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João Moreno: conheça 
o personagem que 
dá nome ao Morro do 

Moreno
Quem já subiu o Morro do Moreno, provavelmente, ainda 
não conhece a história do primeiro faroleiro das terras 
desbravadas por Vasco Fernandes Coutinho, em 1535: 
João Moreno. É ele quem dá nome a um dos pontos mais 
visitados na Grande Vitória
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Quem já viveu a expe-
riência da amamenta-

ção nem sempre consegue 
expressar em palavras tudo 
que está entorno dessa 
magia. Gerar já é uma dádiva 
e essa dádiva aumenta ainda 
mais com o “poder” que o 
corpo da mulher tem em 
gerar alimento para essa 
nova vida. E, ainda mais, é 
um alimento que traz saúde, 
tanto para a mãe quanto 
para o bebê. São inúmeros 
os benefícios. Claro que há 
dificuldades, há cansaço e 
há, também, dúvidas.

Nada melhor que um 
bom bate-papo com quem 
entende do assunto para 
esclarecer alternativas e nos 
ajudar. A Helaine Mocelin, 
que é consultora internacio-
nal em lactação (IBCLC), e 
também enfermeira e Mes-
tre e doutoranda pela PPGSC 
UFES, conversou comigo 
e trouxe tanta informação 
interessante!

Já ouviu falar da 

Golden Hour ou hora dou-
rada? É a primeira hora de 
vida do bebê. Estando sau-
dáveis, é neste momento 
que nós, mães, estamos 
acalmando o recém-nascido 
para essa nova fase que é a 
vida fora do útero. É o que 
Helaine chama de momento 
pele a pele, que promove o 
vínculo mãe e bebê e auxilia 
na amamentação.

Durante o pré-na-
tal vale uma conversa com 
nosso médico sobre esse 
desejo e cuidado no parto e 
no pós-parto imediato. E isso 
pode estar documentado em 
um Plano de Parto, sabia? É 
um documento com validade 
legal, recomendado e reco-
nhecido pelo Ministério da 
Saúde, inclusive!

E olha que interes-
sante que a Helaine abor-
dou: é nessa primeira hora 
de vida, quando o bebê entra 
em contato com os microrga-
nismos da pele da mãe, que 
ele ganha proteção contra 
infecções durante toda vida 
e permite que a transição do 
ambiente intraútero para 
o ambiente externo seja o 
menos desconfortável possí-
vel. Isso é divino, gente!

Para que esse processo 
da amamentação flua e tenha 
sucesso é preciso ter paciên-
cia e calma, tá bom mamães? 
E tudo o que a gente precisa 
nessa hora é um ambiente 
tranquilo. Barulho e conver-
sas durante a amamentação 

não combinam! Lembrar 
também da alimentação da 
mãe: saudável e balanceada. 
Nessas horas é que aquela 
comidinha de mãe, de tia ou 
de uma grande amiga fazem 
a diferença!

Claro que eu perguntei 
para a Helaine sobre a ama-
mentação de gêmeos! Para 
múltiplos, uma dica é que, 
inicialmente, seja atendido 
um de cada vez até que se 

estabeleça um bom ritmo de 
mamadas e, com o passar dos 
dias, e mais destreza, sejam 
administradas as mamadas 
com os dois bebês juntos. A 
decisão é da mãe. Ela decide 
o que fica melhor dentro da 
sua rotina e condições.

É uma troca de amor 
mesmo, né?

Atenção! Tem mais 
bate-papo com a Helaine em 
uma matéria que preparei 

nesta edição do Agora ES. 
Confere lá! •

Geiza Ardiçon é jorna-
lista, pós-graduada em Comu-
nicação Estratégica e Marke-
ting. Atua na área há 13 anos 
como Assessora de Imprensa. 
Sua coluna é um espaço para 
trocas de vivências, cresci-
mento e compartilhamento 
dessa missão tão especial, que 
é ser mãe! 

Amamentação: afeto e amor que 
geram fontes de vida e saúde 
para o bebê 

Helaine Mocelin é consultora 
internacional em lactação
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Geiza Ardiçon
l @coluna_sou_mae

Leia também em
www.agoraes.com.br 
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Cariacica: ponto viciado de lixo 
vira praça em Bandeirantes

M ais um ponto 
viciado de lixo 
foi eliminado e 
transformado 

em praça em Cariacica. No 
mês de aniversário dos 132 
anos da cidade (junho), os 
moradores do bairro Ban-
deirantes ganharam mais 

um espaço de lazer com a 
entrega da Praça Ismael Cor-
rêa de Melo, obra essa reali-
zada pela Secretaria Muni-
cipal de Obras (Semob), em 
parceria com a Secretaria de 
Serviços (Semserv).

O prefeito Euclé-
rio Sampaio aproveitou a 

inauguração da praça para 
anunciar mais investimen-
tos no bairro. "A comuni-
dade pediu para que a gente 
transformasse esse espaço e 
a gente atendeu. E, em breve, 
o bairro vai ganhar mais um 
espaço de lazer, o Campo 
Bom de Bola, em parceria 

com o governo do Estado", 
destacou.

"Esta é mais uma linda 
entrega para comemorar os 
132 anos de Cariacica. Aqui 
foi feita uma transformação 
muito grande. Eliminamos 
um depósito de lixo. Esse tra-
balho é fruto do desenvolvi-
mento que elaboramos para 
a cidade. Em breve, a praça 
vai ganhar academia popular 
em inox e mesa de jogos para 
xadrez", disse o secretário 
de Obras Weverton Moraes, 
que pediu a conscientização 
das pessoas para preservar o 
espaço.

A Praça Ismael Cor-
rêa de Melo conta com um 
campo de grama sintética, 

dois playgrounds (um para 
crianças de até 12 anos e 
outro para crianças de zero a 
4 anos); iluminação em LED, 
bancos e paisagismo.

Logo após a inaugu-
ração, o campo foi aberto e 
as crianças, que já estavam 
brincando durante o evento, 
aproveitaram a mais nova 
praça do bairro.

"Há muito tempo espe-
rávamos uma praça nessa 
parte do bairro. O ambiente 
ficou muito lindo para as 
crianças e para a gente que 
mora aqui perto", disse a 
dona de casa Luzia de Melo 
(foto ao lado). (Com informa-
ções da Prefeitura de Caria-
cica.) •

O antes (destaque) e o depois (acima) da pracinha em Bandeirantes
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Representantes de Viana vão a 
Portugal em novembro

R epresentantes de 
Viana vão a Por-
tugal para trocar 
experiências para 

projetos que serão realizados 
na cidade. A ida faz parte das 
atividades do programa Ino-
vaJuntos, da Confederação 
Nacional dos Municípios 
(CNM).

Nas visitas a várias 
cidades de Portugal, está 
agendada a ida a Valongo, 
cidade que faz parte da Área 
Metropolitana de Porto. 

Dentro do programa 
InovaJuntos, que é uma coo-
peração internacional entre 
municípios, que faz parte do 
Observatório de Inovação 
da CNM, Viana foi a única 
cidade capixaba selecionada 
a participar das atividades. 

Representantes da 
cidade estiveram no final 
do mês em Brasília para um 
congresso internacional de 
prefeituras, que debateram, 
durante o evento, projetos 
para a gestão pública. Viana 
participou de debates temá-
ticos sobre desenvolvimento 
econômico e inovação e 
desenvolvimento territorial. 

No encontro, o prefeito 
Wanderson Bueno, o secretá-
rio de Desenvolvimento Eco-
nômico Cesar Albenes, e o 
gerente de Desenvolvimento 
Econômico Maikon Linhaus, 
apresentaram os projetos 
adotados no município para 
prefeitos de outras cidades 
do País, inclusive da União 
Europeia.

