
Pequenas empresas recuperam 
vida financeira após impactos 
da pandemia
ECONOMIA | 08
Gilleno Araújo viu a sua saladeira sair do fatura-
mento de R$ 38 mil para R$ 6 mil por mês. Hoje 
vivencia uma nova fase com a retomada das vendas
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Megaestrutura é montada 
na Prainha para os festejos 
finais da Festa da Penha
CIDADES | 03
São mais de 30 toneladas de equipamentos 
de som, 20 toneladas de equipamentos de 
luz e 60 toneladas de estrutura metálica

Alunos da rede estadual 
visitam Câmara de Viana para 
conhecer o Poder Legislativo
POLÍTICA | 17
A atividade fez parte da abertura da Escola do 
Legislativo, que contou também com palestra 
sobre o consumo consciente na gestão pública

Ensino em Libras promove inclusão e garante 
educação de alunos surdos em Viana
Neste sábado, dia 23 de abril, é celebrado o Dia Nacional da Educação para Surdos e dia 24 é comemorado o Dia 
Nacional da Língua Brasileira de Sinais (Libras). E Viana tem um projeto que já foi premiado
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O vereador e a sua importância 
na comunidade

Como de sabença 
geral, a palavra 
vereador deriva do 
verbo verear, que 

tem como finalidade zelar 
pelo bem da comunidade, 
representando os interesses 
do povo, sobretudo em suas 
funções legislativa e fiscali-
zadora. A origem do nome 
vereador, também conhecido 
como edil, significa mandatá-
rio de cargo municipal.

No Brasil, segundo 
registros históricos, o pri-
meiro vereador surgiu na 
Câmara Municipal da Vila 
de São Vicente, no Estado de 
São Paulo, no ano de 1.532.

É inegável que o vere-
ador presta relevantes servi-
ços à comunidade, uma vez 
que, por ser o agente político 
mais próximo da comuni-
dade, vivencia os problemas 
nela existentes e, às vezes, 
é cobrado por demanda 
que não diz respeito a sua 
atribuição.

Nesse sentido, tra-
zemos à lume alguns pedi-
dos recorrentes feitos aos 

vereadores, quais sejam: 
pedido de doação de cesta 
básica; pedido de compra de 
remédio; pedido de compra 
de botijão de gás; e, assim, 
sucessivamente, o que leva o 
vereador à condição de assis-
tente social, cuja ação não 
passa de um paliativo, sem 
resultado positivo na vida 
de quem recebeu o benefício, 
pois continuará dependendo 
de terceiros para sobrevivên-
cia própria e de sua família.

Aos poderes Executivo 
e Legislativo, cabem a nobre 
missão de lutarem por polí-
ticas públicas que tragam 
efetivamente benefícios 
para toda a comunidade, 
razão pela qual é preciso que 
a sociedade tenha noção da 
verdadeira atribuição do 
vereador, que não pode ser 
assistencialista ao extremo.

No mais, além de suas 
atribuições constitucionais, 
as quais veremos mais a 
frente, compete ao vereador 
reivindicar ensino de quali-
dade, bom atendimento na 
saúde, implantação de redes 
de esgotos, de cursos profis-
sionalizantes, objetivando 
preparar os jovens para o 
futuro.

Em consonância com 
a Constituição Federal, com 
o Princípio da Simetria, com 
a Lei Orgânica Municipal 
e com a Constituição Esta-
dual, compete ao vereador 
representar os eleitores e a 

sociedade, legislar em nível 
municipal, aprovar e repro-
var projeto de lei, contribuir 
com a gestão pública, asses-
sorando o prefeito e seus 
secretários através de pro-
jeto de lei e indicação.

Compete ainda à 
Câmara Municipal julgar 
o prefeito nas infrações 
político-administrativas, 
podendo, inclusive, afastá-lo 
temporariamente do man-
dato no curso de processo de 
apuração de atos infracio-
nais, desde que a prova seja 
robusta e respeitado o due 
process of law (o devido pro-
cesso legal).

Outra novidade que 
adveio com a Carta Magna de 
1988 é que à Câmara Munici-
pal pode alterar o orçamento 
anual, algo que, antes, era 
vedado ao legislativo: só 

era permitido aprová-lo ou 
rejeitá-lo.

O mandato de verea-
dor tem o prazo de quatro 
anos, podendo candidatar-se 
a reeleição. Cabe à Câmara 
Municipal eleger sua mesa 
diretora, promulgar a Lei 
Orgânica do município e ela-
borar seu regimento interno.

A quantidade de vere-
ador por município é pre-
vista na respectiva Lei Orgâ-
nica, levando-se em conta o 
número de habitantes e res-
peitados os limites previstos 
nas constituições Federal e 
Estadual, em observância ao 
“Princípio Constitucional da 
Simetria”.

O vereador, no exercí-
cio do mandato, tem invio-
labilidade por suas opini-
ões, palavras e votos, no 
exercício do mandato e na 

circunscrição do município 
(art. 29, inciso VIII, CF/88).

O Brasil possui 57.736 
Vereadores, cujo gasto anual 
com o pagamento de sub-
sídio é de R$ 10 bilhões. O 
Dia Nacional do Vereador 
é celebrado em 1º de outu-
bro, conforme Lei Federal n. 
7.212/1.984.

Face ao exposto, é visí-
vel a utilidade do vereador 
no contexto social, vez que 
é o agente político mais pró-
ximo do povo. Compete aos 
eleitores no momento opor-
tuno do voto, escolherem 
livres e conscientes os seus 
representantes nos parla-
mentos municipais. •

Dr. João Batista Novaes 
é advogado (OAB-ES 3.570), é 
ex-prefeito de Viana e ex-Ou-
vidor da cidade.
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Megaestrutura é montada na 
Prainha para os festejos finais da 
Festa da Penha

A p a r t i r  d e s t e 
sábado (23), quem 
for ao Parque da 
Prainha, em Vila 

Velha, participar da pro-
gramação da 452ª Festa da 
Penha, vai se deparar com 
uma megaestrutura. São 
mais de 30 toneladas de equi-
pamentos de som, 20 tonela-
das de equipamentos de luz 
e 60 toneladas de estrutura 
metálica em um palco de 18 
metros de altura. Mais de 
150 painéis de LED também 
foram montados para que 
o público presente tenha 
uma visibilidade melhor das 
homenagens à padroeira.

Toda essa estrutura, 
que é inédita e tem capaci-
dade de público 30% maior 
do que os anos anteriores, 
aguardará os fiéis neste 

sábado, dia 23, na chegada 
da Romaria dos Homens, 
prevista para as 23 horas, 
quando terá início a Missa 
de Encerramento celebrada 
pelo arcebispo da Arquidio-
cese de Vitória, Dom Dario 
Campos. 

A tradicional romaria, 
que reúne mais de 800 mil 
fiéis em 14 quilômetros de 
caminhada, cânticos, ora-
ções e muita devoção, sairá 
da Catedral de Vitória, após 
a Missa de Envio às 18 horas, 
presidida pelo bispo auxiliar, 
Dom Andherson Franklin 
Lustoza de Sousa.

