais, dentre 
muitos outros projetos de 
pesquisas que contam com a 
gestão e apoio da Fest e, pos-
teriormente, são entregues 
à sociedade e comunidade 
científica.

Como é o caso de uma 
das áreas de estudos do 
LabPetro: a química do café, 
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Tecnologia
Q-Grader, um profissional 
com os mesmos objetivos de 
um sommelier (no setor do 
vinho), onde irá fornecer um 
laudo completo.

“Em seguida, essa des-
crição é encaminhada para o 
laboratório de química, onde 
nós, estudantes, juntamente 
com outros pesquisadores, 
por meio de técnicas analí-
ticas, identificamos a com-
posição química dos cafés 
e fazemos uma relação com 
as características sensoriais 
fornecidas pelo Q-Grader”, 
contou a aluna do programa 
de pós-graduação em Quí-
mica da Ufes e pesquisa-
dora do LabPetro, Daniele 

Debona.
A aluna se interessou 

pelo LabPetro justamente 
por conter pesquisas no 
setor cafeeiro e, assim, poder 
ajudar sua família, que é pro-
dutora rural de café, e muitos 
outros que possuem dificul-
dades de desenvolvimento e 
valorização do produto.

“Essas pesquisas são 
extremamente importan-
tes para medir o valor do 
café, que seriam até então 
desconhecidos. As análises 
são encaminhadas para a 
comunidade científica, assim 
como para a sociedade, no 
caso, produtores rurais”, 
acrescentou a estudante. •

MAIS 
SOBRE O 
LABPETRO

Desde 2011, atua em diver-
sos projetos de pesquisa dentro 
da universidade - e em parceria 
com outras instituições federais 
- e realiza análises de amostras 
diversas para todos os profes-
sores e alunos vinculados ao 
Programa de pós-graduação em 
Química da Ufes (PPGQUI-Ufes), 
como também a membros de 
outros programas de pós-gradu-
ação da universidade (Biotecno-
logia e Ciências Farmacêuticas, 
por exemplo).

Portanto, trata-se de um 
laboratório responsável pelo 
desenvolvimento e/ou colabora-
ção em inúmeras dissertações/
teses defendidas e, consequen-
temente, por grande parte da 
publicação científica gerada na 
universidade.

No total, atualmente, estão 
sendo desenvolvidos de 15 a 20 
projetos, divididos entre alunos 
de graduação e pós-graduação 
dos cursos de Química, Física, 
Engenharia, Farmácia, Biologia, 
Geologia, incluindo até alunos de 
outras áreas afins, como das áreas 
de gestão.

A maioria dos projetos de 
pesquisa é desenvolvida em par-
cerias com entidades públicas e 
privadas, através de acordos de 
cooperação a partir de deman-
das existentes trazidas por entes 
externos, bem como demandas 
internas da Ufes.

Parceiros como Petrobras, 
Fundação Renova, Fapes, Capes, 
CNPq, Finep, Embrapa, governo 
do Estado e ANP fazem parte 

do desenvolvimento de diversas 
pesquisas, sendo que algumas 
foram de grande repercussão na 
sociedade, como os estudos para 
detecção de disparo de arma de 
fogo, desenvolvido no Laborató-
rio de Petroleômica e Forense/
LabPetro, fruto de uma parceria 
com a Polícia Civil do ES.

O LabPetro visa atender a 
demanda de pesquisas relacio-
nadas às análises químicas de 

óleos brutos; estudos de perfis 
físico-químicos, testes e desen-
volvimento de produtos quími-
cos, produção de resíduos e águas 
de formação; promover ensino, 
pesquisa, extensão, divulgação 
científica e inovação tecnológica. 
Possui 22 laboratórios, salas para 
pesquisadores, sala de informá-
tica e de multimídia, biblioteca, 
auditório, refeitório, vestiário e 
secretaria.
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Tecnologia

Estamos construindo Cidades 
Inteligentes (Smart Cities)?