“A iniciativa é muito 
atrativa para Viana. Inovar 
na gestão pública, promo-
vendo projetos para desen-
volvimento da cidade, é 
necessário para solucionar 
os desafios da administra-
ção. Nosso município está 
em pleno desenvolvimento e 
esse evento traz oportunida-
des de pleitear oportunida-
des de cooperação e ingresso 

em outros projetos para o 
crescimento do município”, 
destacou o prefeito.

Gisela Barbosa, chefe 
de divisão de cidadania e 
juventude do município 
de Valongo, apoiou a troca 
de conhecimento entre as 
cidades. No âmbito da cida-
dania, Valongo conquistou 
três reconhecimentos inter-
nacionais para o município 
considerado uma cidade 
doze estrelas pelo conselho 
da Europa. 

"A participação de 
Viana no InovaJuntos foi 
muito importante. Foram 
trocas de experiências em 
boas práticas de gestão entre 
municípios brasileiros e por-
tugueses. São 20 municípios 
do Brasil que estão partici-
pando e oito portugueses. 
Fomos a Brasília, conhe-
cendo projetos, e, depois, 
seguimos para Santarém, no 
Pará, município que foi des-
taque", contou o secretario 
César Albenes. 

InovaJuntos
Neste ano, o tema da 

conferência é Cooperação 
Urbana Triangular para Ino-
vação e Sustentabilidade, 
em parceria com o Centro 
de Estudos Sociais (CES), da 
Universidade de Coimbra, 
Portugal. 

O projeto é uma opor-
tunidade de encontrar solu-
ções para os problemas reais 
da administração pública, a 
partir do cofinanciamento 
da União Europeia, com a 
identificação de boas práti-
cas e troca de experiências. 
Também visa estabelecer 
espaços de inovação territo-
rial nos Municípios por meio 
da cooperação triangular 
com cidades portuguesas 
e latino-americanas. (Com 
informações da Prefeitura 
de Viana). •

Participantes do encontro em Brasília do InovaJuntos, da CNM
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Acupuntura também para os 
bebês! E sem agulhas! 
O casal Alexandre e Bruna optou pelo método por ser uma alternativa mais natural e menos invasiva para 
cuidar das cólicas no filho Bento, de apenas um mês

Geiza ardiçon

A s s i m  q ue  o 
pequeno Bento, 
de um mês, pas-
sou a sentir as 

famosas cólicas, tão comuns 
entre os bebês recém-nasci-
dos, os pais dele, o jornalista 
Alexandre Lemos e a pro-
fessora Bruna Miurim Dal-
fior, recorreram à terapia da 
acupuntura para amenizar 
esse desconforto. Já indo 
para a quinta sessão, os pais 
do bebê já observam uma 
melhora nesse quadro de 
desconforto e dores.

Segundo o casal, a 
duração das cólicas já está 
diminuindo e a alternativa 
foi escolhida pelo casal, que 
optou em não utilizar medi-
cação nesse caso. 

"Sabíamos que a 
paternidade e a materni-
dade seriam desafiadoras 
para nós, mas não estamos 
achando difícil, apenas 
intenso. A única questão que 
não soubemos lidar direito 
foi quando ele passou a ter 
muita cólica e não tínhamos 
muito o que fazer. Apenas 
tínhamos em mente que não 
gostaríamos de dar remédios 
e, então, buscamos métodos 
menos invasivos e mais natu-
rais, e encontramos a bolsa 
de sementes e a acupuntura 
através da indicação de um 
casal de amigos", disse a pro-
fessora Bruna.

O pai de Bento tam-
bém está satisfeito com o 
método e se mostra a favor 
de práticas mais naturais 
nos cuidados com o filho. "A 
acupuntura entrou em nossa 
vida desde o dia anterior da 
chegada do Bento, quando 
foi utilizada para induzir, 
de forma natural, o início 
do trabalho de parto. Agora, 
estamos utilizando para as 

cólicas e pretendemos utili-
zar essa técnica para outros 
tratamentos também. Bento 
já está sabendo lidar melhor 
com a dor e o tempo de dura-
ção das cólicas diminuíram 
muito. Achei fantástico, pois 
é uma forma de cuidar para 
que o bebê não sofra durante 
os três meses que todos 
dizem ser natural. Se é pos-
sível atenuar essa dor, que 
busquemos métodos mais 
naturais para isso", disse o 
jornalista Alexandre.

Nesse contexto, entrou 
em cena a Terapeuta Integra-
tiva Especialista em Pedia-
tria, Dra Cinthia Casotti. A 
profissional é quem acom-
panha Bento e destaca que a 
acupuntura sem agulhas em 
bebês é algo relativamente 
novo. “Estamos mais adap-
tados ao uso de medicações, 
mas, com o crescimento do 
movimento por busca de 
terapias integrativas, a acu-
puntura sem agulhas em 
bebês tem crescido muito”, 
disse.

A profissional destaca 
que a acupuntura, indepen-
dente da técnica utilizada, é 
indicada para todas as idades 
e é reconhecida pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) como 
uma Terapia Integrativa. 

“O tipo de acupuntura 
que trabalho é algo muito 
novo aqui no Espírito Santo. 
Sou pioneira nessa técnica e 
preceptora da Stiper (marca 
registrada) no Estado. Esse 
tipo de acupuntura é com-
pletamente indolor e não 
invasivo. É feita com pasti-
lha de silício, que tem capa-
cidade de energizar os pon-
tos de acupuntura, trazendo 
equilíbrio para as questões 
fisiológicas e/ou emocionais 
que estivermos trabalhando, 
com a grande vantagem de Legenda Legenda Legenda
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não causar lesões na pele 
dos bebês e nenhuma dor”, 
destacou.

Cintia Casoti ressalta, 
ainda, que a acupuntura 
sem agulhas é indicada para 
diversas questões, desde pre-
venção ao tratamento. 

Em bebês e crianças, 
a acupuntura sem agulhas 
pode tratar cólicas, refluxos, 
prisão de ventre, irritabi-
lidade, adaptação escolar, 
dificuldade de realizar sone-
cas, despertares noturnos, 
dores na dentição, situações 
emocionais como separação 

dos pais ou perda de alguém 
próximo. “Acupuntura sem 
agulhas pode ser feita desde 
os primeiros dias e vida e não 
há contra indicação”, disse a 
terapeuta.

Quem tiver interesse 
em buscar por esse serviço, 
precisa estar atento aos pro-
fissionais que podem fazer 
acupuntura com Stiper, que 
são terapeutas integrativos/
holísticos e acupunturistas 
que tenham habilitação em 
pediatria e que sejam capaci-
tados a utilizar as pastilhas 
de silício. •

Estamos mais adaptados ao uso de medicações, 
mas, com o crescimento do movimento por 
busca de terapias integrativas, a acupuntura 
sem agulhas em bebês tem crescido muito.

dra. Cinthia Casotti, terapeuta inteGrativa 
espeCialista em pediatria

Em um só lugar!Em um só lugar!

Tudo doAgro aqui! 

Rodovia BR-262, Km 6,5, s/n Vila Capixaba - Cariacica - ES
       (27) 2121-0811     (27) 2121-0800

Dra. Cinthia Casotti 
Terapeuta Integrativa 
Especialista em 
Pediatria
@dracinthiacasotti

https://cecane.ufes.br/
https://cecane.ufes.br/
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Consultora Internacional de 
lactação orienta mães sobre 
amamentação
Helaine Mocelin destaca ainda mitos e verdades que rodeiam esse tema, tão pertinente para gestantes ou 
mães que iniciam esse gesto de amor e doação 

Geiza ardiçon

U m momento de 
troca, afeto e sin-
tonia. Amamen-
tar o (a) filho (a) é 

doação, é a hora da troca de 
olhares, é quando a ligação 
fica ainda mais forte e o sen-
timento de amor materno 
transborda. Amamentar, 
algumas vezes, é um pro-
cesso que precisa de tempo 
até que se alcance uma 
mamada bem-sucedida. É 
aprender juntos, mãe e filho, 
a tornar esse momento o 
mais agradável possível. Para 
isso, a Consultora interna-
cional em lactação (IBCLC), 
enfermeira, mestre e dou-
toranda pela Universidade 

Federal do Espírito Santo 
(Ufes), Helaine Mocelin, 
esclarece algumas medidas, 
além de mitos e verdades que 
rodeiam as mamães.