Além de toda estru-
tura de palco, os fiéis deve-
rão se encantar com a deco-
ração preparada para Nossa 
Senhora da Penha. A mesa 
que leva a Santa, que antes 

tinha 1,3 metro de altura, 
terá 1,5 metro para ficar mais 
visível ao público. Ela será 
decorada com duas dúzias 
de lisianto, cinco dúzias de 
rosas, cinco dúzias de egíp-
cio, três dúzias de avencão 
e quatro dúzias de boca de 
leão. As folhagens verdes 
serão acompanhadas das flo-
res brancas, predominando 
na decoração essas duas 
cores. A mesa também será 
iluminada com LED.

No domingo (24), as 
luzes da estrutura montada 
no Parque da Prainha vão 
iluminar o show da cantora 
Fafá de Belém, previsto para 
19h30, como encerramento 
da Romaria das Mulheres, 
que começa à tarde, às 15 
horas, com saída do Santuá-
rio de Vila Velha.

Já no dia da padroeira 
(25), segunda-feira, acontece 
também na megaestrutura 
montada no Parque da Prai-
nha a Missa de Encerramento 
da Festa da Penha 2022, fina-
lizando com a celebração do 
arcebispo da Arquidiocese de 
Vitória, Dom Dario Campos, 
os festejos em homenagem à 
Nossa Senhora da Penha.

A Festa da Penha é o 
maior evento religioso do 
Espírito Santo e uma das três 
maiores festas marianas do 
País. Teve início no último 
domingo (17) e vai até o dia 
25. É uma realização da Mitra 
Arquidiocesana de Vitória, 
Convento da Penha e Asso-
ciação dos Amigos da Festa 
da Penha, e co-realização da 
Prefeitura de Vila Velha. 

Tem patrocínio do 

Banestes, Cesan, São Camilo, 
Grand, Dalla e Extrabom. 
Conta com o apoio da Arce-
lor Mittal, Vale, TV Gazeta, 
Prefeitura da Serra, Prefei-
tura de Vitória e do Governo 
do Estado. O transporte ofi-
cial é Squad, do Grupo Águia 
Branca. (Com informações 
da assessoria de Comunica-
ção do Convento da Penha) •

LEIA A MATÉRIA 
COMPLETA

https://www.agoraes.com.br/noticia/32809/megaestrutura-e-montada-na-prainha-para-os-festejos-finais-da-festa-da-penha
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Rodovia BR 262, KM 56, Trevo de 
Paraju, Marechal Floriano - ES

20 horas

23/04Sábado

CHRISTIANO
LORETTI
O melhor
do sertanejo!

https://www.instagram.com/cervejaria_38/
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Geiza Ardiçon
l @coluna_sou_mae

Leia também em
www.agoraes.com.br 

 SOU

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

20 horas

23/04Sábado

CHRISTIANO
LORETTI
O melhor
do sertanejo!

Se liga nas dicas de alimentação para 
aumentar a imunidade dos filhos!

VEJA AS DICAS

 🍎 Vegetais verde escuro: 
brócolis e couve são ricos 
em ácido fólico e vitamina 
B9, vão ajudar na produção 
de glóbulos brancos e na 
produção de defesa do orga-
nismo. “É necessário sempre 
ter opção de folhosos verdes 
escuros como couve, bróco-
lis espinafre, rúcula, taioba... 
Lembrando que o alface, que 
é mais comum em todas as 
casas, não é considerado 
folhoso verde escuro. Em 

relação aos vegetais, temos a 
cebola, o rabanete, o tomate 
e repolhos”, completou a 
nutricionista.

 🍎 Carnes, ovos, leite, peixes, 
feijão, arroz integral, queijos, 
carnes vermelhas, frango e 
sementes: são ricos em ferro 
e zinco, importantes para o 
desenvolvimento e funcio-
namento do corpo. “A carne 
vermelha é rica em ferro e 
em vitamina B12, que, geral-
mente, estão em produtos 
de origem animal. A carne 
vermelha se faz necessária 
na alimentação infantil e 

é importante fazer rodízio 
entre outras carnes ao longo 
da semana, como frango, 
porco, peixe... Para famílias 
veganas, também tem como 
fazer esse acompanhamento 
nutricional”, disse Ana.

 🍎 Fontes de vitamina A: 
fígado, gema de ovo, cenoura, 
espinafre, manga e mamão;

 🍎 Fontes de vitamina E: 
amendoim, nozes, fígado e 
azeite;

 🍎 Vitamina D: quando 
tem necessidade faz uso de 
suplementação.

Uma boa e balan-
ceada alimenta-
ção pode ajudar a 
prevenir as típicas 

doenças dessa época do ano, 
quando começa, especial-
mente à noite, a ficar mais 
friozinho e um clima seco. 
Nossos pequenos acabam 
sentindo essas quedas de 
temperatura, não é mesmo? 
Então bora caprichar nos 
itens que estão indo à mesa, 
porque o que mais almeja-
mos é ter a imunidade deles 
lá no alto!

O ponto de partida é 
apostar em alimentos ricos 
em vitaminas para evitar 
que eles fiquem doentinhos 
e, assim, tenham o sistema 
imunológico protegidos. Se o 
mais divertido é o que chama 
a atenção, então, bora usar a 
criatividade!

Não é tão simples 
atrair as crianças para ver-
duras e determinados tipos 
de alimentos. Muitas vezes, 

a expectativa x realidade 
é bem diferente, nós mães 
reais sabemos (risos). Mas 
valem as nossas tentativas, 
porque o que é visto é sem-
pre lembrado.

Então, se a família 
tiver hábito em consumir 
frutas, a criança pode, sim, 
ser atraída a também gos-
tar de frutas. Se os pais tem 
o costume de ter salada à 
mesa nas refeições, os filhos 
podem ser estimulados a 
também tornarem esse um 
hábito na vida deles.

Batemos um papo 
com a nutricionista materno 
infantil Ana Luísa Mazzini, 
que trouxe dicas de alimen-
tos importantes, tanto para 
o desenvolvimento quanto 
para que os pequenos 
tenham uma alimentação 
equilibrada e um organismo 
forte na prevenção a deter-
minadas doenças.

Segundo a profissio-
nal, os micronutrientes são 

essenciais para a atuação do 
sistema imunológico. Nesse 
sentido, alguns alimentos 
são importantes como os 
ricos em zinco, em vitamina 
A, vitamina D e vitamina E, 
que são as vitaminas lipos-
solúveis, bem como, tam-
bém, os alimentos ricos em 
vitamina C e os específicos, 
como mel e própolis, tam-
bém ajudam.

