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EconoCidades
ARTIGO

Dr. João Batista Novaes

Cidadania: Voto consciente, 
imprescindível à democracia

A proxima-se o 
pleito eleitoral e 
milhões de bra-
sileiros irão às 

urnas em outubro para ele-
gerem deputado estadual, 
deputado federal, senador, 
governador e o presidente da 
República. Os eleitos serão 
nossos representantes pelos 
próximos quatro anos, com 
exceção do senador, que tem 
mandato de oito anos.

É um momento 
sublime que, muitas vezes, 
não lhe é dado a importân-
cia devida e, por isso, passa 
despercebido pelo eleitor, 
que ignora a importância de 
votar consciente, levando 
para o parlamento ou execu-
tivo pessoas comprometidas 
com ética e a decência no 
exercício do mandato.

É também a oportuni-
dade do eleitor cobrar do polí-
tico que já possui mandato e 
tenta a reeleição uma pres-
tação de contas, no intuito 
de saber se ele merece ser 

reconduzido. No que tange 
aos candidatos iniciantes, 
o eleitor tem que observar 
bem sua conduta social, se é 
um cidadão comprometido 
com a ética, se é bom chefe 
de família, se é qualificado 
para desempenhar o cargo 
eletivo que almeja, e, acima 
de tudo, se é temente a Deus. 
Esses são requisitos que o 
eleitor precisa observar no 
candidato.

Por outro lado, o elei-
tor precisa ter a noção de 
que, votando em determi-
nado candidato, ele está 
dando uma procuração para 
representá-lo durante todo 
o mandato. Ademais, o elei-
tor precisa levar em conta 
que, na realidade, ele é o 
patrão do candidato, já que 
quando eleito, paga o seu 
salário através dos impostos 
arrecadados pelo tesouro 
nacional. Porquanto deve 
acompanhá-lo no exercício 
do mandato.

O eleitor tem que ter 
em mente que o mandato ele-
tivo não pode ser sinônimo 
de vaidade pessoal, ganân-
cia de poder, status, etc. Pelo 
contrário. Ele tem que ser 
recebido do povo através do 
voto consciente, como uma 
missão, cujo objetivo é de tra-
balhar incansavelmente para 
construção de uma socie-
dade mais justa e fraterna, 

melhorando a vida das pes-
soas que o elegeram, ou seja, 
“servir sempre, jamais ser 
servido”. “Bem aventurado 
aquele que atende ao pobre; 
o Senhor o livrará no dia do 
mal.” (Salmo 41.1).

Quem pretende ser 
deputado estadual, federal 
e senador, tem que ter noção 
das atribuições inerentes ao 
Poder Legislativo. O mesmo 
critério vale para quem pre-
tende ocupar cargo no Exe-
cutivo. O eleitor precisa, com 
o voto consciente, tirar da 
vida pública os maus políti-
cos, reelegendo aqueles que 
bem representaram o povo 
e elegendo também novas 
lideranças.

A democracia, com 
todos seus percalços, ainda é 
o melhor regime de governo. 
Infelizmente, o Brasil viven-
cia momentos sombrios, vez 
que os poderes da República 
não se entendem. 

O Princípio Consti-
tucional da Separação dos 
Poderes está à beira de tor-
nar-se letra morta. O ati-
vismo Judicial do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
avança na medida em que 
o Congresso Nacional não 
assume suas atribuições 
constitucionais. 

Logo, a única espe-
rança que resta ao povo 
brasileiro são as eleições de 
outubro, caso os votos sejam 

conscientes e depositados 
em favor de pessoas de bem e 
compromissadas com o des-
tino de nossa Pátria Amada.

Portanto, o destino da 
democracia, do estado e do 
Brasil depende de seu voto. 
Os bons e maus políticos não 
são nomeados para ocupar 
os cargos eletivos. Eles são 
eleitos pelo povo. Daí, mais 
uma vez, a responsabilidade 
do voto que tem o eleitor. 
Valorize seu voto! Vote cons-
ciente! •

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

22 ANO 03 | Nº 74 • www.agoraes.com.br • SIGA-NOS EM NOSSAS REDES 
f /JORNALAGORAES | l @AGORA_ES | t @AGORAES1 | y JORNAL AGORA ES

www.agoraes.com.br

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

Redação: 27 99203-5090

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

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

DIRETORIA DE NEGÓCIOS
Fabrício Bolonha
contato@agoraes.com.br

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

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

REDAÇÃO
Daniele Bolonha, Geiza Ardiçon e 
Vinícius Nascimento

FOTOGRAFIAS
Claudio Postay (Prefeitura de Cariacica), 
Gabriel Fritz, Vinícius Nascimento, 

Vinícius Lacerda, Governo do Estado e 
arquivos 

DIAGRAMAÇÃO Andreson Tianth 
EDIÇÃO Daniele Bolonha

Tiragem: Versão digital 
Periodicidade: Semanal

AGORA ES é uma publicação semanal 
da Agora Editora.





EconoCidades44 ANO 03 | Nº 74 • www.agoraes.com.br • SIGA-NOS EM NOSSAS REDES 
f /JORNALAGORAES | l @AGORA_ES | t @AGORAES1 | y JORNAL AGORA ES

As intervenções na 
BR-262 serão nos 
principais pontos 
da cidade para 
melhorar o trânsito 
na região

A Avenida Mário 
Gurgel (trecho 
m u n i c i p a l i -
zado da BR-262), 

importante via do municí-
pio de Cariacica, por onde 
passam centenas de carros, 
ônibus e caminhões todos 
os dias, vai ganhar diver-
sas intervenções, com qua-
tro passagens de nível, ou 

viadutos, em toda a extensão. 
A informação é da Prefeitura 
de Cariacica.

O objetivo é, além 
de promover mais mobili-
dade, desafogar o trânsito 
constante na região, dina-
mizar semáforos e otimizar 
o percurso das pessoas que 
trafegam na avenida, desa-
fogando a via. "Essa obra é 
mais uma das muitas que 
estamos desenvolvendo em 
nossa cidade. É um desejo 
antigo das pessoas que pas-
sam por ali e precisam entrar 
para Campo Grande, Jardim 
América, Alto Lage, entre 
outros bairros", enfatizou o 
prefeito Euclério Sampaio.

Dentre as diversas 
melhorias na Avenida Mário 
Gurgel, a principal, por 
enquanto, começa nas proxi-
midades da saída do Estádio 
Kleber Andrade, no bairro 
Rio Branco. Os semáforos 
no trecho serão eliminados, 
proporcionando mais mobi-
lidade. A obra está orçada 
em aproximadamente R$ 45 
milhões.

Sobre a licitação, o 
secretário de Obras Wever-
ton Moraes disse que já será 
aberta em junho e explicou 
o funcionamento do tráfego. 
"Após esse período, as obras 
já vão começar. Quando a 
empresa for contratada, o 

cronograma para execução 
da obra será de 12 a 15 meses. 
O motorista que precisa 
entrar nos bairros, come-
çando por Campo Grande, vai 
passar por baixo do viaduto. 
Quem seguir em frente passa 
na parte superior. Durante 
as obras vamos manter duas 
faixas livres para não inter-
romper o trânsito. O objetivo 
é melhorar a mobilidade 
para inúmeros motoristas 
do Brasil inteiro que passam 
pela avenida", destacou.

As obras de constru-
ção das passagens de nível 
serão realizadas uma de cada 
vez. Todas elas serão iguais 
ao viaduto construído na 

BR-101, no trevo da Rodovia 
do Contorno. Os pedestres 
passarão na parte de baixo 
da construção. A prefeitura 
está elaborando um projeto 
para levantar mais viadutos 
nas entradas dos bairros 
Jardim América, Alto Lage e 
mais um em Campo Grande.