A abordagem do tema 
pode começar pela dinâmica 
que se dá no corpo da mamãe 
para esse processo aconte-
cer: a amamentação sofre 
influência de dois hormô-
nios principais, a prolactina, 
responsável pela produção 
do leite, e a ocitocina, res-
ponsável pela ejeção do leite. 
Então, é correto dizer que o 
amor é o que gera saúde para 
os bebês nessa fase. 

A consultora explica 
que o hormônio do amor, 
a ocitocina, é liberado no 
corpo da mãe pelo meio 

da sucção da criança e isso 
ajuda na contração do útero, 
resulta em menos sangra-
mento após o parto e menor 
risco de desenvolver anemia. 
Também estimula a saída 
do colostro, que é uma ver-
dadeira primeira vacina do 
bebê na descida do leite.

“A secreção de prolac-
tina é estimulada pela sucção 
da mama pelo bebê. A ocito-
cina está muito relacionada 
ao meio e estado emocio-
nal da mãe. Dessa maneira, 
percebemos que glândulas 
mamárias são estimuladas a 
produzir mais leite à medida 
que as mamas são esvazia-
das. Por isso, quanto mais a 
criança mama, mais leite a 
mãe terá”, disse Helaine.

A enfermeira destaca 
que a pega e o posiciona-
mento correto para amamen-
tar é fundamental. Assim, o 
bebê faz uma boa extração 
de leite, não ocasionando 
intercorrências mamárias 
na mãe. “Alguns posiciona-
mentos são mais conhecidos 
e mais utilizados, principal-
mente nos primeiros dias de 
vida do bebê, como o tradi-
cional e o invertido. Depois 
de um tempo, o bebê aprende 
a mamar e a mãe aprende a 
amamentar. A criança mama 
em diferentes posições e não 
há problema algum, desde 
que seja confortável para a 
dupla mãe-bebê”, destacou. •

Se o leite da própria mãe não 
estiver disponível, uma opção é 
utilizar o leite humano proveniente 
dos bancos de leite. Por isso 
é tão importante a doação de 
leite humano para os bancos de 
leite. Independente da via de 
alimentação, o leite materno é o 
melhor alimento.

Helaine Mocelin

Helaine Mocelin
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OS BENEFÍCIOS DA AMAMENTAÇÃO
A profissional Helaine Mocelin destaca alguns:

 ➡ O leite humano contém enzimas ativas (como lipase, a amilase e 
lisozima), que estão em falta no sistema intestinal do bebê pre-
maturo. Então, é esse leite que acelera a maturação do intestino

 ➡ Gera menor risco de alergia atópicas
 ➡ Promove o desenvolvimento perfeito da acuidade visual e retina 

(a retinopatia da prematuridade é de 2 a 3 vezes superior em pre-
maturos alimentados com leite artificial. O sistema sensorial mais 

comprometido pela ausência do LH no bebê prematuro é o visual)
 ➡ Gera melhores resultados cognitivos e neurodesenvolvimentos 

(o desenvolvimento do sistema nervoso central é o processo mais 
profundo interrompido pelo nascimento). Prematuros alimenta-
dos com leite humano apresentam QI mais elevado

 ➡ Gera proteção contra agentes patogênicos ambientais. Particu-
larmente importante para prematuros, devido ao bom resultado 
no desenvolvimento do sistema imunitário

 ➡ As taxas de morbidade e mortalidade aumentam significativa-
mente quando o bebê não é alimentado com leite humano

VEJA OUTRAS DICAS IMPORTANTES

 ➡ É recomendado que a 
amamentação aconteça 
em “livre demanda”, que 
nada mais é do que oferecer 
o peito sempre que o bebê 
ou a mãe quiserem ou sen-
tirem a necessidade. Isso 
quer dizer oferecer o peito 
quando o bebê demonstrar 
sinais de fome.

 ➡ Amamentação e regras 
engessadas não combinam! 

Nos pri-
m e i r o s 
40 dias é 
n o r m a l 
q u e  a 
c r i a n ç a 
m a m e 
com fre-
quência 

e sem 
h o r á -

r i o s 
r e g u l a -
res. Em 

g e r a l , 
um bebê 

e m  a l e i t a -
mento materno exclusivo 
mama de 8 a 12 vezes ao dia, 
durante 20 a 40 minutos por 
mamada. Após as seis sema-
nas, o bebê amamentado 
tende a diminuir a duração 
das mamadas para cerca 
de 15 a 20 minutos, devido 
a prática e a maturidade. O 
número de mamadas tam-
bém tende a diminuir à 
medida que o tamanho do 
estômago do bebê aumenta 
e consegue armazenar mais 
leite.

 ➡ Nos primeiros dias de 
vida do bebê, é importante 

a amamentação durante a 
noite para recuperar o peso 
do nascimento e estimu-
lar/regularizar a produção 
de leite da mãe. Depois de 
um tempo, se o bebê esti-
ver se desenvolvendo bem, 
ganhando peso dentro do 
esperado e dormindo a 
noite toda... Segue a vida e 
não precisa acorda-lo para 
mamar.

 ➡  A importância do leite 
materno para o bebê vai 
além da nutrição: evita mor-
tes infantis, diarréia, infec-
ções respiratórias, diminui 
os riscos de alergias, dimi-
nui o risco de hipertensão, 
colesterol alto, diabetes e 
reduz a chance de obesi-
dade. A amamentação tam-
bém possui efeito positivo 
na inteligência.

 ➡ A partir de 6 meses, 
recomenda-se a introdução 
de alimentos complemen-
tares, já que antes desse 
período o leite materno é 
capaz de suprir todas as 
necessidades nutricionais 
do bebê. O leite materno é o 
principal alimento do bebê 
até um ano de idade. Isso 
porque, quando a introdu-
ção alimentar se inicia, o 
processo é apenas para que 
o bebê comece a aprender a 
mastigar, conhecer alimen-
tos diferentes, texturas e 
sabores. É comum o bebê 
cuspir a comida durante 
essa adaptação. Por isso 
a amamentação após a 
introdução alimentar é tão 
importante!

MITOS E VERDADES SOBRE A A AMAMENTAÇÃO

Leite forte e leite fraco
Mito. Nenhum leite materno é fraco, 
nem de uma mulher desnutrida. Há 
também a concepção de que o leite 
industrializado é mais forte porque o 
bebê dorme e engorda mais. O bebê 
acorda mais rápido quando toma o leite 
materno porque a sua digestão é mais 
rápida do que a do leite de vaca, mas 
isso não quer dizer que o leite materno 
é mais fraco. Cada mãe vai produzir o 
leite em quantidade e qualidade que 
seu bebê precisa.

Pega adequada do bebê 
influencia na produção de 
leite

Verdade. A pega do bebê, ou seja, como 
o bebê abocanha a mama, é muito 
importante na amamentação. Se a 
pega do bebê estiver errada, ele não 
conseguirá extrair de maneira 
eficiente o leite materno, 
o estimulo na mama será 
menor e consequente-
mente, haverá diminuição 
da produção de leite.

Crianças prematuras não 
devem mamar no peito

Depende. Muitos bebês prematuros 
mamam muito bem. Outros bebês 
prematuros, apresentam dificuldade 
de coordenar a sucção-eglutição-res-
piração, portanto, a amamentação 
diretamente no peito pode ser de-
sincentivada momentaneamente e o 
bebê alimenta-se através de sonda ou 
por outro meio, conforme situação de 
saúde.