Ela destaca que, além 
da escolha dos alimentos, 
também é importante estar 
atenta ao preparo e plane-
jamento dessa alimentação. 
“O recomendado é utilizar ao 
máximo alimentos in natura, 
orgânicos e o cozimento na 
panela de vapor, que tem a 
menor perda nutricional. 
Mas o cozimento também 
pode ser no forno ou que seja 
utilizado o congelamento 
para melhor planejar essa 
alimentação durante toda a 
semana”, reforçou Ana Luísa 
Mazzini. •

Ana Luísa 
Mazzini é 
nutricionista 
materno 
infantil

https://www.instagram.com/coluna_sou_mae/
https://www.instagram.com/cervejaria_38/
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Associação Comunitária de São José 
de Irupi realiza sua 5ª Copa de Marcha

DIA 29/04
20 horas - Show com Chamego 
Bom de +
21h30 -  Show com Daniel Maga-
lhães e Suelen
23 horas - Celinho do Acordeon 

DIA 30/04
20 horas - Show com Beatriz Sil-
veira e banda
21h30 - Pega e não se apega 
23 horas - Flávio Cowboy e Carol 
Brito

DIA 1º/05
10h30 - Moda de viola com José do 
Balaio e Gabriel Viola 
12 horas - Início da Copa de 
Marcha
Após, show com Justino Leandro

5ª COPA DE MARCHA 
DE SÃO JOSÉ DE IRUPI

CATEGORIAS 
Dente de leite (M,F) 1ª muda 
Dente de leite (M,F) 2ª muda

Marcha picada (M,F)
Égua sem registro
Cavalo sem registro 
Pampa (M,F)
Cavalo castrado 
Égua registrada 
Cavalo registrado 
Burro 
Mula 
Mirim até 13 anos
Juvenil de 14 até 17 anos 
Amazonas 
Campeão dos campeões

INSCRIÇÃO R$ 100,00

PREMIAÇÃO 
1ª - R$ 400,00
2ª - R$ 250,00
3ª - R$ 150,00

Campeão dos campeões
1ª - R$ 1.500,00
2ª - 6 sacos de ração 
3ª - 4 sacos de ração 

Informações:
w 27 99819-9359
w 28 99886-3609

DaNiele BoloNha

A Associação Comu-
nitária de São José 
de Irupi realiza, 
entre os dias 29 de 

abril a 1º de maio, a 5ª Copa 
de Marcha da associação. A 

programação é extensa, com 
diversos shows de artistas 
regionais e outras atrações, 
e a disputa na copa promete 
muitas emoções.

“Vem competidores de 
todo o Espírito Santo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro. São 

animais muito competitivos, 
que abrilhantam muito o 
evento”, disse Cleiton Gomes 
Moreira, presidente da 
associação.

Cleiton disse que a 
expectativa de público é 
grande. “Cada ano que passa 

o evento cresce. Ficamos um 
ano sem realizar a copa por 
conta da pandemia, mas vol-
tamos e a nossa expectativa 
é das melhores.”

A festa começa no dia 
29, às 20 horas, com o show 
da banda Chamego Bom de 

+ e, em seguida, show com 
Daniel Magalhães e Suelen. 
O evento segue dia 30 e o 
início da Copa de Marcha é 
no dia 1º de maio, às 12 horas. 
Após a copa, o show é com 
Justino Leandro. Confira 
toda a programação. •

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

DE CARIACICA 
PARA O MUNDO!

Égua Dakota do Porto Palmeira

https://radiotopfm.app.br/transmissao-audio/
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www.radiotopfm.app.brwww.radiotopfm.app.br
(27) 99799-9850

DE CARIACICA 
PARA O MUNDO!

https://radiotopfm.app.br/transmissao-audio/
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Pequenas empresas recuperam 
vida financeira após impactos da 
pandemia
O Bandes liberou em 2021 R$ 144 milhões para a economia capixaba. Desse montante, R$ 96,5 milhões foram 
para empresas de micro e pequeno porte

Geiza arDiçoN

A p a n d e m i a  d a 
Covid-19 aba-
lou a economia 
de forma bem 

expressiva e, agora, a econo-
mia tem sido retomada de 
forma gradativa. Os peque-
nos negócios, que também 
fazem parte de um dos ramos 
impactados, estão tendo 
incentivos importantes por 
meio de créditos para recu-
perarem a vida financeira do 

negócio. Gilleno Araújo de 
Lima, por exemplo, de Caria-
cica, que viu a sua saladeira, 
aberta no início de 2020, sair 
do faturamento de R$ 38 mil 
para R$ 6 a R$ 7 mil por mês, 
hoje vivencia uma nova fase 
com a retomada de 60% das 
vendas.

O pequeno empreen-
dedor tinha apenas iniciado 
o investimento e já teve que 
se reinventar. “Por estar 
dentro de uma academia, 
na região de Campo Grande, 

Cariacica, tivemos que levar 
as coisas para casa e traba-
lhar com delivery de casa, 
pois as academias foram 
impedidas de abrir. Nunca 
tivemos um delivery forte, 
então, partimos para vendas 
de marmitas saudáveis con-
geladas”, disse Gilleno.

No ano seguinte, em 
2021, os efeitos da pandemia 
ainda afetaram o negócio 
dele, quando teve de encerrar 
as atividades da Lowcal Sala-
deria por dispensar cinco 

funcionários. “Transformei 
a Lowcal em uma empresa 
de soluções alimentares sau-
dáveis e mantivemos as duas 
lanchonetes dentro das aca-
demias”, pontuou.

Segundo Gilleno, o 
acúmulo de dívidas foi muito 
grande, tudo para não fechar 
100% o empreendimento. 
"Não tinha outro jeito a não 
ser a busca do crédito", afir-
mou. Com o auxílio finan-
ceiro, o empreendimento, aos 
poucos, está voltando à sua 

normalidade.
“Reestruturamos o 

empreendimento e estamos, 
sim, vendo já alguns impac-
tos positivos, segurando um 
pouco ainda para recuperar 
o fôlego, porém, aos poucos, 
acompanhando a demanda. 
O quadro de funcionários 
está mantido, as vendas reto-
maram 60% praticamente 
nas lanchonetes. Assim, 
vamos retomando nossa 
ideia de empresa e projetos”, 
completou.

Nossa equipe comercial, 
segmentada por região e 
por setor econômico, tem 
profissionais capacitados 
para orientar o processo 

de contratação de crédito 
e torná-lo ágil para que o 

recurso possa ser empregado 
na melhoria da produção.

Marcos Kneip Navarro, diretor de Negócios do Bandes
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Segundo o Banco de 
Desenvolvimento do Espí-
rito Santo (Bandes), as micro 
e pequenas empresas são 
os principais destinos dos 
financiamentos do banco, 
sendo responsáveis por 
67% dos contratos firmados 
em 2021. No total, o Bandes 
liberou, durante o ano, R$ 
144 milhões para a econo-
mia capixaba. Desse mon-
tante, R$ 96,5 milhões foram 
para empresas de micro e 
pequeno porte.

O valor foi potencia-
lizado pelos recursos desti-
nados ao financiamento às 
micro e pequenas empresas, 
por meio dos programas de 
crédito emergencial, com 
capital de giro, para atendi-
mento às empresas impac-
tadas pela crise econômica 
e sanitária no Espírito Santo.

Como forma de prepa-
rar a instituição para atender 
a esse público interessado 
em investir em seu negócio, 
no momento econômico de 
retomada gradual da eco-
nomia, o Bandes ampliou a 

disponibilidade de recursos 
de sua linha de crédito para 
capital de giro emergencial 
destinado a micro, pequenas 
e médias empresas (MPMEs) 
capixabas. A linha Bandes 
Retomada tem o objetivo de 
proporcionar a manutenção 
da capacidade produtiva às 
MPMEs, por meio de cré-
dito para capital de giro 
concedido com condições 
atrativas.

Para acesso à linha 
Bandes Retomada, não é 
necessária a entrega da 
proposta de crédito emer-
gencial presencialmente no 
Bandes. É preciso acessar o 
site do Bandes e preencher 
a proposta. O banco fornece 
a opção para simulação das 
condições de contratação da 
linha de crédito emergencial.