A Avenida Mário 
Gurgel também vai contar 
com nova pavimentação, 
ciclovias, paisagismo e ilu-
minação. De acordo com a 
prefeitura, a obra conta com 
parcerias do governo do 
Estado, emendas parlamen-
tares e governo federal. (Com 
informações da Prefeitura de 
Cariacica) •

Cariacica: Avenida Mário Gurgel vai 
ganhar quatro passagens de nível 
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Mobilidade: Centro de Fundão 
será integrado ao Sistema Transcol

DaNiele BoloNha

A pós reuniões 
entre o ex-pre-
feito de Fundão 
Eleazar Lopes, o 

ex-secretário de Estado de 
Economia e Planejamento 
Gilson Daniel e o diretor 
presidente da Companhia 
de Transportes Urbanos da 
Grande Vitória (Ceturb-GV), 
Raphael Trés, e um pedido 
ao governador Renato Casa-
grande, o centro de Fundão-
passa a contar com linha 
do Sistema Transcol a par-
tir de julho. Atualmente, o 

atendimento do Transcol vai 
até a região de Timbuí. Vere-
adores da cidade e o depu-
tado estadual José Esme-
raldo também fizeram essa 
solicitação. O anúcio oficial 
será neste sábado (28).

O sistema será feito 
semelhante ao que ocorre 
em Vitória e Viana, com a 
Bilhetagem Eletrônica, que 
começou a ser implantada 
no Sistema Transcol em 2019, 
com o Cartão GV. Com o car-
tão, os passageiros podem 
se deslocar sem necessaria-
mente precisarem passar 
por algum terminal. 

De acordo com a 
Ceturb-GV, as possibilida-
des de conexões e as regras 
de temporalidade para o 
segundo embarque serão 
divulgadas em breve. Além 
de Fundão, os usuários de 
Serra Sede também terão 
opções de conexão sem ter 
que passar pelo Terminal ou 
pagar nova tarifa.

"Estamos muito felizes 
com essa ampliação, visto que 
era uma pedido antigo nosso 
junto ao governo do Estado, 
que conseguimos avançar 
junto ao nosso governador 
Renato Casagrande e ao 

nosso diretor presidente da 
Ceturb-GV, Raphael Trés, 
com o auxílio do então 
secretário de Economia e 
Planejamento Gilson Daniel. 
Essa facilidade vai auxiliar o 
desenvolvimento da região", 
disse o ex-prefeito de Fundão 
Eleazar Lopes.

O sistema
Desde 2021, o Sistema 

Transcol foi ampliado para 
atendimento no município 
de Vitória. Como a Capital 
não possui um Terminal, a 
conexão entre linhas se tor-
nou possível graças a nova 
tecnologia de bilhetagem 
eletrônica, que permite um 
novo embarque sem o paga-
mento de uma nova tarifa.

Depois, a inovação foi 
implantada em Viana. Por 
não contar com um terminal, 

alguns deslocamentos em 
Viana eram demorados e 
com viagens negativas, isto 
é, o cidadão precisava se des-
locar até o Terminal Campo 
Grande, em Cariacica, para 
voltar para outro bairro 
daquele mesmo município.

"Nosso governador 
Casagrande tem uma grande 
sensibilidade às demandas 
da população. Em Viana, 
esse desejo de integração ao 
sistema Transcol era antigo 
e foi solucionado graças 
ao trabalho da equipe do 
diretor presidente Raphael 
Trés", disse o ex-secretário de 
Economia e Planejamento e 
ex-prefeito de Viana, Gilson 
Daniel.

Atualmente, cerca de 
25 mil passageiros utilizam, 
por mês, o sistema de cone-
xões temporais. (Com infor-
mações da Ceturb-GV) •

Da esquerda para a direita: Raphael Trés, Eleazar Lopes e Gilson Daniel



Saúde
O remédio que melhora a 
autoestima, promove amizades e 
reduz ansiedade: atividade física!
A Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou em suas diretrizes que se exercitar                          
regularmente previne e controla doenças e também melhora

Geiza arDiçoN

A tividade física é 
remédio! Quando o 
assunto é praticar 
exercícios logo vem 

à cabeça das pessoas a perda de 
peso e o corpo definido. Mas vai 
além! A Organização Mundial da 
Saúde (OMS), em sua atualização 
das diretrizes sobre atividade 
física e comportamento seden-
tário, afirmou que a atividade 
física regular ajuda a prevenir 
e controlar doenças cardíacas, 
diabetes tipo 2 e câncer. Também 
contribui para a redução do declí-
nio cognitivo e dos sintomas de 
depressão e ansiedade, além de 
melhorar a memória e estimular 
a saúde do cérebro.

É um conjunto de benefí-
cios que podem ser adquiridos ao 
longo da adoção de novos hábi-
tos de vida. A vendedora Camila 
Braga, 40 anos, que hoje segue 
um novo estilo de vida, fruto da 
prática de exercícios, relata que 
já teve depressão, ansiedade e 
não tinha mais convívio social 
devido à obesidade e à psoríase, 
que é uma doença autoimune, 
inflamatória e não contagiosa 
da pele. São causadas lesões no 
corpo devido a um sistema de 
defesa do corpo que começa a 
atacar as células dermatológicas 
por algum motivo.

“A psoríase tomou 90% 
do meu corpo, deixando minha 
autoestima muito baixa. Tive 
que fazer tratamento psicoló-
gico por muitos anos e, infe-
lizmente, já tentei suicídio por 
sofrer preconceito. As pessoas 
tinham receio de ficar perto de 
mim. Por isso, na época, quando 
tinha 18 anos, me exclui da socie-
dade e saí do meu trabalho. Com 
isso, adquiri uma outra doença 

também autoimune, a artrite 
psoríase, que degenera os ossos 
e os deixa tortos. Com isso, tive 
ganho de peso, chegando a 137 kg 
na época. Fiz, por recomendação 
médica, uma cirurgia bariátrica, 
chegando aos 62 kg até 2013, mas 
tive novamente ganho de peso 
por não mudar o meu pensa-
mento e estilo de vida”, contou 
Camila.

A vendedora deu a volta 
por cima quando identificou na 
atividade física um remédio para 
superar todas essas dificuldades. 

“Me dei conta, em 2017, 
que precisava mudar meu estilo 
de vida. Entrei na academia e 
mudei os meus hábitos. De lá 
pra cá, emagreci e ganhei quase 
10kg de músculo. Hoje vejo que 
é possível você gostar de fazer 
atividade física. Acordo 4h40 da 
manhã para ir treinar e isso me 
dá muito prazer. É uma das coi-
sas que me deixa feliz. E mais: 
muita gente acha que na acade-
mia é só para perda de peso, mas 
não é. Hoje, tenho amigos no 
local onde malho, pessoas que 
me ligam quando eu não vou 
treinar. A academia para mim 
é lazer e me mostrou que é um 
lugar onde posso superar essas 
dificuldades”, destacou Camila.

Corrida
Fortalecer os vín-

culos entre os colegas de 
treino também tem sido 
uma das experiências posi-
tivas e motivadoras que 
Leonardo Machado relata 
estar tendo. Ele faz treina-
mento funcional e corrida 
junto ao Grupo CM Run-
nes, que, além de treinos, 
participa de competições 
de corridas em diversos 

municípios do Estado. Além dos 
encontros presenciais, por meio 
de Whatsapp, o grupo troca expe-
riências e motiva uns aos outros 
a manterem os treinos e o foco na 
atividade física.

“Treinar em grupo tem 
sido uma das melhores experi-
ências que já tive. Às vezes as 
palavras não conseguem tra-
zer explicação. Quando você 
não aguenta mais e o colega 
de treino olha pra você e diz 
'você consegue!', isso traz 
uma força extra que você 
não sabia que tinha. O dia a 
dia vai melhorando e, sem 
perceber, a gente passa a 
ser ainda mais feliz. Trei-
nar em grupo é melhor e 
mais leve. É possível, com 
isso, viver menos estres-
sado. O treino passa 
a não ser só por você, 
passa a ser pelo grupo, 
pois passamos a querer 
ver todos crescendo. É 
uma motivação a ser 
melhor a cada dia”, 
disse.
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Eu não paro, não 
desisto. É possível você 
mudar a sua vida se 
você quiser.

Camila Braga, vendedora



Saúde
O educador físico 

Cleyton Lopes destaca que 
a atividade física libera os 
hormônios endorfina e sero-
tonina, que são hormônios 
dos bem-estar. Essa sensa-
ção gerada pela prática cons-
tante dos exercícios já refle-
tiu na melhora da ansiedade 
e depressão de alguns alunos 
que atende.