À medida que o bebê fica mais maduro, 
ganha peso e está em boas condições, 
ele pode ser alimentado diretamente 
no peito da mãe. Nos casos de pre-
maturidade, os profissionais que 
acompanham o bebê e a família devem 
orientar sobre a melhor maneira para 
alimentá-lo.
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João Moreno: conheça quem 
foi o personagem que dá nome 
a um dos pontos turísticos de 
destaque no cenário capixaba
Quem já subiu o Morro do Moreno provavelmente ainda não conhece a história do primeiro faroleiro das terras 
desbravadas por Vasco Fernandes Coutinho, em 1535. É ele quem dá nome a um dos pontos mais visitados na 
Grande Vitória

Geiza ardiçon

O Morro do Moreno, 
localizado em Vila 
Velha (ES), com 
seus 184 metros de 

altura e vizinho do Convento 
da Penha, é um ponto mar-
cante no cenário capixaba. 
Conhecido pelas trilhas que 
levam ao seu topo, de onde 
o visitante tem a visão em 
360º da cidade, do mar e da 
capital Vitória, o local leva o 
nome de um dos primeiros 
faroleiros das terras desbra-
vadas por Vasco Fernandes 
Coutinho, em 1535. É o per-
sonagem João Moreno, cuja 
história caminha lado a lado 
à história do Espírito Santo.

Quando desembar-
cou aos pés desse morro, 
em 23 de maio de 1535, Vasco 

Fernandes Coutinho, pri-
meiro donatário da capita-
nia do Espírito Santo, vindo 
de Portugal com uma comi-
tiva de cerca de 60 homens, 
designou, dentre eles, o res-
ponsável pelo primeiro posto 
de observação da Província, 
local que, mais tarde, levaria 
seu nome.

A história da chegada 
dos portugueses à região 
onde hoje é a Prainha, em 
Vila Velha, é bem conhecida 
por todos. Mas, a curiosidade 
em conhecer o faroleiro, que 
observava do alto de um 
morro a aproximação de 
navios pela Baía de Vitória, 
é pouco ou quase nada abor-
dada pelos livros. Tomado 
por essa curiosidade, o 
e n g e n h e i r o 

Carlos Henrique Gomes 
Casamata foi em busca de 
relatos que descrevessem 
quem foi João Moreno e 
fez uma pesquisa sobre o 
assunto com a finalidade 
de apresentar aos turistas 
e visitantes das Trilhas do 
Morro do Moreno um pouco 
da sua história.

“A curiosidade mesmo 
por essa história foi desper-
tada depois que foi implan-
tado um pórtico com nome 
Trilha do João Moreno. As 
pessoas passaram a pergun-
tar sobre o João Moreno. Daí 
foi despertada a nossa curio-
sidade e responsa-
bilidade em 

saber mais para repassar 
para elas quem era esse 
personagem, especialmente 
para os visitantes e para o 
morador que não tinha esse 
conhecimento. Dessa forma, 
fiz um uma pesquisa teórica 
e, também, com base em rela-
tos de historiadores locais. A 
ideia é disponibilizar todo 
esse material informativo 
ao longo da Trilha do João 
Moreno em placas para que 
os visitantes possam ter 
acesso”, disse.

E esses estudos des-
crevem justamente a figura 

de um faroleiro do 
Morro,  o 

p r i -

meiro observador do alto do 
Morro do Moreno a longa 
distância, com o objetivo de 
identificar a aproximação de 
navios na Baía do ES. Devido 
a sua localização estratégica, 
o topo do Moreno foi funda-
mental na implantação de 
um sistema de sinalização 
por meio do qual, a partir da 
identificação da embarcação, 
eram hasteadas bandeiras 
coloridas, colocadas numa 
cruzeta fixa na parte supe-
rior de enorme mastro, com 
quase 10 metros de altura. 
Conforme a cor da bandeira 
e o lado da cruz que ela esti-
vesse hasteada, a informa-
ção seria interpretada, como 
nacionalidade e local de par-

tida da embarcação.

O Morro do Moreno ao lado do 
Convento da Penha, em Vila Velha
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A visão de toda essa 
região era privilegiada para 
João Moreno. Era ele quem 
percebia, com horas de ante-
cedência, a aproximação de 
embarcações amigas ou ini-
migas. Vivendo com muita 
simplicidade, em uma cabana 
para abrigar o sinaleiro, com 
uma cama de campanha e 
um pequeno fogareiro, era 
ele quem tinha a responsa-
bilidade da segurança dos 
habitantes da capitania do 
Espírito Santo.

Os estudos relatam 
que o posto do Morro do 
Moreno contava, ainda, com 
luneta de longo alcance, 
necessária na identificação 
das embarcações, além das 
bandeiras e outras informa-
ções úteis, como o prossegui-
mento da viagem sem escala 
no Porto de Vitória e usada 
também nos dias de mau 
tempo ou de visibilidade 
ruim.

A história
Casamata defende que 

a história do Espírito Santo 
deveria estar dentro das 
escolas públicas e privadas. 
“A nossa história é pouco 
contada, temos poucos livros 
que contam a nossa história 
local. O desconhecimento 
dificulta propagar o perten-
cimento. Além disso, o conhe-
cimento da nossa história 
pode se transformar num 
ativo de geração de trabalho 
e renda, se utilizada de forma 
empreendedora. Mas, para 
isso, ela precisa ser contada, 
com início, meio e fim. Temos 
muitos 'Joãos Morenos' pelo 
Espírito Santo afora, mas que 
não tem suas histórias conta-
das”, finalizou.

A pesquisa foi feita 
com apoio da Prefeitura de 
Vila Velha, por meio da Secre-
taria de Cultura. "A parceria 
com Casamata se deu por 
conta do interesse mútuo 
que temos pela divulgação e 

preservação da rica história 
e tradições capixabas, com a 
divulgação da nossa história 
e ancestralidade", explicou 
o subsecretário da pasta e 
escritor, Manoel Goes.

"Sendo o amigo Casa-
mata um grande promotor 
da nossa cultura, sendo 
residente e voluntário pro-
tetor do agora Monumento 
Natural Morro do Moreno, 
na Praia da Costa, ele me 
disse que estava preparando 
um espaço em sua proprie-
dade para visitação e daria o 
nome de Moreno. Foi quando 
sugeri e contei a história do 
João Moreno. Segundo rela-
tos históricos, João Moreno 
era chamado assim devido 
à tonalidade da sua cor 
morena (ele não era africano 
e, sim, mouro). E informei ao 
Casamata que não tínhamos 
o rosto dele", conta Goes.

"Fazendo pesquisas 
juntamente com o artista 
plástico Vagno, chegamos 
ao provável rosto do João 

Moreno, que passará a ser a 
imagem oficial daquele que 
dá nome ao Morro do Moreno, 
um dos ícones capixaba mais 
consultado da internet”, disse 
o subsecretário.

Manoel Goes destaca 
que esse material será muito 
importante para o acervo da 
cidade de Vila Velha. “Termos 
essa reconstituição histórica 
fortalece o espírito de per-
tencimento do nosso povo 
canela-verde e mantém aceso 

o orgulho de ser capixaba. 
Principalmente, agora, que 
o Morro do Moreno passa 
a ser Monumento Natural 
de preservação ambiental”, 
concluiu. •

Manoel Goes

Termos essa reconstituição histórica 
fortalece o espírito de pertencimento do 
nosso povo canela-verde e mantém aceso o 
orgulho de ser capixaba.