O diretor de Negócios 
do Bandes, Marcos Kneip 
Navarro, enfatiza que a ins-
tituição está preparada para 
atender a todos os perfis 
de empreendimentos, com 
produtos e serviços que são 
adequados aos planos de 

negócios e planejamento 
de atuação no mercado das 
empresas.

“ O s  e mp re s á r i o s 
podem obter informações 
por meio do site da insti-
tuição e agilizar o processo. 
Nossa equipe comercial, 
segmentada por região e por 
setor econômico, tem pro-
fissionais capacitados para 
orientar o processo de con-
tratação de crédito e torná-lo 
ágil para que o recurso possa 
ser empregado na melhoria 
da produção”, enfatiza. •

Quem conseguiu se manter 
de pé nesses últimos dois 

anos deve se considerar um 
vencedor. Foi muito difícil, mas 

tenho o sentimento de estar 
seguindo no caminho certo. 

Ver as coisas fluindo nos ajuda 
a acreditar que vai dar certo. 

Ainda é cedo para ter bons 
resultados, pois o rombo fui 
muito grande, mas devagar 

vamos atingir nossos objetivos.
Gilleno Araújo de Lima, pequeno empreendedor

Condições 
operacionais
Valor financiável: de R$ 50 mil até R$ 5 milhões

Amortização: 60 meses com carência de até 12 meses

Total: 60 meses

Juros: 0,41% ao mês + Selic



Especial

Ensino em Libras promove 
inclusão e garante educação de 
alunos surdos em Viana
Neste sábado, dia 23 de abril, é celebrado o Dia Nacional da Educação para Surdos e dia 24 é comemorado o 
Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais (Libras). E Viana tem um projeto que já foi premiado

viNícius NascimeNto

É por meio das mãos 
que muitos estudan-
tes com deficiência 
auditiva se comu-

nicam e interagem com o 
mundo. Em Viana, cidade 
da região Metropolitana do 
Espírito Santo, um projeto 
desenvolvido pela Prefei-
tura de Viana vem potencia-
lizando a Língua Brasileira 
de Sinais (Libras) entre os 
estudantes para facilitar a 
comunicação entre eles e, 
principalmente, garantir 

eficiência no processo edu-
cacional dos alunos. Neste 
sábado, dia 23 de abril, data 
em que é celebrado o Dia 
Nacional da Educação para 
Surdos, a iniciativa de Viana 
é uma das que merecem ser 
destacadas.

De acordo com a 
Secretaria de Educação da 
cidade, a Libras é difundida 
por meio do projeto Libras - 
Mãos que Transformam e a 
iniciativa surgiu da necessi-
dade de promover a cidada-
nia dos alunos com deficiên-
cias auditivas, matriculados 
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Equipe da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Marcílio, equipe da Educação Especial, juntamente com a secretária Luzian (de verde)Equipe da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Marcílio, equipe da Educação Especial, juntamente com a secretária Luzian (de verde)



Especial
Educação Bilíngue e a 
Libras

No final da década de 1970, base-
ado em conceitos sociológicos, filosóficos 
e políticos surgiu a “Proposta Bilíngue 
de Educação do Surdo“. Essa proposta se 
baseia no fato de que a pessoa com perda 
auditiva vive numa condição bilíngue e 
bicultural, isto é, convive diariamente 
com duas línguas, por isso, duas culturas: 
a língua gestual e cultural da comuni-
dade surda do seu país e a língua oral e 
a cultural ouvinte de seu país.

Dessa forma, há o entendimento 
que na educação de crianças surdas é 
essencial ter um ensino bilíngue, pri-
meiro Libras e, em segundo, a Língua 
Portuguesa (ou língua pátria). A defesa 
do bilinguismo passa pela compreensão 
da capacidade representativa de Libras 
para as pessoas com perda auditiva, uma 
vez que significa uma forma de comuni-
cação que funcional como pré-requisito 
para outras aprendizagens.

Libras é a sigla da Língua Brasi-
leira de Sinais, uma língua de modali-
dade gestual-visual onde é possível se 
comunicar através de gestos, expressões 
faciais e corporais. É considerada uma 
língua oficial do Brasil desde 24 de abril 
de 2002, (através da Lei nº 10.436), mesma 
data em que se comemora o Dia Nacional 
da Língua Brasileira de Sinais. A Libras 
é muito utilizada na comunicação com 
pessoas surdas, sendo, portanto, uma 
importante ferramenta de inclusão 
social.

(Fonte: Ministério da Educação)

na rede municipal de ensino, 
de modo a oferecer os apara-
tos necessários para aquisição 
do conhecimento e interação 
social.

“Desde 2015, passamos 
a oferecer aos alunos ouvin-
tes, profissionais das escolas, 
servidores públicos e muníci-
pes, conhecimentos de Libras 
por meio do que chamamos 
do ‘Momento LIBRAS’, para a 
integração entre alunos surdos 
e pessoas ouvintes”, explicou a 
gerente de Educação Especial 
de Viana, Gabriela Roncatti.

Segundo dados da Secre-
taria de Educação de Viana, 535 
alunos da rede municipal de 
ensino são público-alvo da Edu-
cação Especial. Deste total, oito 
possuem algum tipo de defici-
ência auditiva e são atendidos 
por professores especializados.

“Os alunos recebem 
acompanhamento de professo-
res especialistas em Educação 
Especial, que proporcionam o 
trabalho colaborativo com os 

demais professores regentes/
área e de acordo com as especi-
ficidades dos alunos”, salientou 
a secretária de Educação Luzian 
Belisario.

A secretária ressaltou 
ainda a importância do projeto, 
que envolve também a ques-
tão da independência do aluno 
com surdez, depois que ele 
aprende a se comunicar. “Nós 

conseguimos levar para o aluno 
com surdez a autonomia que ele 
precisa para viver a vida dele, 
ter a independência necessária 
para se comunicar com os ami-
gos, família, levando em consi-
deração que todo o nosso traba-
lho é voltado para eles, para o 
benefício deles”, destacou.

O projeto de Viana deu 
tão certo que a iniciativa foi 
ganhadora do Prêmio Inovação 
na Gestão Pública do Espírito 
Santo - Inoves, edição 2016, pro-
grama do governo do Estado 
que estimula o desenvolvi-
mento de uma cultura de ino-
vação e empreendedorismo no 
serviço público capixaba. “Esse 
reconhecimento foi fundamen-
tal para vermos que é possível 
dentro de escolas públicas uma 
educação de qualidade e inclu-
siva”, disse Luzian. •

INICIATIVAS EM 
OUTRAS PREFEITURAS

Iniciativa semelhante a 
promovida em Viana também 
são desenvolvidas pela prefeituras 
da Grande Vitória. Em Cariacica, 
a prefeitura disse, por meio de nota, 
que as escolas da rede de ensino 
disponibilizam professores de Edu-
cação Especial em todas escolas 
no turno regular. Além disso, são 
disponibilizados professores para 
atendimento educacional especia-
lizado, com ensino de Libras, para o 
contraturno dos alunos com algum 
tipo de deficiência que estudam no 
ensino regular. No horário regular, 

alunos surdos e ouvintes estudam 
juntos na mesma sala.