“Claro que isso não foi 
imediato, mas, com o tempo, 

essas doenças foram con-
troladas. Da mesma forma a 
obesidade, alguns alunos só 
procuraram pelas aulas por 
conta de indicação médica 
e se adaptaram muito bem, 
ainda mais por ser aula em 
grupo, por serem sempre 
as mesmas pessoas e por se 
sentirem bem assim. E dali 
são criados laços de ami-
zade, uma pessoa ajuda a 
outra. Então, esses treinos 

coletivos também ajudam as 
pessoas a se socializarem, a 
se apoiarem. Outro exemplo 
positivo que tenho é também 
é de uma aluna que chegou 
com fibromialgia, com dores 
musculares. Hoje, ela não 
sente mais dor e não gasta 
mais com médico nem com 
remédios, para se ter uma 
ideia do poder que o esporte 
tem”, finalizou.

OMS

Diretriz da OMS reco-
menda até 300 minutos de 
exercícios por semana

O documento, inti-
tulado justamente “Cada 
movimento conta” (Every 
move counts, em inglês), 
recomenda que adultos pra-
tiquem de 150 a 300 minutos 
de atividade física aeróbica 

por semana, de intensidade 
moderada a vigorosa. Esse 
tempo pode ser dividido em 
até uma hora por cinco dias 
ou 40 minutos por sete dias.

A organização tam-
bém levanta a possibilidade 
de praticar de 75 a 150 minu-
tos de atividade de alta inten-
sidade por semana. Nos dois 
casos, o tempo máximo é o 
dobro do indicado nas dire-
trizes anteriores, de 2010. •
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Anota aí como, de 
acordo com a sua 
idade, pode ser a 
rotina de exercícios
Crianças e adolescentes (5 a 17 anos)

 ➡  Pelo menos 60 minutos por dia 
de atividade física com intensidade 
de moderada a vigorosa, principal-
mente aeróbica.

 ➡  Inserir atividades aeróbicas 
intensas, assim como as que fortale-
cem músculos e ossos, pelo menos, 
três dias por semana.

 ➡  Limitar o tempo de sedentarismo.

Adultos (18 a 64 anos)

 ➡  Ao longo da semana, no mínimo, 
de 150 a 300 minutos de atividade 
física aeróbica de intensidade mode-
rada ou de 75 a 150 minutos de ativi-
dade vigorosa. (É possível promover 
uma combinação equivalente dos 
dois tipos de exercício).

 ➡  Incluir atividades de fortaleci-
mento que envolvam os principais 
grupos musculares. Exercícios 
devem ter intensidade moderada ou 
alta e precisam ser realizados, pelo 
menos, em dois dias da semana.

Idosos (65 anos ou mais)

 ➡  Podem seguir a mesma recomen-
dação de minutos de atividade física 
aeróbica indicada para os adultos.

 ➡  Praticar exercícios de fortaleci-
mento muscular em dois ou mais 
dias da semana.

 ➡  Atividades que trabalhem o equi-
líbrio e o treinamento de força em 
intensidade moderada ou alta, em 
três ou mais dias da semana, para 
aumentar a capacidade funcional e 
evitar quedas.

Mulheres grávidas e puérperas

 ➡  Fazer, pelo menos, 150 minutos de 
atividade física aeróbica de diferen-
tes tipos e de intensidade moderada 
durante a semana.

 ➡  Incluir exercícios de fortaleci-
mento muscular.

 ➡  Adicionar um alongamento 
suave também pode ser benéfico.

Cleyton 
Lopes

Treinar é uma árvore frutífera. Você tem que 
plantar. Feito isso, você tem que cuidar, vai 
levar tempo mas vai dar fruto. Então, continue 
treinando. Para ainda não começou, lembre-se: 
o impossível só é possível para quem acredita. 
Leonardo (ao centro) e o grupo de corrida que faz parte, o CM Runnes
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E o Arraiá está 
de volta! 
Crianças, escolas e pequenos empreendedores já estão 
na expectativa para as Festas Juninas

Geiza arDiçoN

O calendário de 
Festas Juninas 
está chegando! E, 
neste ano, já será 

possível curtir o clima dessa 
celebração, que, nos últimos 
dois anos, por conta da pan-
demia da Covid-19, ficou mais 
restrita. Pequenos empreen-
dedores que trabalham com 
artigos e quitutes voltados 
para essa temática já come-
moram, pois, além da alegria 
das festas, virá, também, a 
recompensa financeira que 
em 2020 e 2021 não consegui-
ram obter.

Camilla Gumiero, que 
possui uma loja virtual de 
roupas infantis personali-
zadas, a Estilo Lúdico, em 
pleno mês de maio já come-
çou a receber encomendas e 
já segue com a produção de 
vestidos e trajes juninos a 
todo vapor.

“Esse ano me ante-
cipei, pois, as mamães já 
começaram a me procurar 

no início de maio para saber 
se eu teria coleção de roupa 
de quadrilha. Percebi que 
já estava uma ansiedade 
grande delas. Ano passado 
comecei a divulgar no fim de 
maio e esse comecei antes. 
Assim que lancei começou 
uma procura grande. Até 
agora, as encomendas já 
superaram todo o período 
do ano passado. Esse ano 
tá sendo muito promissor 
e espero que melhore ainda 
mais”, disse.

A pequena empreen-
dedora lembra que no ano 
passado as festinhas foram 
mais tímidas, sem aglome-
ração, sendo a procura pelas 
encomendas um pouco 
melhor que em 2020. “Esse 
ano realmente está surpre-
endendo muito. Até agora já 
fechamos com 3 e até 4 vezes 
a mais em relação ao ano pas-
sado”, destacou.

A confeiteira Alana 
Gonçalves está na expec-
tativa para as encomendas 
das famosas guloseimas 

que todo mundo gosta. Bolo 
paçoquinha, canjica, cuscuz 
de tapioca com coco, bolo de 
aipim e papa de milho verde 
são alguns dos quitutes que 
ele prepara e vende. A empre-
endedora, que é de Cariacica, 
destacou que os pedidos não 
começaram a chegar, mas já 
está nos preparativos.

“Estamos confiantes, 
com a graça de Deus, que 
será uma ótima oportuni-
dade para vender e, tam-
bém, festejar com a família. 
Aliais, já estávamos com 
saudades. É um tempo de 
muita comilança e alegria. 
É importante não deixarem 
as encomendas para última 
hora”, afirmou.

E quem promove as 
festinhas para crianças tam-
bém está na ansiedade em 
ver todos arrumadinhos, 
bem no estilo que o tema 
pede. A professora Mônica 
Vieira Nickel, que dá aulas em 
escolas públicas de Cariacica 
e Vila Velha, destaca que nas 
reuniões e planejamentos 
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Confira as peças da Estilo 
Lúdico

Vestidos infantis, colete, jardi-
neira, com detalhes juninos, apetre-
chos juninos, saias características 
para as mães que querem se vestir 
iguais aos filhos e looks temáticos para 
para bebês.

 ➡ Vestido – a partir R$ 149,90
 ➡ Colete – a partir de 84,90
 ➡ Bebê – a partir de R$ 79,90

Confira as 
delícias da 
Alana Cakes

 ➡ Bolo paçoquinha e aimpim com 
coco (3 tamanhos)

 ➡ Pequeno: R$ 12,00
 ➡Médio: R$ 25,00
 ➡Grande: R$ 45,00
 ➡ Canjicão pote de 250ml: R$ 10,00
 ➡ Cuzcuz pedaço: R$ 8,00

 ➡ Papa de milho verde: R$ 8,00

Instagram: 
@estiloludico

Instagram: 
@alanacakescafeteria

das equipes a organização da 
festa cultural já é assunto em 
destaque: como a escolha das 
músicas para apresentações, 
barracas de comidas típicas, 
dentre outros.

“Estamos ansiosos e 
com as melhores expectati-
vas possíveis, pois vemos nas 
crianças e suas famílias a ale-
gria em poder retornar com 
esse momento dentro da 
escola. As famílias e as crian-
ças são muito participativas, 
entram no clima e capricham 
na arrumação das crianças. 
Enquanto escola é uma satis-
fação muito grande poder 
proporcionar um momento 
de alegria e interação para 
nossas famílias e crianças! 
É trabalho de parceria, as 
crianças se doam e se diver-
tem com os ensaios. As dan-
ças ficam lindas”, enfatizou. •
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Flavio Bolonha
l @agoraautooficial

Leia também em
www.agoraes.com.br 

Bateria. Quando devo trocá-la? 

L embramos dela 
quando nos deixa 
na mão ou quando 
começa a dar sinais 

de desgaste e necessidade de 
troca... Do que estou falando? 
Da bateria!