COLUNA
OBSERVATÓRIO DA 
POLÍTICA PÚBLICA

César Albenes
l @cesaralbenesm.cruz

Leia também em
www.agoraes.com.br 

A transformação 
das cidades envol-
verá vários desa-
fios nos próximos 

anos. A questão é que não se 
trata mais de definir as cida-
des inteligentes a partir de 
parâmetros como eficiência 
energética e adoção de políti-
cas de sustentabilidade, mas, 
sim, de admitir que talvez só 
as Cidades Inteligentes serão 
sustentáveis no futuro. O 
argumento faz sentido, pois, 
dentro de 30 anos, seremos 
mais de 10 bilhões de pessoas, 
majoritariamente vivendo 
em regiões urbanas.

Pensar em Cidades 
Inteligentes ou Smart Cities, 
como são conhecidas em 
inglês, pode ser um exercício 
complexo, mas, felizmente, 
temos especialistas que se 
dedicaram a isso. É o caso 
de Amy Glasmeiera e Susan 
Christopher, do Departa-
mento de Estudos Urbanos 
e Planejamento do MIT. 
Elas são autoras do relatório 
Thinking about Smart Cities 
e resumem a avaliação de 
vários especialistas no tema.

Segundo as especia-
listas, as sementes do con-
ceito de Cidades Inteligentes 
podem ser encontradas em 
uma série de conversas entre 
estudiosos e profissionais na 
década de 1980. Os exemplos 
da época tinham em mente 
realidades como as do Vale 
do Silício ou então falavam 
de futuros centros urbanos, 
com informações avançadas 
e complexos de fibra óptica.

Hoje, conforme a 
reportagem da Exame Infor-
mática, os especialistas 

citam a inevitável adoção 
de tecnologias como Inter-
net das Coisas (IoT), WiFi, 
Big Data, Cloud Computing 
e Mobile apps, suportadas 
por infraestruturas de fibra 
ótica, redes Móveis 4G/5G, 
data centers e dispositivos 
adequados, que permitirão 
responder aos desafios e à 
visão transformadora das 
zonas urbanas.

As Cidades Inteligen-
tes não são apenas um con-
ceito ou um sonho do futuro, 
mas muitas delas começam 
a ganhar corpo graças a solu-
ções inovadoras baseadas, 
por exemplo, na Internet 
das Coisas (IoT). Outro cami-
nho possível é o uso de tec-
nologias celulares e sem fio 
de baixa potência (LPWAN) 
para conectar e melhorar a 
infraestrutura, eficiência, 
conveniência e qualidade 
de vida para residentes e 
visitantes.

Exemplos não fal-
tam: semáforos conectados 
recebem dados de sensores 
e carros, podendo ajustar a 
cadência e o tempo da luz 
para responder ao tráfego 
em tempo real, reduzindo 
o congestionamento nas 
estradas; carros conectados 
podem se comunicar com 
parquímetros e plataformas 
de carregamento de veículos 
elétricos (EV) e direcionar 
os motoristas para o local 
disponível mais próximo; e 
mais: latas de lixo inteligen-
tes enviam dados automati-
camente para empresas de 
gerenciamento de resíduos, 
que agendam a coleta con-
forme necessário em um 

cronograma pré-planejado.
Uma Cidade Inteli-

gente é também sustentável 
e a norte-americana South 
Bend é exemplo disso. Ela 
deverá economizar US$ 400 
milhões com um projeto 
de esgoto inteligente, que 
inclui um sistema com 165 
sensores e softwares ativa-
dos em toda a bacia hidro-
gráfica da cidade, geren-
ciando 13 portões e válvulas 
automatizadas.

O projeto foi endos-
sado pela Autoridade de Pro-
teção Ambiental dos Estados 
Unidos (EPA) e pelo Departa-
mento de Justiça dos Esta-
dos Unidos (DoJ). A EPA, o 
DoJ e a cidade de South Bend 
assinaram originalmente 
um decreto de consenti-
mento em 2012, em resposta 
à envelhecida infraestrutura 
de esgoto da cidade, que fre-
quentemente transbordava, 
descarregando milhões de 
litros de esgoto e águas plu-
viais no histórico Rio St. 
Joseph a cada ano.