A curiosidade e responsabilidade 
em saber mais sobre João Moreno 
foi para repassar para os turistas 
quem era esse personagem. Dessa 
forma, fiz um uma pesquisa e a ideia 
é disponibilizar todo esse material 
informativo ao longo da Trilha do 
João Moreno em placas para que os 
visitantes possam ter acesso.
Henrique Casamata
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Vagno de Souza

Como era João Moreno?
Precisamente e fielmente, não 

há como saber como era seu rosto, 
mas, com base na história e nos 

relatos que o descrevem, o artista 
prático, muralista, retratista e 

caricaturista, Vagno Aguiar de 
Souza, durante dois meses, 

fez a ilustração desse per-
sonagem. O profissional 
destaca que se apoiou em 

informações básicas que 
deram o perfil do persona-

gem para a sua concepção.
“A nossa história é 

tomada por diver-
sos personagens 
que nós não temos 
uma representação 

visual deles. As 
pessoas não têm 
ideia de quem 
sejam, não têm 

uma ideia visual 
de como essa 
pessoa se ves-

tia... Essas infor-
mações são muito 
escassas justa-

mente pela falta 
de representati-

vidade do personagem na época. João 
Moreno, por exemplo, não era tão 
visível. Tanto que algumas informa-
ções do personagem foram deduções, 
com base em informações. A concep-
ção do personagem parte de algumas 
impressões que não são necessaria-
mente reais. São alusões que a gente 
faz da realidade. Porém, a gente busca 
ter o máximo de fidelidade possível às 
informações, mesmo que escassas”, 
explicou Vagno.

Ele ainda destaca que, no caso 
do João Moreno, de acordo com essas 
informações, ele era uma espécie de 
homem de confiança que Vasco Fer-
nandes tinha e não era muito letrado, 
não pertencia às classes mais abas-
tadas da época. Mas, mesmo assim, 
conquistou credibilidade dentro do 
ambiente.

“Veio com os primeiros portu-
gueses que habitaram Vila Velha. Pro-
vavelmente, era fruto das incursões 
que Vasco Fernandes fez no Norte da 
África ou era resquício da tentativa de 
domínio que os mouros exerceram. 
Então, daí tiramos a conclusão que ele 
não poderia ser um indivíduo louro 
de olhos azuis, não poderia, também, 
ter uma aparência de um jovem que 
veio da corte. Provavelmente, era um 
sujeito de trabalho e que estava acos-

tumado a suar a camisa para ganhar o 
pão de cada dia. Esse sujeito veio de 

uma leva dos primeiros coloniza-
dores. Era apenas um sujeito 
no meio da multidão”, pon-
derou o profissional.

A ilustração de João Moreno é uma criação do artista 
prático Vagno Aguiar de Souza e os direitos autorais 
são de Carlos Henrique Gomes Casamata



Tecnologia
Amor nos tempos de like! 
Conheça histórias de casais que 
se conheceram pela internet

viníCius nasCimento

E m um mundo cada 
vez mais conectado, 
não causa espanto 
descobrir que o 

amor da sua vida pode estar a 
um clique de distância. Muito 
casais apaixonados, que cele-
brarão o Dia dos Namorados 
no dia 12 de junho, foram for-
mados graças à tecnologia 
dos aplicativos de relacio-

namento. Segundo uma 
pesquisa realizada pelo apli-
cativo Happn Brasil, 60% 
dos brasileiros fazem uso 
desses aplicativos no País e 
20% encontraram o atual ou 
o último parceiro em redes 
sociais, sites ou em aplicati-
vos de relacionamento.

A analista comercial 
Priscila Lima, 34 anos, e o 
gerente de Startup Leandro 
Lima, 40 anos, fazem parte 

do grupo de 
b r a s i l e i -
ros que 
e n c o n -

trou o 
“amor 
d a 
s u a 

vida” na internet, por meio 
do aplicativo Happn Brasil. 

Ela contou que encon-
trar um namorado não era o 
objetivo do casal ao se cadas-
trar no aplicativo. “Quando 
nos cadastramos, não tínha-
mos o objetivo de encontrar 
algo sério. Saímos algumas 
vezes e no carnaval de 2019 
acabamos percebemos que 
estávamos mais próximos e 
que ambos estavam sentindo 
cada vez mais vontade de 
estar juntos”, contou.

A vontade de estar 
juntinhos foi tão grande, que 
após um ano de namorado o 
casal decidiu morar sob o 
mesmo teto. Priscila e Lean-
dro estão juntos há três anos 
e o próximo passo do casal é 
oficializar a união estável. 

Outro aplicativo de 
relacionamento de muito 
sucesso no País é o Tinder. 
Segundo a plataforma, o 
Brasil é o terceiro País com 

o maior número de usuá-
rios no mundo, atrás apenas 
dos Estados Unidos e Reino 
Unido. O País também tem 
a maior média de matches 
do mundo, ficando com 15% 
mais de combinações do que 
os outros 190 países onde o 
aplicativo funciona. 

E o “match” foi o 
cúpido virtual responsável 
por flechar o design gráfico 
João Lucas Correa, 26 anos, 

e o promotor de vendas, 
Gabriel Cezário, 25 anos.  

“O Gabriel deu o match 
primeiro. Eu estava no apli-
cativo só por curtição, não 
procurava nada sério com 
ninguém naquele momento. 
Começamos a conversar até 
que rolou o primeiro encon-
tro. Depois disso, ficamos 
'indo e vindo' por um tempo, 
até que em dezembro de 2021 
nos encontramos novamente 

João Lucas e Gabriel Cezário

Gustavo Klein e Larissa Selestrini
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Tecnologia

e estamos juntos até hoje. Ele 
foi o primeiro match que deu 
certo”, revelou João Lucas. 

Já a rede social Insta-
gram foi a responsável por 
unir a servidora pública 
Larissa Selestrini, 24 anos, e 
o gerente de vendas Gustavo 
Henrique Klein, 26 anos. A 
servidora revela que tudo 
começou com uma reação 
dele a um de seus stories. 
“Ele respondeu um stories 
com um emoji de fogo. Não 
entendi muito bem por que 
não o conhecia. Dias depois, 
eu respondi uma publicação 
dele e, a partir daí, começa-
mos a conversar”, contou.

Larissa relembra que, 
do primeiro contato via rede 
social até o primeiro encon-
tro pessoalmente, “deu bolo” 
em Gustavo por duas vezes 
por medo de encontrar um 
desconhecido. “Mesmo após 
conversarmos por vários 
dias, tinha medo de me 
encontrar com alguém que 

nunca tinha visto. Pensava 
que poderia ser seques-
trada... Mas ainda bem que 
ele não desistiu de mim. Mar-
camos um novo encontro e, 
dessa vez, compareci. Desde 
então, estamos juntos há 10 
meses”, disse.

A empresária Maria 
Nathália Luz, 26 anos, e o 
vendedor de carros de luxo 
Matheus Pivetta, 28 anos, 
também se conheceram via 
Instagram. Nathália conta 
que viu o perfil do amado 
entre os selecionados de um 
reality show promovido por 
uma concessionária de veí-
culos de Vitória. “Achei ele 
um gato. Curti um vídeo que 
ele havia publicado e logo 
ele passou a me seguir. Do 
contato pelo Instagram até 
o primeiro encontro foram 
quase seis meses de curtidas, 
comentários e conversas via 
rede social... Oficialmente, 
estamos namorando há qua-
tro meses,” contou. •

APONTE A CÂMERA
DO SEU CELULAR

a g o r a e s . c o m . b r

jornalagoraes @AgoraES1 agora_es

O PORTAL DE NOTÍCIAS DO ESPÍRITO SANTO 

Leandro e Priscila Lima

Matheus Pivetta e Maria Nathália Luz
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Tecnologia
Com mais de 30 anos, programa ensina 
robótica para alunos da rede estadual

viníCius nasCimento

C om a ascensão de 
tecnologias apli-
cadas ao ensino, a 
robótica educacio-

nal vem sendo incorporada 
por escolas como mais uma 
ferramenta de desenvolvi-
mento acadêmico, social e 
cognitivo dos alunos. 

Um programa desen-
volvido pelo Núcleo de Ciên-
cia da Universidade Federal 
do Espírito Santo (Ufes) tam-
bém vem oportunizando a 
alunos de escolas públicas do 
Espírito Santo contato com 
ciência que estuda as tecno-
logias associadas a concep-
ção e construção de robôs.