Um item fundamental 
para a partida do veículo, a 
bateria do carro tem a sim-
ples função de armazenar 
uma certa carga de energia 
para suprir as necessidades 
energéticas do veículo com 
ele desligado, em um curto 
período, ou para dar a par-
tida no motor.

A função dela é funda-
mental para o início do fun-
cionamento do veículo. Sem 
a bateria, o carro teria que 
pegar no “tranco”, contudo, 
nem todos os carros podem 

ser ligados dessa maneira. E, 
por isso, vou te dar dicas de 
como identificar a hora certa 
de realizar a troca da bateria 
do seu veículo.

Existe algumas situ-
ações que sinalizam o des-
gaste do componente, entre 
elas (e a mais óbvia) é quando 
o carro para de uma vez. Não 
funciona qualquer compo-
nente elétrico, inclusive o 
rádio. Aí é fácil saber que o 
problema é a bateria. Você 
tenta dar partida no carro e 
nem o arranque funciona...  
fica dando em “estalinho”, 
que nada mais é do que o 
motor de arranque tentando 
dar a partida, mas não existe 
carga o suficiente para tal.

Outros sinais de des-
gaste são luzes oscilando 

quando o veículo está em 
marcha lenta. Isso quer dizer 
que a carga da bateria está 
perto do limite mínimo e, 
quando o consumo de ener-
gia está grande, a bateria 
não consegue suprir. Então, 
observa-se, por exemplo, 
as luzes do farol do carro 
oscilando. Nesse caso, vale 
a pena passar em um eletri-
cista que tenha o aparelho 
correto para verificar a carga 
e capacidade de armazena-
mento de energia da bateria.

A partida do veículo 
é um dos principais pontos 
a ser observado quando a 
bateria está dando sinais de 
desgaste. 

Geralmente, o motor 
gira mais lento na partida e 
ele fica um pouco mais difícil 

de pegar. Nesse caso, o proce-
dimento é o mesmo: leve seu 
veículo em um eletricista e 
verifique a bateira.

A vida útil de uma 
bateria pode variar bastante 
de acordo com o modelo do 
veículo, capacidade de carga 
que o alternador pode gerar 
e componentes elétricos em 
funcionamento no veículo.

Geralmente baterias 
em carros mais convencio-
nais com todos os itens de 
série dura cerca de dois a três 
anos.

Uma dica importante 
para que você fique na mão é 
carregar, junto ao porta luvas 
do carro, um cartão com um 
telefone de lojas que aten-
dem 24 horas, levam e tro-
cam a bateria para você, onde 

seu carro deu problema. Isso 
é bacana porque, cada vez 
que você usa o seguro do seu 
automóvel, na sua próxima 
renovação, ele ficará mais 
caro. Fique de olho! Até a 
próxima!

Flavio Bolonha é con-
sultor automotivo, tem mais 
de 13 anos de experiência 
no mercado, atuando desde 
pequenas e médias oficinas 
e autocenters até as maio-
res montadoras do Brasil, 
como Toyota, Lexus, Jeep, 
Dodge, Chrysley, RAM, Nis-
san, BMW e Mercedes Benz. 
Atua também no desen-
volvimento e implantação 
de processos para empre-
sas em geral e com foco 
automotivo.
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Câmara de Vereadores de Viana 
faz homenagem aos Aventureiros
Participantes do Clube dos Aventureiros - programa para crianças de 6 a 9 anos da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia - receberam homenagem por conta do Dia Mundial dos Aventureiros, comemorado dia 21 de maio

DaNiele BoloNha

U ma noite especial 
para crianças 
e diretores do 
Clube dos Aven-

tureiros da Igreja Adventista 
do Sétimo Dia: uma Sessão 
Solene realizada na Câmara 
de Vereadores de Viana para 
comemorar o Dia Mundial 
dos Aventureiros. Partici-
param representantes de 
Viana, Vila Velha e Cariacica.

De acordo com infor-
mações da igreja, o Clube de 
Aventureiros é um minis-
tério da Igreja Adventista 
do Sétimo Dia inspirado no 
projeto do Clube de Desbra-
vadores, voltado às crianças 
com idade entre 6 e 9 anos. 

As atividades são realizadas 
para que igreja, lar e escola se 
unam para ajudar as crianças 
a crescerem alegremente em 
"sabedoria, estatura e graça 
para com Deus e os homens", 
independente de sua classe 
social, raça, cor ou religião. 

"Participei da igreja 
quando criança e sei da 
importância desse trabalho. 
Por isso, nós julgamos mais 
que merecida essa singela 
homenagem que realizamos 
essa noite", disse o presi-
dente da Câmara, vereador 
Joilson Broedel.

"Em nome do seg-
mento Clube de Aventureiros 
da Associação Sul Espírito-
-santense, gostaria de agra-
decer a homenagem feita aos 

Aventureiros pela Câmara de 
Viana, que demonstra estar 
preocupada com as crianças 
em sua comunidade e que 
promove e incentiva proje-
tos que visam construir um 
futuro melhor para elas", 
afirmou a coordenadora dos 
Aventureiros da Associação 
Sul Espírito-santense, Celi 
Medeiros.

A diretora regional de 
Aventureiros de Vila Velha, 
Carmem Lúcia Gonçalves, 
disse que o evento ficará na 
memória das crianças.

"Percebemos o cari-
nho dos vereadores e de suas 
equipes em cada detalhe do 
evento. A solenidade ficou 
com o rostinho das crianças 
com as quais trabalhamos. 

Agradecemos o carinho e 
sensibilidade manifestada 
desde o primeiro contato. O 
carinho para com os nossos 
pequenos foi a tônica dessa 
noite, que ficará registrada 
na mente deles."

Além do presidente 

da Câmara, participaram 
da solenidade os vereado-
res Abel Mariano, Gilmar 
Mariano, Edilson Endlich, 
Wantuil Schultz e Waldeir 
Gonçalves, além do vice-pre-
feito da cidade Fábio Dias e 
o ex-prefeito Gilson Daniel. •
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"O cidadão de bem merece estar 
armado. Já o bandido não"

ENTREVISTA | GILSINHO LOPES, DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL E EX-DEPUTADO ESTADUAL

viNícius NascimeNto

G ilsinho Lopes foi 
deputado estadual 
por três mandatos: 
o primeiro de 1999 

a 2003 e os outros de 2010 a 
2018. Em 2018, candidatou-se 
a deputado federal, obtendo 
42,6 mil votos, mas não foi 
o suficiente para se eleger. 
Já ocupou a Subsecretaria 
de Controle e Suporte na 
Secretaria de Estado da 
Justiça e também atuou na 
Superintendência de Polí-
cia Prisional e na Coordena-
ção das Regiões Integradas 
Norte e Sul da Polícia Civil.

Sua passagem pelo 
Poder Legislativo capi-
xaba foi marcada pelo 

forte trabalho na área da 
segurança pública, com leis 
importantes para os mili-
tares e fortalecimentos das 
ferramentas de combate 
ao crime, como a lei que 
criou seguro de vida para 
policiais civis e militares, a 
lei que obriga instituições 

financeiras e shoppings a 
instalar detectores de metal 
(para detectar presença de 
armas) em suas portas e 
ainda da lei de criação do 
Disque-Denúncia, em 2001.

Na eleição deste ano, 
o ex-deputado pretende 
colocar seu nome à disposi-

ção da sociedade para uma 
das cadeiras da Assembleia 
Legislativa do Espírito 
Santo (Ales). Nesta entre-
vista exclusiva, Gilsinho 
relembra os desafios enfren-
tados para construir uma 
chapa sólida para disputar 
o pleito de outubro, cri-
tica o Poder Judiciário por 
conta das intervenções nas 
ações das polícias e é taxa-
tivo quando questionado 

sobre a liberação do porte de 
arma de fogo "O cidadão de 
bem merece estar armado. 
O bandido não". Confira a 
entrevista na íntegra.

Agora ES: O senhor 
é o autor da Lei que criou 
o Disque-Denúncia no ES 
em 2001. Passados pouco 
mais de 20 anos desde a 
criação, qual a avaliação 
que o senhor faz dessa 
ferramenta?