O plano para resolver 
o problema foi definido para 
custar aos contribuintes de 
South Bend US$ 713 milhões 
em melhorias de capital. Mas 
as partes anunciaram que 
estão alterando o acordo 
original com um plano revi-
sado, baseado na tecnologia 
de “esgoto inteligente”. A 
nova abordagem da cidade, 
usando a solução de otimi-
zação de rede de águas resi-
duais, oferece “melhor prote-
ção com custo mais baixo”, de 
acordo com a EPA.

Outro exemplo que 
vem dos Estados Unidos é 

o projeto de eficiência ener-
gética liderado pela conces-
sionária de serviços públicos 
NYPA, em Utica, no estado de 
Nova York. A utilitie concluiu 
um programa de iluminação 
pública inteligente e efici-
ência energética ao instalar, 
em parceria com a prefei-
tura local, um total de 7.140 
postes de LED inteligentes, 
como parte do Smart Street 
Lighting NY.

A iniciativa é um pro-
grama com a meta de substi-
tuir 50 mil postes de luz por 
modelos inteligentes e com 
baixo consumo de energia 
até 2025. No estado de Nova 
York, outros 286 mil postes 
de luz inteligentes foram 
instalados como parte do 
programa, incluindo as cida-
des de Albany, Rochester, 
Syracuse e White Plains.

A NYPA financiou o 
projeto de US$ 11,1 milhões 
para a cidade de Utica. 
Alguns sistemas de gerencia-
mento de ativos e postes de 
LED foram instalados para 
operação em tempo real dos 
postes de luz, com relatórios 
automatizados de interrup-
ções e para reduzir os cus-
tos de energia associados a 
manter a cidade iluminada e 
segura. Espera-se que o pro-
jeto retorne US$ 1,5 milhão 
em economia anual.

Os modelos de LED 
instalados são de 50% a 65% 
mais eficientes energetica-
mente em comparação com 
outros no mercado ou postes 
de luz existentes que estão 
sendo substituídos.

A tecnologia insta-
lada permite que a cidade 

diminua ou aumente remo-
tamente a capacidade de ilu-
minação dos postes de rua. 
Espera-se que o programa 
abra caminho para Cidades 
Inteligentes e aplicações de 
redes inteligentes, com os 
postes sendo usados para 
instalar câmeras, sensores 
meteorológicos, medidores 
inteligentes e a rede para 
fornecer serviços Wi-Fi.

Continuaremos mos-
trando outras características 
das Cidades Inteligentes em 
nosso próximo artigo. •

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.
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Esporte

1ª Regata do 
Estadual de Remo
Quando? 10 de abril 
(domingo)

Horário: 8 horas

Local: na raia do Porto 
de Vitória (avenida 
Beira-Mar – Centro)
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1ª Regata do Estadual de Remo 
traz tradição para baía de Vitória
Neste domingo 

(10), a partir das 
8 horas, a baía de 
Vitória vai rece-

ber a 1ª etapa de cinco rega-
tas do Campeonato Estadual 
de Remo. Realizada pela 
Federação de Remo do Espí-
rito Santo (Feares), a moda-
lidade é tradição no Estado 
e vai marcar a rivalidade 
entre duas grandes equipes: 
Saldanha da Gama e Álvares 
Cabral. Ambos foram funda-
dos em 1902 e possuem uma 
rivalidade secular.

A regata será na raia 
do Porto de Vitória (Avenida 
Beira-Mar – Centro) e vai 
contar com a presença de 
atletas amadores e profissio-
nais. Serão 10 provas. O atual 
campeão é o Álvares Cabral.

Pedro Erlacher, pre-
sidente da Feares, fala da 
expectativa dessa da estreia 
do estadual. “Domingo tere-
mos a primeira regata do 
campeonato Estadual de 
Remo do Espírito Santo. 
Esperamos um bom público, 
que todos compareçam para 
prestigiar esse esporte, que 
já deu tantas glórias ao nosso 
Espírito Santo.”