As escolas possuem salas 
equipadas e adaptadas para alu-
nos com deficiências intelectu-
ais, autistas, surdos, cegos, baixa 
visão, altas habilidades e outros. 
No total, Cariacica conta com 329 
professores e 93 cuidadores para 
atender aos 1.800 alunos da Edu-
cação Especial.

Na capital do Estado, Pre-
feitura de Vitória disse que, atual-
mente, 25 crianças e estudantes sur-
dos estão matriculados municipal 
de ensino. O trabalho com esses alu-
nos é feito em unidades de ensino 
referência. Para o Atendimento 

Educacional Especializado a esse 
público, são disponibilizados pro-
fessor bilíngue ouvinte, professor 
de Libras (tem como pré-requisito 
ser surdo) e tradutor intérprete de 
Libras.

Em Vila Velha, a prefeitura 
disse que 34 alunos com algum 
nível de surdez estão matricula-
dos na rede municipal de ensino. 
Ainda, de acordo com a prefeitura, 
na sala de aula, os alunos são acom-
panhados pelo professor bilíngue 
ou interprete. Já no contraturno, 
eles recebem o atendimento edu-
cacional especializado em uma das 
três escolas referências na educa-
ção de surdos.

E, na Serra, de acordo com 
a prefeitura, 46 estudantes (da 
Educação Infantil até o Ensino 
Fundamental) estão matriculados 
na rede municipal. Todos são aten-
didos pelo professor de Educação 
Especial - Deficiência Auditiva ou 
Surdez (com formação em Libras), 
que trabalha com a proposta de 
usar a Língua Brasileira de Sinais 
como a primeira língua e língua de 
instrução e a língua portuguesa na 
modalidade escrita seja a segunda 
língua. A prefeitura explica ainda 
que também é oferecido o atendi-
mento no contraturno na Sala de 
Recursos Multifuncionais (SRM) do 
polo de surdez na EMEF Feu Rosa.
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Estudo avalia a qualidade do ar e 
sintomas de asma em crianças e 
adolescentes
Sob gestão da Fundação Espírito-santense de Tecnologia (Fest), a pesquisa está sendo coordenada por 
professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

Palloma rosa

Nomeada como 
“Modelagem e 
monitoramento 
dos poluentes 

atmosféricos na Região 
Metropolitana da Grande 

Vitória para fins da associa-
ção entre a qualidade de ar e 
sintomas de asma em crian-
ças e adolescentes”, o obje-
tivo do projeto de pesquisa 
é colaborar com a população 
local que vem sendo atin-
gida por gases industriais, 

veiculares, residenciais, 
comerciais, entre outros, a 
fim de investigar a presença 
de materiais que possam 
estar diretamente relaciona-
dos ao impacto à saúde. 

O estudo está sob 
coordenação do professor 

da Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes), Neyval 
Costa Reis Junior, graduado 
em engenharia Mecânica 
e conta com mestrado e 
doutorado em Engenharia 
Ambiental pelo Instituto 
de Ciência e Tecnologia da 

Universidade de Manchester. 
A pesquisa realiza o 

monitoramento e modela-
gem da qualidade do ar, a 
fim de simular os impac-
tos dos poluentes de uma 
região. Além disso, ana-
lisa os dados individuais 

Neyval Costa Reis Junior tem mestrado e doutorado em Engenharia Ambiental pelo Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade de Manchester



Tecnologia

Solucao em reformas;

Gerenciamento e planejamento   
de obras;

Projetos civis, eletricos e hidraulicos;

Consultoria e Assessoria em 
Licenciamento Ambiental e Outorgas;

Auditoria Ambiental;

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

Acompanhamento de 
Condicionantes Ambientais;

Cadastro Ambiental Rural (CAR);

Gerenciamento de Residuos Solidos.
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laterais do aparelho respira-
tório e qualidade do ar que 
vem sendo inserido pelas 
crianças e adolescentes da 
região. 

De acordo com pes-
quisa, o processo de polui-
ção está afetando a popu-
lação há bastante tempo e 
seus efeitos são agravados 
pelas mudanças climáticas 
pelas quais o mundo passa. 

Segundo o professor, 
as partículas na atmosfera 
são diferentes em tamanho, 
forma e dimensão. 

“A resolução do Con-
selho Nacional de Meio 
Ambiente - Conama 03/1990 
e o decreto estadual 3463-
R/13 apontam quatro tipo 
de poluentes (PTS, partí-
culas totais de suspensão, 
que engloba tudo; MP10, 
que são partículas inalá-
veis; fumaça, mais ligada à 
visibilidade do material; e 
MP2,5, que tem a tendência 
de ir até aos alvéolos pulmo-
nares e podem até atingir 

a corrente sanguínea. Elas 
são mais nocivas e a maioria 
na atmosfera”, assegurou.

Neyval ainda des-
tacou que os países utili-
zavam diferentes padrões 
referenciais para mensu-
rar o valor da deposição de 
partículas sedimentáveis 
na atmosfera, mas que em 
geral variava de 3 a 15 g/m2 
por mês.  

“Alguns dividem 
de acordo com a área da 
cidade. Em Nova Iorque, 
por exemplo, é de 5 g/m2 
na parte residencial e 10 na 
industrial. Todos os estudos, 
porém, são relacionados ao 
incômodo que as pessoas 
sentem com essa poluição”, 
disse. 

O especialista falou 
que o inventário oficial, pro-
duzido em 2009, apontava 
quatro fontes de poluição 
principais: PTS, MP10, MP2,5 
e SO2, e que o estudo indi-
cou que a maior parte das 
partículas mais prejudiciais 

à saúde da população (MP 
2,5) era proveniente de par-
tículas de ressuspensão do 
ar, que incluiu uma grande 
variedade de fontes.

 

Importância
De acordo com o 

Instituto Internacional de 
Asma e Alergias na Infân-
cia (ISAAC), várias áreas 
no Brasil contam com a 
presença de pessoas com 
asma e rinite alérgica nos 
mais variados municípios 
do País, com uma média de 
24% e 19%. 

Vale salientar que a 
Asma é a terceiras causa de 
internação hospitalar e a 
quarta causa de morte por 
doenças respiratórias. 

Como funciona?
A pesquisa vem sendo 

realizada em crianças e ado-
lescentes (08 a 14), devido 
ao percurso realizado por 

eles entre casa, escola, ruas 
e ambientes abertos com 
maior frequência dentro do 
município de Vitória. 

Entretanto, fica a cri-
tério do paciente participar 
ou não da pesquisa e saber 
o resultados dos exames 
realizados. 

Para aqueles que 
desejam participar e saber 
o resultado, será disponibili-
zado os fatores genéticos que 
contribuem para contrair a 
asma.

O objetivo principal 
de todo trabalho é a divul-
gação da informação para a 
conscientização da doença 
nas Unidades de Saúde do 
Município de Vitória e em 
consultórios médicos, onde 
serão devidamente orien-
tadas informações básicas 
sobre o projeto, a fim de que 
seja repassada aos muníci-
pes e, para aqueles que pos-
suem a doença o informativo 
correto para tratamento e 
locais. 

Benefícios
A partir do momento 

em que ficarem prontos 
todos os exames e depen-
dendo do resultado do teste 
genético, a revisão da leitura 
/ análise de ligação ao alvo 
pode ser identificado ações 
potenciais terapêuticas para 
reduzir ou até mesmo melho-
rar o tratamento da asma.  