Gilsinho Lopes: Tenho 
a honra e a felicidade de ser 
o autor dessa importante 
ferramenta de combate à 
criminalidade no Espírito 
Santo e no Brasil, que é o 
Disque-Denúncia. E vejo 

que, após todos esses anos, 
o Disque-Denúncia conti-
nua sendo uma ferramenta 
eficaz, capaz de auxiliar no 
monitoramento de crimino-
sos, traficantes, foragidos do 
País, o que otimiza as ações 
das forças de segurança.

O senhor tem se posi-
cionado como pré-candi-
dato a deputado estadual 
pelo Solidariedade. Como 
sua pré-candidatura está 
sendo construída?

Após tentar me filiar 
em vários partidos, mesmo 
com amigos nas bases dessas 
legendas, eu não conseguia 
por causa do receio das lide-
ranças desses partidos em 

Gilsinho Lopes na Assembleia Legislativa do Espírito Santo

"A CPI do Pó Preto 
foi extremamente 
benéfica para o 
Espírito Santo, 
alcançando objetivos 
técnicos dos mais 
variados possíveis e a 
redução do pó preto 
já é uma realidade."
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eu tirar a vaga de alguém da 
legenda. Foi então que surgiu 
o Solidariedade. O partido é 
presidido aqui no Estado 
pelo Douglas Pinheiro, 
um jovem, pessoa de bem, 
dinâmico... E eu entrei na 
vice-presidência. Estamos 
construindo nosso trabalho. 
Montamos uma chapa muito 
interessante, com 31 candi-
datos em todos os níveis. 
Nossa expectativa é fazer 
dois deputados estaduais, 
pois construímos uma base 
sólida, unida e solidária.

O senhor é uma das 
figuras mais emblemáti-
cas da segurança pública 
capixaba. Como esse tema 
será tratado na Ales num 
eventual novo mandato?

O tema segurança 

pública será tratado na 
Assembleia, se Deus me 
conceder um novo mandato, 
com muita seriedade como 
sempre foi tratado por mim.

O Poder Judiciário, 
a cada dia, tem retirado as 
prerrogativas das polícias, 
principalmente da Polícia 
Judiciária e da Polícia Civil. 
Nós tínhamos o instituto da 
busca e apreensão quando 
tínhamos fundadas sus-
peitas de drogas, de algum 
homicídio... de adentrarmos 
às residências através do 
Artigo 240 e 241 do Código 
Processo Penal. Hoje, é 

necessário solicitar essa 
medida ao Judiciário, que, 
em grande parte, demora 
mais de 15 dias ou até meses 
para um juiz autorizar uma 
operação.

Isso deixa muitas 
sequelas. Na questão de 
drogas, por exemplo, os tra-
ficantes, neste período que 
a polícia fica aguardando a 
autorização da Justiça, ven-
dem tudo. Se é um homicida 
e a polícia sabe que o suspeito 
está escondido e não tem 
condições de fazer a busca e 
apreensão e a prisão, a polí-
cia perde esse elemento. Isso 

dificulta muito a ação das 
polícias.

Haja visto, agora, o 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) ter julgado de maneira 
absurda que veículos com 

fundadas suspeitas de estar 
trafegando com drogas - 
porque nós recebemos as 
informações por meio do 
Disque-Denúncia e investi-
gações policiais - não podem 
ser abordados e sofrer e 
revistas sem autorização 
judicial. O policial precisa 
pedir busca e apreensão e 
não tem juiz de plantão para 
dar essa ordem. E, em maté-
ria de investigação, o tempo 
é primordial. O tempo que 
passa é a verdade que foge. 
Vejo que com essa medida, o 
STJ prestou um grande des-
serviço à nação.

Na Ales, o senhor fez 
parte de uma das mais 
importantes CPIs instau-
radas na Casa, que foi a 
CPI do Pó Preto. O senhor 
acredita que as recomen-
dações feitas à época às 
empresas acusadas de 
poluição foram atendi-
das? Para o senhor, qual 
foi o principal resultado 
alcançado por essa CPI?

A CPI do Pó Preto 
foi extremamente benéfica 
para o Espírito Santo, prin-

cipalmente para quem mora 
na região da Grande Vitória. 
A CPI alcançou objetivos 
técnicos dos mais variados 
possíveis e a redução do pó 
preto já é uma realidade. Nós 
estivemos ao lado das Orga-
nizações Não Governamen-
tais (ONGs) que fazem parte 
da defesa do meio ambiente e 
nós demonstramos que, com 
seriedade, pode ser feito um 
trabalho em prol da socie-
dade e, no caso da CPI do pó 
preto, exigir que as empresas 
compensem o que elas esta-
vam fazendo contra o meio 
ambiente.

Na sua opinião, qual 
o principal desafio na área 
de segurança capixaba e 
como enfrentá-lo?

O grande desafio na 
área da segurança pública 
no Estado é o efetivo, que 
é extremamente reduzido. 
Quando eu entrei na polícia, 
nos anos 70, nós tínhamos 
mais policiais na proporção 

"O Disque-Denúncia 
continua sendo uma 
ferramenta eficaz, 
capaz de auxiliar 
no monitoramento 
de criminosos, 
traficantes, 
foragidos do País, 
o que otimiza as 
ações das forças de 
segurança."

"Em matéria de 
investigação, o 
tempo é primordial. 
O tempo que passa 
é a verdade que 
foge. Vejo que o STJ 
prestou um grande 
desserviço à nação."
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por habitantes que atual-
mente. De lá pra cá, a crimi-
nalidade aumentou, o trá-
fico de drogas aumentou, as 
fronteiras livres facilitam a 
entrada de drogas e, sem os 
mecanismos que as polícias 
tinham anteriormente para 
fazer as buscas e apreensões, 
prisões e investigações, sem-
pre dependendo de autoriza-
ção do Poder Judiciário, que 
é muito moroso, fica cada vez 
mais complicado. Então, vejo 
o efetivo como um dos gran-
des desafios, além de remu-
nerar bem esses agentes.

O senhor é um esteve 
à frente das principais con-
quistas dos militares capi-
xabas como, por exemplo, 
a criação do seguro de vida 
para policiais civis e mili-
tares. Para o senhor, qual 
foi a principal conquista 
já alcançada e a principal 
demanda da categoria?

Uma das principais 
reivindicações dos policiais 
civis é a criação do Hospital 
da Segurança Pública. Atu-
almente, os policiais, quando 
sofrem algum acidente 
durante o trabalho, eles são 
levados para os hospitais 
e dividem quarto com um 
marginal que foi preso em 
função de não ter uma dis-
tinção no atendimento. Esse 

hospital é uma demanda 
que eu defendo desde 1999. 
Eu cheguei a criar um pro-
jeto e entregar ao governo 
da época, contudo, porém, o 
projeto não avançou.

Como o senhor ava-
lia as ações de Segurança 
Pública desenvolvidas 
hoje no Espírito Santo?

As ações desenvol-
vidas hoje no Estado são 
eficazes, porém, tímidas. 
Acredito que esse traba-
lho deveria ser feito com 
uma constância maior, de 
forma mais pontual, e ações 
regionais para que esses 
resultados se tornem mais 
significativos.

Temos hoje mais de 

50 mil mandados de prisão 
em aberto e, se todos fos-
sem executados, não tería-
mos onde colocar esses pre-
sos. Hoje se prende mais de 
mil pessoas por mês, porém, 
por meio das audiências de 
custódia, cerca de 49% des-
ses presos são liberados por 
mês e, muitas vezes, presos 
reincidentes, mas são colo-
cados em liberdades.

Nossos militares são 
pessoas dignas, corretas, 
combativas, que se sentem 
desprestigiados e desvalori-
zados quando prendem um 
suspeito e a Justiça libera 
esse indivíduo em virtude 
das leis que estão sendo 
criadas pelo Congresso 
Nacional e algumas juris-
prudências construídas 

através de decisões do STJ e 
STF.

Há muitas discus-
sões em torno da liberação 
do porte de armas de fogo 
no Brasil como uma medida 
para diminuir a violência. 
O senhor acredita que esse 
seja o caminho para frear a 
violência?

Essa questão, para 
mim, é muito clara: o cida-
dão de bem merece estar 
armado. Já o bandido não! 
Vejo que esse cidadão, às 
vezes, é desrespeitado... O 
cidadão de bem é um empre-
sário, um agricultor, um 
industrial e ele não tem o 
dinheiro de ter sua arma. A 
lei exige vários requisitos 
para ter sua arma, mas o que 

acontece, atualmente, é que a 
Polícia Federal concede esse 
direito a uns e a outros não.