O Programa Robótica 
Educacional é oferecido pelo 
núcleo há mais de 30 anos e 
tem como principal finali-
dade a inserção de tecnolo-
gias inovadoras e lúdicas no 
cotidiano escolar para favo-
recer o processo de ensino e 
aprendizagem. 

“O programa busca 
também potencializar a 
área de interesse dos alunos, 
usando a parte teórica do 
conteúdo curricular e aqui 
eles colocam em prática o 
que é aprendido em sala de 
aula”, explica Simone Silva 
Clarindo, professora orien-
tadora do programa. 

O aluno da Escola 
Estadual de Ensino Médio 
(EEEM) Arnulpho Mattos, 
em Vitória, Davi Alves, reve-
lou que o teor oferecido pelo 
programa sempre despertou 
seu interesse e que também 
tem ajudado a entender 
melhor o conteúdo em sala 
de aula. 

“Na programação, é 
usado muito os conceitos 
da lógica para programar os 
protótipos e isso tem ajudado 
na disciplina de matemática 
e no meu curso de Eletrotéc-
nica”, disse.

Bernardo Teixeira, 19 
anos, hoje é um dos monito-
res do programa, mas conta 

que, antes de assumir esse 
papel, também foi aluno do 
Robótica Educacional. 

“Faço parte do pro-
grama há cinco anos, sendo 
três deles como aluno. Muito 
do que aprendi aqui é usado 
atualmente na minha gradu-
ação de Engenharia da Com-
putação e o que aprendo na 
faculdade repasso durante a 
monitoria”, contou.

Conceito
Robótica é a ciência 

que estuda as tecnologias 
associadas a concepção e 
construção de robôs. Os 
robôs são mecanismos auto-
máticos que utilizam de 
circuitos integrados para 
realizarem atividades e 
movimentos humanos sim-
ples ou complexos.

Núcleo
 

 O Núcleo de Ciências sur-
giu em junho de 1996 com o 

objetivo de estudar e criar 
mecanismos de difusão 
científica. É um programa 
de popularização da ciência 
da Pró-reitora de Extensão 
da Ufes. Promove e apoia 
atividades transdisciplina-
res de inclusão social, que 
levam ciência e tecnologia 
aos mais diversos seguimen-
tos da população. Além disso, 
dispensa atenção especial ao 
público jovem e estudantes 
de todas as idades, bem como 
estabelece parcerias com 
escolas do Ensino Funda-
mental e Médio do Estado do 

Espírito Santo e tem o apoio 
da Associação Brasileira de 
Centros e Museus de Ciên-
cia e Ministério da Ciência e 
Tecnologia.

O programa oferece 
ainda às escolas ações e pro-
jetos na melhoria do ensino 
de ciências promovendo par-
ticipação, criatividade, ino-
vação e cidadania. Por meio 
de mostras científicas (feiras 
de ciências), teatro científico, 
mostra de vídeos, minicurso, 
oficinas, Click & Toc: espaço 
digital livre de ciência e arte 
e Experimentoteca. •
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N este domingo 
(05), 35.456 elei-
toras e eleitores* 
do município 

de Itapemirim (22ª Zona 
Eleitoral) voltam às urnas 
para participar da eleição 
suplementar que definirá os 
novos prefeito e o vice-pre-
feito da cidade. Os números 
de eleitores são de março de 
2022.

Por força da Resolu-
ção do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado (TRE-
-ES) nº 47/2022, a votação 
será realizada entre 7 e 17 
horas e estão aptos a votar 

todos os eleitores com ins-
crição regular, no municí-
pio, até o dia 05 de janeiro 
de 2022, conforme art. 91 Lei 
nº 9504/97.

Estão disputando a 
eleição Doutor Antônio (PP), 
médico, 55 anos; Niltinho 
(PSDB), advogado, 51 anos; 
e Zé Lima (PDT), servidor 
público, 55 anos.

 Para votar, o cidadão 
deverá portar documento 
oficial, com foto, e o título 
de eleitor, ou apresentar os 
dados da inscrição eleitoral 
por meio do aplicativo de 
celular e-Título. 

O TRE-ES alerta que,  
como não haverá coleta bio-
métrica, é importante que o 
eleitor leve documento com 
foto para identificação.

O TRE-ES informou 
que trabalha para que a 
eleição suplementar de Ita-
pemirim ocorra de forma 
organizada e segura para 
todas e todos. 

Os protocolos sanitá-
rios definidos pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), em 
conjunto com médicos e 
especialistas, serão seguidos 
no dia da votação.

"A equipe do cartório 

da 22ª Zona Eleitoral, com 
o apoio de unidades do 
TRE-ES, conduz de forma 
responsável o pleito, pri-
mando pela lisura e transpa-
rência do processo eleitoral 
e desenvolvendo estratégias 
para o enfrentamento de 
informações falsas", afirma 
o TRE-ES em matéria publi-
cada no portal.

Eleitoras e eleitores 
votarão nas urnas eletrôni-
cas das 115 seções eleitorais, 
distribuídas nos 37 locais 
de votação do município de 
Itapemirim, com 15 urnas de 
reserva. 

De acordo com dados 
do TRE-ES, contribuirão em 
todo processo eleitoral mais 
de 681 pessoas, incluídos(as) 
mesárias, mesários, auxilia-
res de eleição, administra-
doras e administradores de 
prédio, terceirizadas, tercei-
rizados, servidoras e servi-
dores da Zona, dos Núcleos 
de Apoio Técnico e de unida-
des do TRE-ES. 

Além disso, a elei-
ção contará com o apoio da 
Polícia Federal, Militar e 
Civil. (Com informações do 
TRE-ES.) •

Eleitores de Itapemirim voltam 
às urnas neste domingo (05) para 
eleger prefeito e vice-prefeito
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COLUNA
OBSERVATÓRIO DA 
POLÍTICA PÚBLICA

César Albenes
l @cesaralbenesm.cruz

Leia também em
www.agoraes.com.br 

Políticas públicas e democracia V 
Os outros estatutos de proteção
N este artigo con-

tinuamos nossa 
reflexão sobre as 
políticas públi-

cas e a democracia. No artigo 
anterior, começamos a apre-
sentar alguns estatutos de 
proteção que vão garantir a 
grupos vulneráveis da popu-
lação a atenção especial do 
estado brasileiro. Apresenta-
mos os Estatutos da Criança 
e do Adolescente, o Estatuto 
do Idoso, a Lei Maria da 
Penha, o Estatuto da Igual-
dade Racial e o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência. 
Nesse artigo, vamos abordar 
outros estatutos de proteção, 
definidos após a Constitui-
ção Federal de 1988.

Em relação à proteção 
aos índios, que na atualidade 
sofrem com as invasões de 
seus territórios por parte de 
garimpeiros e madeireiros, 
há o Estatuto do Índio de 
1973, que foi atualizado com a 
Constituição Federal de 1988 
e com decretos de 1991 e 1996. 

Neste estatuto são 
previstas a prestação de 
assistência aos índios e às 
comunidades indígenas, res-
peitar e proporcionar aos 
indígenas meios para seu 
desenvolvimento, garantir 
aos índios a posse da terra 
em suas reservas, garantir 
a eles também o pleno exer-
cício de seus direitos civis e 
políticos, entre outros. 

O Estatuto garante 
também que serão respei-
tados os usos, costumes e 
tradições das comunidades 
indígenas e seus efeitos, em 

relação à família, na ordem 
de sucessão, no regime de 
propriedade e nos atos ou 
negócios realizados entre os 
índios, salvo se optarem pela 
aplicação do direito comum.

Em 2013 foi instituído 
o Estatuto da Juventude, 
estabelecendo como jovens 
as pessoas com idade entre 
15 e 29 anos e têm como prin-
cípios garantir a promoção 
da autonomia e emancipa-
ção dos jovens, a valorização 
e promoção da participação 
social e política destes, o 
reconhecimento dos jovens 
como sujeito de direitos uni-
versais, geracionais e singu-
lares, promoção de uma vida 
segura, da cultura da paz, da 
solidariedade e a da não dis-
criminação, entre outros. 