Se forem identifica-
das, e uma consulta com o 
médico confirmar a segu-
rança e potencial eficácia 
de tais ações, a informação 
aos participantes incluirá 
informação dos resultados 
e potencial eficácia de tais 
ações. 

S e n d o  a s s i m ,  o 
paciente poderá recorrer aos 
tratamentos corretos e saber 
os procedimentos corretos 
para intervenção da doença 
e melhorar a qualidade de 
vida. (Com informações da 
Assembleia Legislativa do 
Espírito Santo) •

https://www.instagram.com/greengofc/
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Cidades 
digitais e 
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Em nossos artigos 
anteriores, comen-
tamos sobre as cha-
madas Cidades Inte-

ligentes (Smart Cities) e suas 
características. Neste artigo, 
vamos falar das cidades digi-
tais e diferenciá-las das cida-
des inteligentes.

As cidades digitais e 
cidades inteligentes contam 
com tecnologias que facili-
tam o acesso da população 
aos serviços públicos e à 
informação. Além disso, elas 
possibilitam a modernização 
da gestão pública ao se trans-
formarem, futuramente, em 
cidades inteligentes.

Nas cidades inteligen-
tes, são utilizados diversos 
recursos tecnológicos para 
melhorar a qualidade de vida 
dos cidadãos e tornar os ser-
viços públicos mais eficien-
tes. Assim, é possível otimi-
zar a utilização dos recursos 
públicos em diversos setores, 
como saúde, transporte e 
iluminação.

O que é uma cidade 
digital?

As cidades digitais 
utilizam de tecnologia para 
facilitar a vida do cidadão e 
modernizar a gestão pública. 
Isso é feito, por exemplo, por 
meio da disponibilização de 
aplicativos e acesso a servi-
ços públicos on-line, o que 

simplifica a realização de 
solicitações e traz mais rapi-
dez aos serviços em diversos 
setores - como saúde, educa-
ção e segurança.

Assim, por meio da 
facilitação do oferecimento 
de ferramentas que estimu-
lam a participação do cida-
dão, a administração pública 
torna-se mais eficiente e 
transparente.

Muitos municípios 
brasileiros já estão se adap-
tando a essa realidade, prin-
cipalmente devido ao projeto 
cidades digitais, do Ministé-
rio de Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações 
(MCTIC).

Tornar-se digital é 
o primeiro passo para que 
uma cidade venha a ser 
inteligente. Porém, nelas, ao 
contrário das cidades inte-
ligentes, as tecnologias não 
precisam estar conectadas 
entre si ou diretamente com 
o cidadão.

O que é uma cidade 
inteligente?

Todas as cidades inte-
ligentes são digitais, porém, 
nem toda cidade digital é 
inteligente. Isso porque, 
para que uma cidade possa 
ser considerada inteligente, 
seus serviços digitais preci-
sam estar conectados.

Essa conexão permite 

que eles sejam unidos para 
promover melhorias em 
diversos processos e auxi-
liar na tomada de decisões no 
município. Em uma cidade 
inteligente, os recursos tec-
nológicos - como internet, 
bluetooth e sensores capa-
zes de receber e transmitir 
informações - são utilizados 
para automatizar serviços e 
melhorar sua eficiência.

Isso é possível por 
meio de tecnologias como a 
Internet das Coisas (IoT), Big 
Data e governança algorít-
mica que, juntas, permitem 
coletar, analisar e interpre-
tar dados.

Dessa forma, essas 
tecnologias trazem diversas 
possibilidades de aplicações, 
como monitoramento de 
vias urbanas, controle de 
trânsito, otimização do tra-
tamento de lixo e redução 
de gastos com iluminação 
pública.

Isso traz benefícios 
para a economia, para o 
meio ambiente e para a 
administração da cidade, 

por exemplo, o que contri-
bui para a melhoria da qua-
lidade de vida da população 
de forma geral.

Quais as principais 
diferenças entre elas?

As cidades digitais são 
informatizadas e disponibili-
zam diversos serviços, como 
agendamentos de consultas 
on-line e aplicativos para 
fazer reclamações ou solici-
tações relacionadas aos ser-
viços públicos.

Para que uma cidade 
digital possa se tornar inte-
ligente, é preciso conectar 
todos os serviços e transmi-
tir as informações em tempo 
real pela cidade. Isso é feito 
por meio de sensores e câme-
ras espalhados em diversos 
pontos do município, além 
do uso de dispositivos nos 
postes de iluminação pública 
- que permitem fazer esse 
acompanhamento.

A partir de uma cidade 
digital, alcançar a inteligên-
cia é um passo grande, já 
que é preciso mudar toda 
a infraestrutura da cidade 

e o processo é demorado e 
burocrático.

Por esse motivo, ape-
sar do grande número de 
cidades digitais, há poucas 
prefeituras com planos de 
cidades inteligentes no Bra-
sil. Para que se tenha sucesso 
com essa transformação, é 
preciso ter cuidado ao uti-
lizar tecnologias versáteis 
e implementá-las de forma 
adequada, o que envolve 
escolher softwares e har-
dwares de qualidade.

Assim, todos os inves-
timentos feitos na digitali-
zação do município podem 
ser aproveitados e torna-se 
necessário apenas fazer atu-
alizações à medida que novas 
tecnologias vão surgindo. •

Dr. César Albenes de 
Mendonça Cruz é Filósofo, 
Mestre em Educação, Dou-
tor em Serviço Social, Pós-
-Doutor (PHD) em Política 
Pública, Professor Univer-
sitário, Consultor Político 
e secretário de Desenvolvi-
mento de Viana.
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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)
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Política

Alunos da rede estadual visitam 
Câmara de Viana para conhecer 
o Poder Legislativo
A atividade fez parte da abertura da Escola do Legislativo, que contou também com uma palestra sobre o 
consumo consciente na gestão pública

viNícius NascimeNto

A Câmara de Vere-
adores de Viana 
iniciou nesta 
semana as ativi-

dades da Escola do Legisla-
tivo e, como parte das ações, 
a casa recebeu a visita de 
alunos da Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e 
Médio Nelson Vieira Pimen-
tel, de Viana Sede, para um 
trabalho educativo: orientar 
os estudantes sobre o papel 
do Poder Legislativo, a fun-
ção dos vereadores, entre 
outros temas importantes 
para a formação do cidadão.

“Foi uma experiên-
cia muito boa e proveitosa. 
Ainda não tinha tido a 
oportunidade de conhecer 
a estrutura de uma Câmara 
de Vereadores, os trâmites 
de aprovação de projetos... 
Então vejo como uma forma 
de os jovens entender melhor 
a função dos Poderes e tam-
bém desempenhar seu papel 
como cidadão”, destacou a 
estudante Maria Rita.

Quem também ava-
liou de forma positiva a ini-
ciativa da Câmara de Viana 
foi a estudante Lívia Fal-
cão. Para ela, a atividade foi 
importante para conhecer 
o processo de eleição dos 
vereadores. 

“Achei muito interes-
sante participar dessa vista 
porque ela abordou pontos 
importantes no processo 
eleitoral, como o processo de 
eleição dos vereadores, que 
não tinha conhecimento”, 
afirmou Lívia.