Acredito que isso 
deveria ser deferido para 
todos, porque o cidadão é 
responsável por seus atos 
e é alcançado logo que ele 
cometa crime, uma vez que 
a arma e a munição dele 
também estará devidamente 
registrada, enquanto que os 
criminosos, através das fron-
teiras e fabricantes de armas 
caseiras, possuem todo 
arsenal e dificulta a ação da 
polícia.

Entretanto, eu não 
vejo essa liberação como 
uma medida para frear a 
violência. Violência gera 
violência e mesmo o cidadão 
de bem com o porte de arma 
pode cometer um delito.

Acredito que seja 
necessário um trabalho edu-
cacional, e, sem sombra de 
dúvidas, fortalecer os laços 
familiares. Hoje, quando 
uma família sai para um 
restaurante, por exemplo, é 
possível perceber todos dis-
traídos com seus celulares e 
pouca interação entre eles. 
Os pais não têm mais aquela 
preocupação de saber o que 
acontece com seus filhos, 
há pouco diálogo entre as 
famílias... Acredito que a 
violência precisa ser freada 
na educação familiar e na 
criação dos filhos. •

"Hoje, quando uma 
família sai para 
um restaurante, é 
possível perceber 
todos distraídos 
com seus celulares 
e pouca interação 
entre eles. Há pouco 
diálogo entre as 
famílias... Acredito 
que a violência 
precisa ser freada na 
educação familiar 
e na criação dos 
filhos."

Em Brasília, com o então 
deputado federal Jair 
Bolsonaro, defendendo a 
PEC 308 da Polícia Penal

Governador Renato Casagrande e Gilsinho Lopes
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Política

Políticas públicas e Democracia IV 
Os estatutos de proteção 

N este artigo, con-
tinuamos nossa 
reflexão sobre a 
relação entre as 

políticas públicas e a demo-
cracia. No artigo anterior, 
falamos da ampliação dos 
diretos políticos, sociais 
e econômicos que foram 
conquistados com a organi-
zação, mobilização e diver-
sas lutas sociais. A própria 
construção da Constituição 
Federal de 1988 (A Constitui-
ção Cidadã) foi prova disso, 
garantindo políticas públicas 
universais e um conjunto de 
proteções a diversos grupos 
sociais vulneráveis da socie-
dade brasileira. Esses grupos 
sociais que eram invisibiliza-
dos, se tornaram sujeitos de 
direitos.

Logo após a promulga-
ção da Constituição Federal 
de 1988, tivemos ao longo das 
décadas seguintes uma série 
de estatutos de proteção, 
que começou com o Esta-
tuto de Proteção às Crianças 

e Adolescentes, o ECRIAD, 
editado em 1990. Nele estão 
relatados uma série de leis 
de proteção às crianças e 
adolescentes, estabelecendo 
a proteção do Estado a qual-
quer tipo de violação de 
direitos por parte da família 
ou da sociedade sobre esses. 

Estabeleceu a criação 
do Conselho Tutelar que, 
sob a orientação do Minis-
tério Público, tem o papel de 
interferir nos maus tratos 
às crianças e adolescentes 
em qualquer esfera da vida 
social, garantindo a vida e a 
dignidade humana às nossas 
crianças e adolescentes. 

A Deputada Capixaba 
Rita Camata foi a relatora do 
ECRIAD e, até hoje, sofre crí-
ticas por parte das pessoas 
mais conservadoras, por ter 
sido protagonista na defesa 
das crianças e adolescentes 
no Congresso.

Estabelecemos tam-
bém, em 2003, a elaboração 
do Estatuto do Idoso, que 

também prevê uma série 
de medidas de proteção aos 
idosos, que, na realidade bra-
sileira, sofrem diversos tipos 
de violência, chegando até 
mesmo a agressão física por 
parte de membros de suas 
próprias famílias. 

Estabeleceu priori-
dade de atendimento em 
órgãos públicos e privados 
e no atendimento a saúde 
dos nossos idosos. Inclusive, 
vagas específicas em esta-
cionamento e acessibilidade 
em instituições públicas e 
privadas.

Em seguida, em 2006, 
tivemos a instituição da Lei 
Maria da Penha, que protege 
as mulheres contra a vio-
lência e prevê a punição dos 
agressores. Essa lei foi funda-
mental para a proteção das 
mulheres e o amparo àquelas 
que foram vítimas de violên-
cia, criando uma ampla rede 
de proteção, que envolve 
desde os poderes consti-
tuídos até organizações da 

sociedade civil, na preven-
ção a violência e a proteção 
daquelas que foram agredi-
das ou violentadas em todas 
as esferas da sociedade. 
Foi, sem dúvida, um grande 
avanço na proteção a vida de 
muitas mulheres, que, infe-
lizmente, ainda são agredi-
das e violentadas em um País 
machista e patriarcal como o 
Brasil.

Em relação à discrimi-
nação racial, tivemos diver-
sas legislações de proteção 
aos negros, como o estabele-
cimento de leis mais rígidas 
contra o racismo. Estabele-
cemos cotas nas universida-
des públicas e nos concursos 
públicos para afrodescen-
dentes como forma de cor-
rigir uma dívida histórica 
que a sociedade brasileira 
tem para com as populações 
negras. 

Após a Lei Áurea, de 
1888, que encerrou a escra-
vidão negra no Brasil, os 
ex-escravos foram deixados à 
própria sorte, não recebendo 
nem terras, nem remunera-
ção por conta do cativeiro e, 
portanto, foram jogados na 
pobreza e na miséria.

Por conta disso, a 
população negra ou afrodes-
cendente no Brasil ocupa os 
trabalhos de pior remune-
ração, moram nas periferias 
de nossas cidades e ocupam 
o maior número em nos-
sas penitenciárias, além de 
serem as maiores vítimas 
de homicídio no País. A desi-
gualdade social, a desigual-
dade de renda, a desnutrição 
e a insegurança alimentar, 
os altos índices de violência, 

a falta de moradia, entre 
outras mazelas da sociedade 
brasileira, são maiores entre 
essas populações no Brasil. 
Portanto, precisamos corri-
gir essas mazelas com polí-
ticas públicas de qualidade, 
principalmente para essa 
população mais pobre.

Outra proteção espe-
cial é o Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, estabele-
cido em 2015 e que garante 
uma série de direitos e pro-
teção às pessoas que portam 
algum tipo de deficiência, 
sejam físicas ou mentais.

O Estatuto estabelece 
a questão da acessibilidade 
a órgãos públicos e privados, 
garante cotas de participa-
ção dessa população em con-
cursos públicos e em vagas 
de emprego no setor privado. 
Garante também acesso à 
educação especial, à saúde, 
à proteção e amparo através 
de diversas políticas públi-
cas e a benefícios de presta-
ção continuada (BPC) para 
pessoas com deficiência. Foi 
um grande avanço, tirando 
da invisibilidade as pessoas 
com deficiência e dando dig-
nidade e direitos às pessoas 
com deficiência, tornando-as 
sujeitos de direitos. No nosso 
próximo artigo, continuare-
mos a falar dos Estatutos de 
Proteção. •

Dr. César Albenes de 
Mendonça Cruz é Filósofo, 
Mestre em Educação, Doutor 
em Serviço Social, Pós-Dou-
tor (PHD) em Política Pública, 
Professor Universitário, Con-
sultor Político e secretário de 
Desenvolvimento de Viana.
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“Atención” – Chegando junho. E a 
eleição também
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Érico 
Lopes
l @cafedireitogestao

O calendário é um 
importante aliado 
na organização 
de nossos dias 

e de nossas vidas. E não é 
diferente quando tratamos 
de eleição. Saber adminis-
trar o tempo ao seu favor é 
uma importante arma para 
os partidos políticos e para 
as pessoas que pretendem 
se candidatar na próxima 
eleição.

O tempo é o recurso 
mais precioso que temos. 
Mais importante até mesmo 
que o dinheiro. Dinheiro, se 
perdemos, é possível buscar 
recuperar de alguma forma, 
mas o tempo perdido nunca 
mais volta.

Daí a importância de 
conhecermos o calendário 
eleitoral, de planejarmos a 
pré-campanha e a campanha 
sem se desviar dos prazos 
nele previstos.