Estabelece a criação 
de políticas públicas para a 
juventude, que gerem polí-
ticas estruturais, programas 
e ações voltadas para este 
público. Isso é fundamen-
tal, porque os jovens são 
os que estão mais expostos 
às diversas formas de vio-
lência, ao narcotráfico e ao 
desemprego. 

Os jovens negros ainda 
sofrem discriminação e falta 
de acesso às universidades e 
ao primeiro emprego, além 
de serem as maiores vítimas 
de homicídio e da violência 
policial. Portanto, são sujei-
tos de direito que precisam 
de políticas públicas de pro-
teção e de incentivo para que 
consigam estudar, trabalhar 
e se desenvolver.

O u t r o  e s t a t u t o 

importante, que foi estabe-
lecido em 2017, foi o Estatuto 
do Refugiado. Ele estabelece 
que refugiado é todo indiví-
duo que devido a fundados 
temores de perseguição por 
motivos de raça, religião, 
nacionalidade, grupo social 
ou opiniões políticas encon-
tre-se fora de seu país de 
nacionalidade e não possa 
ou não queira acolher-se à 
proteção de tal país, os indi-
víduos que não tendo nacio-
nalidade e estando fora do 
país onde antes teve sua resi-
dência habitual, não possa 
ou não queira regressar a 
ele. E o indivíduo que devido 
a grave e generalizada vio-
lação de direitos humanos, 
é obrigado a deixar seu país 
de nacionalidade para bus-
car refúgio em outro país. 

Este Estatuto estabe-
lece que o refugiado gozará 
de direitos e estará sujeito 
aos deveres dos estrangeiros 
no Brasil, ao disposto nesta 
Lei, na Convenção sobre o 
Estatuto dos Refugiados de 
1951 e no Protocolo sobre o 
Estatuto dos Refugiados de 
1967, cabendo-lhe a obriga-
ção de acatar as leis, regu-
lamentos e providências 
destinados à manutenção da 
ordem pública. 

O refugiado também 
terá direito, nos termos da 
Convenção sobre o Estatuto 
dos Refugiados de 1951, a 
cédula de identidade com-
probatória de sua condição 
jurídica, carteira de trabalho 
e documento de viagem. Este 
Estatuto é fundamental, pois 

o Brasil tem recebido inúme-
ros refugiados de regiões em 
conflito, como refugiados da 
Venezuela, do Haiti, da Tur-
quia e da Ucrânia.

Assim terminamos 
nossa sequência de textos 
sobre as políticas públicas 
e a democracia, onde tenta-
mos mostrar o quanto avan-
çamos na democracia brasi-
leira com a promulgação da 
Constituição Federal de 1988, 
e os Estatutos de Proteção a 

sujeitos de direitos, que antes 
não eram amparados e prote-
gidos pelas legislações brasi-
leiras. •

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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Câmara de Vila Velha elege nova 
Mesa Diretora para o biênio 23/24

A Câmara Munici-
pal de Vila Velha 
elegeu durante a 
34ª Sessão Extra-

ordinária, na última quarta 
(1º), a nova Mesa Diretora 
para atuar no legislativo 
durante o biênio 2023/2024, 
conforme prevê o inciso II 
do art. 17 da Resolução nº 459 
de 23 de março de 1995 (Regi-
mento Interno da Câmara).

Apenas uma chapa 
concorreu ao pleito e, com 
votação unânime da Chapa 
1, a Mesa Diretora foi com-
porta da seguinte forma: 
O vereador Bruno Loren-
zutti (PODE) reeleito Pre-
sidente, vereador Osvaldo 
Maturano (PSDB) como 1º 
Vice-Presidente, o vereador 
Rogério Cardoso (PODE) 2º 
Vice-Presidente, vereador 

Joel Rangel (PTB) 1º Secre-
tário, vereador Welber da 
Segurança (PSDB) como 2º 
Secretário e vereador João 
Batista TITA (PSD) reeleito 
3º Secretário.

Durante o seu dis-
curso de agradecimento, o 
presidente reeleito enfati-
zou que a gestão iniciada 
em 2021 foi marcada pelos 
desafios de organizar e 

implantar uma gestão 
pública profissional, com 
ações e investimentos em 
tecnologia, além do foco no 
diálogo e nas relações ins-
titucionais, com todas as 
instituições e com órgãos 
de controle, estando a Casa 
aberta para todo e qual-
quer tipo de verificação e 
fiscalização.

“Iremos fazer uma 

mudança para uma nova 
sede, adaptada para todos. 
Inclusive os que têm mobi-
lidade reduzida e alguma 
deficiência física. Essa casa 
não pode ser de alguns, essa 
casa tem que ser de todos, 
com acesso a todos!”, decla-
rou o presidente da Câmara. 
(Com informações da asses-
soria da Câmara de Verea-
dores de Vila Velha.) •

Câmara de Viana aprova lei que dá validade indeterminada ao 
laudo que ateste o Transtorno do Espectro Autista (TEA)

F oi aprovada pela 
Câmara de Viana 
o Projeto de Lei nº 
011/2022, de autoria 

do vereador Joilson Broedel, 
que confere validade inde-
terminada ao laudo médico 
que ateste o Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) em 
Viana. A Lei Nº 3.217/2022 é 
de 23 de maio de 2022.

"Temos uma dificul-
dade que muitos pais que 
vivem o TEA vão se identi-
ficar. O autismo existe em 
diversos graus e são neces-
sários exames para identifi-
car essa característica. Com 
frequência, pais de alunos 
com TEA precisam levar um 
laudo na escola para com-
provar o autismo, visto que 

seus filhos precisam de uma 
atenção especial na escola. 
Nosso objetivo com essa 
lei é, uma vez que o laudo é 
definitivo, que não seja mais 
necessário o envio de laudos 
adicionais. Ou seja, que ele 
realmente seja definitivo na 
detecção do autismo. Isso 
pode parecer banal, mas 
quem vive a situação sabe 

da complexidade dos fatos. 
Um profissional capacitado 
detectou o grau de autismo? 
O laudo será apresentado 
uma única vez na rede de 
ensino de Viana", explicou o 
presidente da Câmara, Joil-
son Broedel.

O Projeto de Lei já 
havia passado pela Comis-
são de Justiça e Redação 

com parecer favorável e foi 
sancionada pelo prefeito 
Wanderson Bueno. 

Contudo, o texto da 
lei traz a ressalva de que o 
laudo não definitivo não 
será aplicado, ou seja, aquele 
laudo em que o profissional 
especialista solicita que seja 
feito acompanhamento pelo 
responsável. •
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O contrato guarda-chuva 
na administração pública

Érico 
Lopes
l @cafedireitogestao

C ertamente você já 
sabe o que é um 
g u a r d a - c h u v a . 
Segundo o wiki-

pedia “guarda-chuva, ou 
também chapéu de chuva 
no português de Portugal, 
ou ainda de sombrinha, é 
um objeto usado para prote-
ção contra sol e chuvas que 
consiste em um aramado 
suportado por uma haste, 
que sustenta uma tela feita 
geralmente de material 
plástico”.

E  o  c o n t r a t o 
guarda-chuva? Você sabe 
o que é? Poderíamos defi-
nir simplificadamente o 
contrato guarda-chuva 
como aquele que não pos-
sui objeto específico e deta-
lhado, o que traz uma certa 

flexibilização em relação ao 
tipo e volume de bens ou 
serviços a serem adquiridos.

Agora que já sabe-
mos o que é um contrato 
guarda-chuva, nos vem uma 
dúvida em mente. Será que 
a administração pública 
pode se valer desse tipo de 
contrato?