Palestra
A palestra que marcou 

a abertura dos trabalhos da 
escola teve como tema o Con-
sumo Consciente na Gestão 
Pública e foi conduzida pelo 
gerente de Desenvolvimento 
Rural da Prefeitura de Viana, 
Francisco Sizino.

Durante a palestra, o 
gerente falou sobre algumas 
ações que podem ser desen-
volvidas, capazes de auxi-
liar na preservação do meio 
ambiente e, ainda, tornar as 

atividades da Casa de Leis 
mais sustentáveis. “A digita-
lização dos processos é uma 
medida que gera economia 
financeira com o não uso 
de papeis", exemplificou o 
palestrante.

A solenidade também 
contou com a participação 
da promotora de Justiça do 
Ministério Público do Espí-
rito Santo Drª Isabela de 
Deus Cordeiro, que destacou 
a parceria entre o Minis-
tério Público e a Câmara 
na construção de medidas 
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Política
sustentáveis a serem implan-
tadas em Viana.

“O Ministério Público 
e a Câmara de Viana são par-
ceiros e vem desenvolvendo 
ações no sentido do fomento 
de políticas públicas, que são 
amigas do meio ambiente. 
Um exemplo é o Pacto Eco-
lógico Capixaba, que conta 
com a participação de repre-
sentantes da Câmara de 
Viana e que diz respeito a 
um projeto de transição da 
agricultura convencional 
para agricultura orgânica e 
agroecológica no município”, 
disse.

O presidente da 
Câmara de Viana, o vereador 
Joilson Broedel, disse que a 
Escola do Legislativo é um 
importante instrumento de 
capacitação para servidores,  
que visa capacitar os agentes 
políticos e servidores públi-
cos em assuntos de interesse 
político-institucional.

“Além disso, a escola 

vai qualificar o servidor 
público nas atividades de 
suporte técnico-administra-
tivo, ampliando a sua forma-
ção em assuntos legislativos, 
oferecendo conhecimentos 
básicos para o exercício de 

qualquer função dentro da 
Câmara. Vai contribuir tam-
bém para o fortalecimento 
da cidadania e desenvolver 
atividades de pesquisa e 
estudos”, explicou Joilson 
Broedel. •

A servidora da Câmara 
de Viana, Bruna Gomes Rosa, 
participou do evento e ava-
liou a retomada das ativida-
des da Escola do Legislativo 
como uma excelente opor-
tunidade para se qualificar. 
“Vejo essa medida como 

uma forma de me preparar 
profissionalmente, entendo 
melhor os fluxos de traba-
lhos, por exemplo, e uma 
maneira de aprimorar o ser-
viço prestado à população”, 
pontuou.

CÂMARA 
LANÇA PEDRA 
FUNDAMENTAL 
DE CONSTRUÇÃO 
DA SEDE PRÓPRIA

“A Câmara de Viana está há 25 anos funcio-
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 cerimônia de lançamento da pedra fundamental da 
construção da nova sede da Câmara de Vereadores 
da cidade.

De acordo com informações da Câmara, desde 
1997, o Poder Legislativo de Viana exerce suas fun-
ções em prédios alugados, tanto para o administra-
tivo quanto para suas atividades parlamentares. O 
prédio terá três andares. Serão ao todo 15 gabine-
tes, sala de reunião, refeitório e cozinha, arquivo, 
banheiros, área de serviço, almoxarifado, assessoria 
do legislativo, administrativo da presidência, sala 
do presidente, recepção, ouvidoria e auditório com 
capacidade para 200 pessoas.

VEJA 
COMO FOI 
O EVENTO
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 Política

Acordo na Ação de Improbidade 
Administrativa em fase recursal
“Um malfeitor às vezes tem a sorte de escapar, mas nunca a certeza disso.” (Sêneca)

Érico 
Lopes
l @cafedireitogestao

Imagine que uma pes-
soa tenha sido conde-
nada pela prática do 
ato de improbidade 

administrativa, por ter 
celebrado indevidamente 
um aditivo contratual para 
elevar a contraprestação 
devida durante a execução 
do contrato de prestação de 
serviços.

Poderia essa pessoa, 
física ou jurídica, após ser 
condenado pelo juízo de 
piso pelo Tribunal de Justiça, 
celebrar um acordo com o 
Ministério Público estando 
pendente o julgamento de 
algum recurso? Poderia um 
Ministro do Superior Tribu-
nal de Justiça homologar o 
referido acordo?

Esta é a controvérsia 
que diz respeito à possibili-
dade da homologação judi-
cial de acordo de não per-
secução cível no âmbito da 
ação de improbidade admi-
nistrativa em fase recursal, 
em decorrência da alteração 
advinda com a Lei Federal 
nº 13.964/2019, denominada 
“Pacote Anticrime”, que 
alterou o §1º do artigo 17, da 
Lei Federal nº 8.429/1992: 
“As ações de que trata este 
artigo admitem a celebração 
de acordo de não persecução 
cível, nos termos desta Lei.”

O mesmo diploma 
legal também introduziu o 
§10-A ao artigo 17, da Lei de 
Improbidade Administra-
tiva: “Havendo a possibili-
dade de solução consensual, 

poderão as partes requerer 
ao juiz a interrupção do 
prazo para a contestação, 
por prazo não superior a 90 
(noventa) dias”.

Mas, o que seria um 
acordo de não persecução 
cível? O acordo de não per-
secução cível serve para 
encerrar a ação de impro-
bidade mediante fixação e 
cumprimento de algumas 
condições, entre elas, a repa-
ração integral do dano e a 
reversão da vantagem inde-
vida, podendo afastar outras 
sanções previstas em lei.

A jurisprudência da 
Primeira Turma do Superior 
Tribunal de Justiça vem pos-
sibilitando a homologação 

de tais acordos em sede 
recursal, alertando que cabe 
ao Poder Judiciário exami-
nar a regularidade formal 
do acordo.

Dentre os requisitos, 
deve ser verificado, inclusive, 
se o acordo prevê a reparação 
do dano e a reversão da van-
tagem indevida, que também 
são condições formais para a 
celebração do acordo, como 
prescrito no artigo 17-B, I e 
II, da Lei de Improbidade 
Administrativa.

Ademais, o Poder 
Judiciário deve atentar se o 
acordo atende as expectati-
vas da coletividade à luz de 
particularidades objetivas 
e subjetivas da causa, bem 

como do princípio constitu-
cional da razoável duração 
do processo.

Simplificando, a per-
gunta que deve ser feita 
é: Quais as vantagens da 
rápida solução do caso para 
o interesse público? O acordo 
preserva o interesse público 
na proteção da probidade 
administrativa?

Mas não pode o Poder 
Judiciário se esquecer de 
considerar a personalidade 
do agente, a natureza, as cir-
cunstâncias, a gravidade e a 
repercussão social do ato de 
improbidade.

Não pode o acordo de 
não persecução cível ser-
vir como uma rota de fuga 

para aqueles que insistem 
em lesar os cofres públicos, 
uma certeza de impuni-
dade que leva a população 
ao sofrimento, à fome e até 
mesmo à morte nos leitos 
públicos. •

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 Secre-
tário de Controle e Trans-
parência da Prefeitura de 
Viana.
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Esporte
Jogos Escolares começam a ser 
disputados na terça-feira (26)

A principal competi-
ção estudantil do 
Estado, os Jogos 
Escolares do Espí-

rito Santo (JEES), começam 
a ser disputados dia 26, após 
dois anos de interrupção 
por conta da pandemia da 
Covid-19.