Equipes
Participam desta 

etapa as equipes do Clube de 
Natação e Regatas Álvares 
Cabral, Caxias Esporte Clube 
e Clube de Regatas Saldanha 
da Gama. Cerca de 50 atletas 
estão confirmados. •

CONFIRA AS PROVAS
 🚣 Skiff (1x) Peso Leve Feminino 2.000 mts

 🚣 Quatro Com (4+) Sub 23 2.000 mts

 🚣 Double Skiff (2x) Junior B. 1.000mts

 🚣 Dois sem (2-) Classe Aberta 2.000mts

 🚣 Skiff (1x) Júnior A 2.000mts

 🚣 Quatro Sem (4-) Júnior A 2.000 mts

 🚣 Double Skiff (2x) Peso Leve Feminino 2.000mts

 🚣 Four Skiff (4x) Peso Leve 2.000mts

 🚣 Oito Com (8+) Classe Aberta. 2.000mts
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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



Esporte
Agenda Esportiva: II edição do 
Torneio de Futsal Viana Verão 
2022 será neste domingo (10) 

lívia alBerNaz

Alô amantes da bola 
pesada! Anote na 
a ge n d a :  n e s te 
domingo (10) vai 

rolar a II edição do Torneio 
de Futsal Viana Verão 2022, a 
partir das 8 horas, na quadra 
da Escola Francisco de Assis 
Pereira, no bairro Canaã, em 
Viana.

Serão oito equipes 
envolvidas na competição, 
com 120 atletas em quadra. 
O torneio, além de movimen-
tar o futsal, vai distribuir 
prêmios para a equipe cam-
peã, vice-campeã, goleiros 
menos vazado e artilheiro. 
Além disso, o Torneio de 
Futsal Viana Verão 2022 tem 
caráter beneficente, reco-
lherá donativos (alimentos 

não-perecíveis), que serão 
doados às famílias dos atletas.

"Com a pandemia, 
várias famílias se encontram 
em situação de vulnerabili-
dade social devido ao aumento 
do preço dos alimentos e pela 
carência de lazer nos bairros. 
O intuito dessa edição é pro-
porcionar esporte e lazer, 
estendendo o evento e vin-
culando-o a responsabilidade 

social com recolhimentos de 
donativos. Esperamos um 
público acima de 400 pessoas 
no dia dos jogos, superando 
o público da primeira edição. 
Além do futsal, vamos ter 
ainda uma apresentação de 
Karatê, com jovens na comu-
nidade. Tudo no mesmo dia e 
no mesmo local", disse Flávio 
Diogo, promotor de esportes.

Já estão confirmadas as 

equipes da categoria mascu-
lino adulto: Fanáticos, Santa 
Fé, Unidos do Canaã, Argen-
tinos Canaã, Desportivo 
Capixaba e Tigres FC. Com a 
realização do torneio, a orga-
nização do evento pretende 
impactar positivamente as 
famílias da comunidade de 
Canaã e comunidade adja-
centes, através do esporte e 
inclusão social. •
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Esporte

www.radiotopfm.app.brwww.radiotopfm.app.br
(27) 99799-9850

DE CARIACICA 
PARA O MUNDO!

https://radiotopfm.app.br
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Vida feliz
Tem muita gente dormindo na esperança de 
que o tempo passe mais depressa... tem mui-
ta gente evitando a vida como se ela fosse 
um fardo difícil de ser carregado. O sono nos 
dá essa ilusão e com isso muitos acabam des-
perdiçando aquilo que tem de mais valioso 
na existência, que é o momento presente. Se 
você está vivendo algo parecido, desperte...

Estar vivo é glorioso! Você não precisa de 
mais nada para se sentir a pessoa mais feliz 
do mundo. Todos os conselhos que a mente 
lógica lhe dá são absurdos e desnecessários 
à sua evolução espiritual. 