A principal norma que 
regulamenta o calendário 

das eleições de 2022 é a Reso-
lução TSE nº 23.674, de 16 de 
dezembro de 2021, de leitura 
obrigatória para todos aque-
les que participam de alguma 
forma do planejamento de 
uma campanha eleitoral.

É fundamental que os 
atores que participam do pla-
nejamento e da organização 
de uma eleição conheçam o 
calendário eleitoral.

O mês de junho insere 
em nossos dias as tradicio-
nais festas juninas, mas 
também traz algumas datas 
importantes na corrida 
eleitoral.

E não podemos esque-
cer que, com a chegada do 
mês de junho, estaremos 
há apenas quatro meses do 
pleito em que escolheremos 
quem irá ocupar os cargos 
de presidente da República, 
senador, deputado fede-
ral, deputado estadual e 
governador.

Por isso é muito 

importante estarmos atento 
ao calendário eleitoral. Veja 
que logo no dia 1º temos o 
prazo final para que os par-
tidos políticos que queiram 
renunciar ao Fundo Especial 
de Financiamento de Campa-
nha (FEFC) comuniquem ao 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) sua vontade.

Quando um partido 
renuncia ao seu direito de 
recebimento do FEFC, os 
valores que seriam destina-
dos a ele devem ser devol-
vidos, integralmente, ao 
Tesouro Nacional.

Outra data importante 
para os pretensos candidatos 
no mês de junho é o dia 5. É a 
partir dessa data que a Jus-
tiça Eleitoral informa aos 
partidos políticos a relação 
dos devedores de multa elei-
toral, ou seja, indica os cida-
dãos que terão dificuldades 
em obter a certidão de quita-
ção eleitoral e que, caso não 
regularizem, não poderão 

ser candidatos na eleição de 
2022.

O dia 16 de junho é 
um marco na corrida elei-
toral de 2022, visto que é a 
data limite para o Tribunal 
Superior Eleitoral divulgar 
o montante de recursos que 
efetivamente estarão dispo-
níveis no Fundo Especial de 
Financiamento de Campa-
nha, que é o Fundo formado 
com dinheiro público desti-
nado ao financiamento das 
campanhas eleitorais dos 
candidatos.

Encerrando as datas 
do mês de junho que mere-
cem especial atenção daque-
les que estão envolvidos na 
corrida eleitoral, o dia 30 
afeta diretamente aqueles 
pré-candidatos que tenham 
algum espaço nas emissoras 
de rádio e de televisão.

Isso porque, a par-
tir desta data, as emisso-
ras de rádio e de televi-
são estarão proibidas de 

veicular programas apre-
sentados ou comentados por 
pré-candidatos.

Conhecer o calendá-
rio eleitoral é fundamental, 
porque na música de festa 
junina a chuva pode até pas-
sar, mas se perder alguma 
data do calendário eleitoral 
não vai ser mentira que o 
sonho possivelmente deverá 
ser adiado.

“(...) cada um pega seu 
par, hein! Olha a chuva! É 
mentira!” •

Érico Lopes é Mes-
trando em Direito Admi-
nistrativo e Administração 
Pública pela Universidad de 
Buenos Aires, associado do 
Instituto de Direito Admi-
nistrativo do Rio de Janeiro, 
membro da Academia de 
Letras Jurídicas do Estado do 
Espírito Santo e Secretário de 
Controle e Transparência da 
Prefeitura de Viana.

http://www.estilostendas.com.br/
https://www.instagram.com/cafedireitogestao/


Tecnologia
Ufes estuda influência do 
petróleo no processo de corrosão 
de oleodutos e gasodutos
O estudo visa identificar materiais que apresentem mais resistência a este processo e que possam minimizar 
eventuais prejuízos ambientais e acidentes advindos da corrosão
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viNícius NascimeNto

U m a  p e s q u i s a 
desenvolvida pela 
U n i v e r s i d a d e 
Federal do Espí-

rito Santo (Ufes) está anali-
sando a influência direta do 
petróleo no processo de cor-
rosão de oleodutos e gasodu-
tos no trabalho de explora-
ção e produção de petróleo. 

O estudo, que está 
em andamento, visa iden-
tificar materiais que apre-
sentem mais resistência a 
esse processo e que possam 
minimizar eventuais preju-
ízos ambientais e acidentes 
advindos da corrosão.

A pesquisa consiste 
em, inicialmente, caracte-
rizar o petróleo e realizar 
ensaios físico-químicos a fim 
de entender as propriedades 
dele, como teor de água e sais 

(que influenciam nesse pro-
cesso). Além disso, os mate-
riais que sofrem a corrosão 
também são caracterizados 
por ensaios de espectros-
copia e microscopia. Esses 
ensaios são fundamentais 
para entender o ataque 
sofrido pelos materiais.

De acordo com um dos 
pesquisadores do projeto, 
Elivelton Oliveira Rodrigues, 
o estudo já está avançando 
para a fase final. 

“Acredito que os próxi-
mos passos serão interpretar 
os dados dos metais analisa-
dos e, com base nessas aná-
lises, indicar qual ou quais 
materiais suportam mais 
a corrosão, aumentando a 
sobrevida dos equipamen-
tos”, adiantou.

O pesquisador explica 
ainda que o estudo tem uma 
grande relevância para o 

setor petroquímico, uma vez 
que as perdas econômicas 
devidas a processos corrosi-
vos nessas tubulações equi-
valem a 3,4% do PIB mundial.

"Além dos prejuízos 
financeiros, com material 
mais resistente desses equi-
pamentos, será possível 
também evitar ou mini-
mizar a poluição do solo e 
mar em casos de acidentes”, 
acrescentou.

O pesquisador acre-
dita que a partir deste estudo, 
que está sendo desenvolvido 
especificamente com o petró-
leo, novas pesquisas poderão 
ser realizadas futuramente 
para reduzir a velocidade 
do processo de corrosão em 
outros setores.

Petróleo
O petróleo é uma 

das fontes de energia mais 
utilizadas atualmente no 
mundo, utilizado tam-
bém como matéria-prima, 
segundo o Departamento 
Nacional de Produção Mine-
ral (DNPM), para a fabrica-
ção de plásticos, borrachas 
sintéticas, tintas, solventes, 
produtos cosméticos, entre 
outros.

Projeto Corrosão
O projeto é desenvol-

vido pela Ufes desde 2019 
por professores doutores, 
mestres, profissionais das 
áreas de química, física, elé-
trica, automação e alunos de 
graduação e mestrado, com 
o apoio da Fundação Espí-
rito-santense de Tecnologia 
(Fest), Petrobrás e Instituto 
Federal do Espírito Santo 
(Ifes). •

Qual a diferença 
entre oxidação, 
corrosão e 
ferrugem?

Oxidação: A oxida-
ção é o início do processo 
que vem a ser chamado de 
corrosão e que dá origem 
à ferrugem. A causa mais 
comum da oxidação é o 
contato do metal com o ar, 
vapor d’água ou água.

Corrosão: A cor-
rosão é o desgaste do 
material provocado pela 
oxidação, sendo que no 
caso de haver aço ou ferro 
fundido na composição 
do material, dá-se início à 
ferrugem.

Ferrugem: Após 
oxidar e sofrer danos 
devido a corrosão, os 
materiais passam a gerar 
hidróxido de ferro, que 
forma uma camada aver-
melhada sobre o material, 
conhecida por destruir 
a resistência do metal 
e, dependendo de sua 
quantidade, inviabilizar a 
recuperação.
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Zico vem a Vitória para 
lançamento do livro "A História 
de todos os gols de Zico"
O livro, esculpido pela tríade de rubro-negros Bruno Lucena, Marcelo Abinader e Mário Helvécio, descreve os 
incríveis números da carreira de um dos maiores jogadores de futebol do mundo

D ia 8 de junho, de 
18 às 22 horas, no 
Shopping Vitória, 
os fãs de Arthur 

Antunes Coimbra, o Zico, tem 
um encontro marcado com 
o ídolo para o lançamento 
do livro: "A história de todos 
os gols de Zico". Durante o 
encontro, os fãs que adqui-
rirem um exemplar, poderão 
ter seus livros autografados. 
Mas os tiverem interesse 
devem ficar atentos: as edi-
ções são limitadas.  