A bola começa a rolar 
com os jogos das modalida-
des coletivas (futsal, vôlei, 
handebol e basquete) nas 
regionais sediadas em Ale-
gre e em Santa Teresa. As 
disputas em Alegre reunirão, 
além da cidade anfitriã, esco-
las de outros 12 municípios. 
Já em Santa Teresa, os JEES 
contarão com a participação 
de 10 cidades (confira a lista 

completa no fim da matéria).
O secretário de Estado 

de Esportes e Lazer, Júnior 
Abreu, celebrou o retorno da 
competição e falou dos pla-
nos para o evento deste ano. 
“Estou muito feliz em poder, 
finalmente, voltar a realizar 
os Jogos Escolares. Sei da 
importância desse evento 
para os jovens, que treinam 
bastante para desempenhar o 
seu melhor papel na competi-
ção. Estamos realizando uma 
competição incrível, para 
ficar guardada na memória 
de todos os participantes”, 
disse Júnior Abreu.

Após as disputas em 
Alegre e Santa Teresa, outras 
seis regionais dos Jogos 

Escolares serão realizadas 
pela Sesport em Atílio Vivá-
cqua e Domingos Martins; 
depois em São Mateus e Barra 
de São Francisco; e, por fim, 
em Linhares e Vila Velha.

Os vencedores de cada 
uma das etapas, nas cate-
gorias infantil e juvenil, se 
enfrentarão nas finais esta-
duais, que estão previstas 
para acontecer entre os dias 
06 e 11 de junho (infantil) e 20 
e 25 de junho (juvenil). Assim 
como nos anos anteriores, 
essas disputas acontecerão 
no Sesc de Guarapari, reu-
nindo os oito campeões de 
cada regional.

As modalidades indivi-
duais - atletismo, badminton, 

ciclismo, ginástica artística, 
ginástica rítmica, judô, 
karatê, natação, taekwondo, 
tênis de mesa, vôlei de praia, 
wrestling (luta olímpica) 
e xadrez - serão realizadas 
em fase única: Etapa Final 
Estadual. Entre os dias 04 
de junho e 1º de julho, com os 
locais das competições ainda 
a serem definidos.

Etapas nacionais
As etapas nacionais 

dos Jogos Escolares também 
já têm sedes definidas. Orga-
nizada pelo Comitê Olímpico 
do Brasil (COB), os Jogos da 
Juventude acontecerão em 
Aracaju, Sergipe, entre os dias 

2 e 17 de setembro, reunindo 
os alunos da categoria juvenil 
– entre 15 e 17 anos.

Assim como no ano 
passado, os Jogos Escolares 
Brasileiros (JEBS), competi-
ção organizada pela Confede-
ração Brasileira de Desporto 
Escolar (CBDE), que reúne os 
estudantes de 12 a 14 anos, 
acontecerá novamente no 
Rio de Janeiro. A data exata 
da competição ainda não foi 
informada pela entidade, mas 
a previsão é que seja reali-
zada em novembro.

Representarão o Espí-
rito Santo nessas competi-
ções os campeões de cada 
modalidade, tanto nas cate-
gorias infantil e juvenil. •
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Tendas, Tablados e Toldos

Seu evento, 

com seu estilo!

Av. Colatina, 1182 - Riviera da Barra 
- Vila Velha - ES www.estilostendas.com.br

Tendas Cristal Piramidal a partir de 16m²
Tendas Branco Piramidal e Duas Águas
Toldos fixo para vendas e locação
Tablado para eventos
Piso elevado em diversas alturas
Toldos construído para atender seu evento
Palco para casamentos e cerimônias
Passarela para eventos diversos
Coberturas fixas em polipropileno
Coberturas fixas em lona

contato@estilostendas.com.br
9 9911-292827

3244-908227

http://www.estilostendas.com.br/
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Vida feliz
Nunca diga que a vida não é justa. Isso é o 
mesmo que dizer que Deus é injusto. Nada 
acontece por aqui sem que a Divindade per-
mita. Se você acredita que não cai uma folha 
sequer de uma árvore sem que Deus queira, 
então jamais pode julgar qualquer situação, 
por mais absurda que ela lhe pareça.

A Bíblia diz: tudo que Deus faz é bom, tudo 
que Deus permite é necessário. Então, ao in-
vés de reclamar, aceite a vida como ela está 
chegando para você. Querer entender uma 
história a partir de uma ou duas situações é o 
mesmo que pretender absorver todo o conteú-
do de um livro lendo apenas uma página.

A matemática da vida não falha. A lei da ação e 
reação é o que existe de mais preciso e inques-
tionável. O problema é que a gente faz a ação e 
fica achando que aquilo não vai provocar uma 
reação. Fazemos o gasto, mas quando a con-
ta chega, nos revoltamos e chamamos isso de 
injustiça. Seria melhor chamar de negligência 
com as leis da vida.

Se houve a negligência, houve a infração e ela 
precisa ser reparada. É a coisa mais normal do 
mundo, não há razão para o espanto e muito 
menos para a revolta.  A vida é absolutamente 
justa com todos os filhos do Criador. Não se 
trata de crença e muito menos de misticismo, 
é Ciência pura.

O cientista Albert Einstein dizia: A vida é 
como jogar uma bola na parede: Se for jo-
gada uma bola azul, ela voltará azul; Se for 
jogada uma bola verde, ela voltará verde; 
Se a bola for jogada fraca, ela voltará fraca; 
Se a bola for jogada com força, ela voltará 
com força. Por isso, nunca “jogue uma bola 
na vida” de forma que você não esteja pron-
to a recebê-la. A vida não dá nem empresta; 
não se comove nem se apieda. Tudo que ela 
faz é retribuir e transferir aquilo que nós lhe 
oferecemos.

É importante saber que o resgate de nossas 
dívidas nem sempre acontece no débito au-
tomático. Às vezes, pequenas infrações co-
metidas no dia a dia vão sendo somadas e, 
só no final da existência, é que aparece o 
saldo para ser resgatado na sua totalidade.

Portanto, aceite tudo que a vida está tra-
zendo para você, com plena consciência de 
que se trata de um retorno, uma dívida con-
traída por você mesmo, nesta ou em outras 
vidas, nunca é uma injustiça. Quanto mais 
depressa você abandonar o papel da vítima 
e saldar as suas dívidas, mais depressa vai 
evoluir espiritualmente.

A quitação da dívida não pode ser interpre-
tada como castigo, de jeito nenhum. O Uni-
verso não pune ninguém, ele apenas nos dá 
novas oportunidades para a reparação de 
nossas falhas. Trata-se de uma generosida-
de e não de um castigo.

O livre arbítrio nos dá a prerrogativa de não 
contrair nenhuma dívida. Isso não é mara-
vilhoso? Se diariamente você só tiver bons 
pensamentos, bons sentimentos e boas 
ações, não haverá nenhuma dívida para ser 
saldada, estará quites com as leis do uni-
verso e viverá livre leve e solto, completa-
mente feliz. Sem cobranças inesperadas e 
sem boletos para pagar! •

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

Sem boletos para pagar
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