A mente lógica só entende das coisas mate-
riais, das coisas efêmeras e passageiras, Só 
o coração entende de felicidade, só ele pode 
aconselhar você sobre o caminho a seguir, 
o caminho das coisas verdadeiramente im-
portantes, que não passam porque habitam o 
território do eterno…

Quando você ouve o cérebro, você se mo-
vimenta sem parar, porque um desejo leva 
sempre a outro desejo. Quando você ouve o 
coração, você cessa os movimentos e sabo-
reia a existência… um silêncio magnífico se 
instala em você… tudo é paz… tudo é luz! 
Tudo é encantamento… nenhum detalhe lhe 
passa despercebido… você fica seletivo, 
quer desfrutar de todas as delícias que tem 
direito por determinação divina… 

Essa história de que você veio ao mundo 
para sofrer não tem nada de verdade. Era 
uma crença que já foi desfeita, o pensamento 
já foi reformulado. A Espiritualidade é uma 
ciência dinâmica, a cada momento surge 
uma nova informação, uma nova orientação, 
é preciso estar atento e disposto a mudar sem 
parar, acompanhando o fluxo da vida.

Pensa comigo: se você foi feito à seme-
lhança de um Deus perfeito, como pode ser 
um pecador? Como pode ser imperfeito? O 
problema foi que colocaram isso na nossa 
mente desde que éramos crianças. Cresce-
mos rejeitando a nós mesmos, nos sentindo 
pequenos, inferiores. E o pior da história: 
achando que Deus habitava um lugar dis-
tante de nós, quase inacessível… seria pre-
ciso morrer para quem sabe um dia chegar 
perto da Divindade.

Isso evidentemente produziu em cada um 
de nós uma incômoda e sofrida sensação 
de orfandade. Passaram para nós a ideia de 
um Deus que julga o tempo todo as nossas 
ações, que espera ansioso pelo juízo final, 
quando nos colocará implacavelmente num 
paredão. Era impossível amar um ser tão 
austero, tão rigoroso, tão juiz… só podí-
amos mesmo temê-lo… É possível amar 
quem a gente teme? Medo e amor não com-
binam, não é verdade? São energias anta-
gônicas.

Abandone todas essas ideias sobre pecado, 
culpa e sofrimento, Deus é puro amor e ha-
bita o nosso coração, onde pacientemente 
aguarda pelo nosso retorno. Quando deixa-
mos de ouvir o cérebro e passamos a seguir 
o coração, mais e mais nos aproximamos 
desse Deus misericordioso que nos foi so-
negado durante tanto tempo… Basta o si-
lêncio para encontrá-lo… 

A meditação desperta você para a sua Di-
vindade interna…e aí tudo vira festa, toda 
a busca cessa. E o melhor da história: você 
não precisa pagar e nem morrer para aces-
sar esse paraíso, basta que você tenha cora-
gem de estar a sós com você mesmo…

Observe o horizonte… existirá no mundo 
altar mais magnífico que esse? Existirá lu-
gar melhor para o encontro do homem com 
Deus? Tudo é criação divina, tudo então 
é ambiente apropriado para a sua entrega 
ao Divino. Os rituais existem para distrair 
você, para fortalecer a ideia de que Deus é 
algo inacessível, que só pode ser alcançado 
com a ajuda de alguém. Não acredite mais 
nisso, essa é uma descoberta que você terá 
que fazer sozinho, guiado por sua própria 
luz. 

Você só precisa desejar profundamente 
Deus e Ele surgirá dentro de você. Ele ja-
mais esteve fora, num lugar distante, jul-
gando os seus atos. Como o AMOR pode-
ria julgar alguém? Como a PERFEIÇÃO 
conseguiria enxergar qualquer imperfeição 
em você?

Relaxe… sinta a centelha divina em você. 
Não existe qualquer separação. Você e 
Deus são UM, não existe nenhuma distân-
cia. Assim como a onda não pode existir 
sem o oceano, nós também não podemos 
existir sem a Divindade que nos criou… 

Tudo que você precisa fazer neste momen-
to é DESPERTAR! Tudo que você preci-
sa fazer é se lembrar de quem é: um ser 
Divino, feito à imagem e semelhança do 
Criador. Pare então de se comportar como 
mendigo sendo filho do infinito! DESPER-
TE, o descanso não vem do sono, vem do 
despertar... •

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

Desperte...

https://janemary.com.br/
https://janemary.com.br/
https://janemary.com.br/
https://www.buphallos.com.br/
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