Após exaustivas e 
complexas pesquisas nacio-
nais e internacionais, os 
autores contam a história de 
Zico com o futebol, descre-
vendo cada gol marcado. 

Das peladas de rua ao 

título de um dos maiores 
artilheiros da história do 
Brasil e um dos maiores sím-
bolos do futebol mundial, o 
craque que marcou gerações 
tem sua carreira relembrada 
nessa obra que enumera os 
gols feitos na escolinha, no 
juvenil e no profissional, 
com datas, locais e adversá-
rios mencionados em ordem 
cronológica.

Cada capítulo é um 
ano da história da vida pro-
fissional do jogador. Além da 
relação de gols, os autores 
apresentam também, esta-
tísticas, rankings, curiosida-
des e afins. 

Com prefácios do jor-
nalista e escritor Marcos 
Eduardo Neves, George Helal 

e do Maestro Junior, o livro 
tem imagens belíssimas e 
uma narrativa empolgante, 
capaz de nos transportar a 
campo ao descrever a des-
treza de Zico ao colocar 
a bola nas redes: de falta, 
rolando, pênaltis, cabeça, 
calcanhar, de letra e até de 
bunda, sem querer.

Toda essa habilidade é, 
sem dúvida, fruto, primeiro, 
do seu dom em jogar futebol 
com o objetivo sempre de 
marcar gol, a razão do jogo. 
Talento, técnica, determina-
ção e obsessão pela perfeição 
conquistaram uma nação 
e mudaram, para melhor, o 
cenário futebolístico nacio-
nal e internacional.

Autores
Bruno Lucena (in 

memorian) praticamente 
vivia para as estatísticas 
do Flamengo. Detalhista 
ao extremo, foi respon-
sável pela valorização e 
reconhecimento de exatle-
tas rubro-negros, prin-
cipalmente no futebol, 
trazendo-os de volta à Gávea 
e ao clube. Bruno convidou 
Mário Helvécio e Marcelo 
Abinader para o projeto do 
livro.

Marcelo Abinader, um 
outro amigo rubro-negro, 
mestre em pesquisas estatís-
ticas de todos os jogos da his-
tória do Flamengo e autor de 
um importante livro sobre o 

tema. Os três autores acaba-
ram ficando bem ligados. 

Mário Helvécio, fun-
cionário do Conselho Fis-
cal do Flamengo, outro que 
nutria uma paixão comum 
por fatos históricos refe-
rentes ao Flamengo e criou 
uma empatia imediata, logo 
virando “melhores amigos”. •

Lançamento
8 de junho
Shopping Vitória, 
1º piso 
18 às 22 horas
Páginas: 280
Preço: R$ 150,00

https://radiotopfm.app.br/transmissao-audio/


Tecnologia 2121ANO 03 | Nº 74 • www.agoraes.com.br • SIGA-NOS EM NOSSAS REDES 
f /JORNALAGORAES | l @AGORA_ES | t @AGORAES1 | y JORNAL AGORA ES

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

DE CARIACICA 
PARA O MUNDO!

https://radiotopfm.app.br/transmissao-audio/


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


Vida feliz
Mais do que nunca precisamos praticar a fi-
losofia do deixa isso pra lá. As pessoas estão 
mais ansiosas demais e, por conta disso, mais 
agressivas também. Todo cuidado é pouco na 
hora de se dirigir a alguém. 

Quem está gerando tudo isso é o medo... medo 
do amanhã, medo do desconhecido, medo 
do coronavírus, medo do que ainda está para 
acontecer e, principalmente, medo da morte. 

O coronavírus nos força a pensar na morte, um 
assunto que na nossa cultura é evitado desde 
que nascemos. A raiz da questão é justamente 
esta... nós não aprendemos a lidar com o natu-
ral, conhecemos muito pouco sobre a imortali-
dade da alma, investimos demais no material, 
no palpável, em tecnologia e nada na Espiritu-
alidade e no invisível.

Nosso ensino só contempla o conhecimento 
científico, o racional, nenhuma importância 
é dada ao mundo das emoções, ao invisível. 
A intuição é totalmente ignorada. Celebramos 
demais o nascimento e ignoramos a morte, a 
coisa mais previsível que existe neste planeta.

A morte é apenas um insignificante intervalo 
entre duas vidas, seria mais conveniente cha-
má-la de recomeço, traduziria melhor o seu 
real significado e despertaria menos assom-
bros. Tudo que nasce, floresce e morre – a 
gente sabe disso desde que nasce.

Sendo assim, não pense mais nela, deixa isso 
pra lá... Deus está no comando da nossa em-
barcação e tudo que nos acontece é para o 
nosso bem maior, não há motivo para nenhum 
assombro ou estresse. O que está previsto para 
acontecer, vai acontecer, independente da nos-
sa preocupação.

Se as coisas não saíram do jeito que você pro-
gramou, esfria a cabeça, deixa pra lá... não es-
quenta cabeça com isso não, não vá entulhar a 

sua mente com bobagens. No momento seguinte, 
aquilo que parecia ser o fim do mundo, o maior 
dos insultos, perde totalmente a sua importância. 
Nada que é visto a partir de uma determinada dis-
tância persiste por muito tempo.

Parece uma atitude preguiçosa essa história do
deixa isso pra lá, mas não é, isso é sabedoria! 
Nós não temos nenhum controle sobre a vida, e 
ego é que vive a ilusão de que pode dominar a 
existência. Não pode! O fluxo da vida é indomá-
vel. É como uma torrente de água que se espalha 
por toda parte, ela não precisa do consentimento 
humano para jorrar.

A vida é uma velha sala de aula. Aqui é permiti-
do errar enquanto se aprende, podemos até tirar 
nota baixa, repetir de ano, mas sair da escola só 
quando o professor Deus determinar. E a gente 
só tem permissão para sair quando o aprendizado 
termina, nem antes e nem depois. Nosso retorno 
ao plano espiritual tem dia e hora marcados.

Quando isso vai acontecer ninguém sabe. En-
tão, se a gente não sabe quando vai deixar este 
mundo - o que pode muito bem acontecer daqui 
a um minuto - por que se estressar com pouca 
coisa? Alguém te ofendeu? Você se sentiu humi-
lhado em alguma situação? Está pensando em se 
vingar? Não faça isso, deixa isso pra lá... Você 
atraiu essa experiência porque precisa dela para 
evoluir. 

A vingança é a coisa mais estúpida que existe, é 
como preparar um veneno para você mesmo to-
mar. O ofendido é você, a outra pessoa vai sair 
daquela experiência sem o peso que o ódio pro-
duzirá apenas em você. Daqui a pouco ela nem 
se lembrará mais do episódio que, a partir do 
ressentimento, vai se eternizar dentro de você. E 
para quê isso? A nossa passagem pela Terra é tão 
curta... 

Pra quê olhar para trás, se a vida caminha é para 
frente? O que passou, passou, não tem mais 

Deixa isso pra lá...
nenhuma importância. Foi necessário naquele 
momento para um determinado aprendizado, 
mas jamais vai se repetir igual. O Universo gra-
vita na originalidade, ele jamais se repete, tudo 
tem o frescor do novo, do inusitado. Tudo vai se 
transformando e sempre para melhor.

Respire... Respire muito toda vez que se sentir 
ofendido, aborrecido com determinada pessoa 
ou situação. A respiração está diretamente liga-
da aos pensamentos. Quanto mais você respira, 
mais os pensamentos vão se enfraquecendo. Na 
medida em que eles se enfraquecem, a raiva se 
dissipa e a paz se restabelece.

Coloque na sua cabeça uma coisa: você nasceu 
para grandes alturas! Se ficar fincado no chão, 
cultivando mágoas e ressentimentos, ficará pe-
sado, não conseguirá levantar voo, não deixará a 
vida fluir em você, terá o mesmo destino da água 
estagnada... apodrecerá! Terá passado pela vida 
inutilmente, se contentando com os prazeres fu-
gazes do ego, sem desfrutar da felicidade plena 
prometida pela Divindade que habita o seu Ser 
mais profundo.

O deixa isso pra lá é a senha para se alcançar a 
felicidade plena. Dentro de você existe um ter-
ritório sagrado, pronto para ser explorado e te 
transformar na pessoa mais feliz do mundo. 

Jane Mary é jornalista, consultora de marke-
ting, autora de oito livros de autoconhecimen-
to. (site: janemary.com.br)
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