O  c o n t r a t o 
guarda-chuva não descreve 
adequadamente o objeto da 
licitação e a abertura de um 
procedimento licitatório 
genérico vai contra alguns 
artigos de lei e princípios 
licitatórios.

Um dispositivo legal 
que seria violado por esse 
tipo de contrato seria o pará-
grafo primeiro, do artigo 54, 
da Lei Federal nº 8.666/1993 

que reza: “Os contratos 
devem estabelecer com cla-
reza e precisão as condições 
para sua execução, expres-
sas em cláusulas que defi-
nam os direitos, obrigações 
e responsabilidades das par-
tes, em conformidade com 
os termos da licitação e da 
proposta a que se vinculam”.

O Tribunal de Con-
tas da União, sob a relato-
ria do Ministro Benjamin 
Zymler, já se manifestou 
sobre o assunto ao decidir 
que é indevido o emprego 
de Ata de Registro de Pre-
ços como Contrato do tipo 
“guarda-chuva”, com objeto 
incerto e indefinido, sem a 
prévia elaboração dos pro-
jetos básicos e executivo 
das obras a serem realizadas 

(Acórdão nº 3143/2020).
A utilização do con-

trato guarda-chuva pela 
administração pública fere 
ainda, os princípios da eco-
nomicidade, da competitivi-
dade e da obtenção da pro-
posta mais vantajosa.

A ausência de clareza 
e precisão do objeto dificul-
tam a elaboração de propos-
tas e, consequentemente, 
afastam possíveis interessa-
dos da concorrência pública, 
sujeitando a administração 
à aceitação de propostas 
menos vantajosas e, possi-
velmente, com preços esta-
belecidos sem a devida pre-
cisão e certeza, atentando 
contra a economicidade dos 
contratos.

A  a d e q u a d a 

caracterização do objeto 
deve estar presente tanto 
no instrumento convoca-
tório como no instrumento 
contratual.

Assim, cabe à admi-
nistração pública se abster 
de utilizar o contrato tipo 
“guarda-chuva” e cabe à 
população fiscalizar como 
está sendo gasto o dinheiro 
público. •  

Érico Lopes é Mes-
trando em Direito Admi-
nistrativo e Administração 
Pública pela Universidad de 
Buenos Aires, Membro Titu-
lar da Academia de Letras 
Jurídicas do Estado do Espí-
rito Santo e Secretário de 
Controle e Transparência 
da Prefeitura de Viana.
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Santa Teresa: jazz, bossa e boa 
gastronomia no Santa Jazz

O festival de Jazz 
e Bossa de Santa 
Teresa promete 
arrepiar nessa 

edição de 2022. Música de 
qualidade e equipamentos 
gastronômicos vão compor 
o clima frio das montanhas 
da cidade. A promessa dos 
termômetros até domingo 
(05), quando acontece o Fes-
tival Santa Jazz, é de um 
friozinho de uns 15 graus, 
regado a vinho, cerveja arte-
sanal, e uma gastronomia 
ímpar.

“Foram dois anos de 
restrição com a pandemia, 
então o desafio era produzir 
shows de qualidade, comida 
farta e boa, com preços atra-
tivos, excelentes vinhos, cer-
vejas variadas e uma diver-
sidade de outras opções 
gastronômicas", pontuou a 
organização do festival. 

E, com a aprovação 
do projeto na lei de incen-
tivo estadual, veio ainda 

a oportunidade de maior 
acessibilidade, com bilhete-
ria a preços populares.

Neste sábado (4), no 
palco, durante o dia, Ale-
xandre Borges, Amanda 
Bravo e New Bossa. De noite 
Toni Garrido estabelece um 
flerte com a Bossa Nova, 
em um show que promete 
sacudir o público do Parque 
de Exposições Frei Estevão 
Corteletti. Em seguida é a 
vez de parar para apreciar 
a performance de Jimmy 
Burns e Saulo Simonasi 
e Duets, em seus solos de 
guitarra. 

No domingo (05), a 
maratona musical pros-
segue com a Fames Jazz 
Orquestra, Roger Bezerra e 
Tony Gordon a partir das 11 
horas.

O Santa Jazz é uma 
realização da Rota Eventos e 
da Lamonde e tem apoio da 
Prefeitura de Santa Teresa, 
do Sebrae, da Aderes e do 

Governo do Estado do Espí-
rito Santo. O evento conta 
com patrocínio do Banes-
tes e apoio institucional do 
Santa Teresa Convention e 
Visitours Bureau.

"O Festival de Jazz 
de Santa Teresa é o pri-
meiro projeto executado 
com recursos da recém-lan-
çada Licc, Lei de Incentivo 
à Cultura Capixaba. Esse é 
um marco importante do 
governo, que pode através 
de recursos incentivados 
do ICMS apoiar eventos 
culturais. A cultura gera 
emprego, renda e trans-
forma territórios e o Festi-
val de Jazz de Santa Teresa 
é um ótimo exemplo disso: 
a partir de um evento de 
cultura todo o dinamismo 
turístico, cultural e gastro-
nômico de Santa Teresa foi 
transformado", reflete o 
secretário de Estado da Cul-
tura, Fabrício Noronha. •

Festival Internacional 
de Jazz e Bossa Nova de 
Santa Teresa

Onde: Parque de Exposições 
Frei Estevão Corteletti
Endereço: Bairro Pinheiros, 
Santa Teresa
Quando: Até 05/06/2022
Ingresso: R$20 (meia entrada)
Vendas: site Le Billet
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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



Todo encontro é sagrado
mundo para uma pessoa de mente positiva é 
um parque de diversões, ela se sente feliz e em 
completa segurança.

Não importa se diante de você está uma pessoa 
de mente positiva ou negativa, em qualquer das 
circunstâncias ela é digna da sua reverência. 
Mesmo que dentro dela exista um Deus ador-
mecido, ainda sim ela é um ser absolutamente 
sagrado. E pode acreditar: a luz que você ema-
nar, através do seu amor e da sua reverência, 
irá despertar nela o desejo de despertar. Mais 
cedo ou mais tarde isso vai acontecer.

Como dizem os budistas, estamos condenados 
à perfeição, de um jeito ou de outro, pelo amor 
ou pela dor, caminhamos na direção da luz, 
porque da luz viemos e para a luz retornare-
mos um dia. O nosso estado natural é a perfei-
ção, a luz, o amor! Quanto mais depressa você 
reconhecer a luz em si mesmo e nos outros, 
mais depressa você alcançará a paz interior e 
a felicidade plena. Esse é o plano de Deus para 
todos os seus filhos, sem distinção. Deus não 
tem filhos prediletos... •

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

O encontro entre dois seres humanos é um ato 
sagrado. Não há nenhum exagero nesta afir-
mação, visto que cada pessoa traz dentro de si 
a essência divina, a fagulha de luz, um peda-
cinho de Deus. Portanto, um encontro entre 
duas pessoas representa um Deus encontran-
do outro Deus.

É por isso que os indianos se cumprimentam 
dizendo NAMASTÊ, que significa: o Deus que 
vive em mim saúda o Deus que vive em você. 
Eles ainda inclinam um pouco o corpo, fazen-
do uma leve reverência. Estão certíssimos, é 
preciso reverenciar mesmo a presença do Di-
vino Criador dentro da outra pessoa que está 
na nossa frente.

Somos deuses em formação! A gente precisa 
começar a acreditar nisso ou então continua-
remos nos comportando como mendigos sen-
do filhos do dono do mundo. Ora, se filho de 
peixe é peixinho, por que filho de Deus não 
seria deusinho?

O problema foi que desde criança colocaram 
na cabeça da gente que éramos pecadores, que 
tínhamos que viver em permanente penitên-
cia, instalaram a culpa em nós, um completo 
absurdo. Mas o pior de tudo é que nós acredi-
tamos! A gente se torna aquilo que pensa que 
é, essa é a tragédia.

Se eu penso que sou grande, começo a me com-
portar como tal; se penso que sou nada, da 
mesma forma. Desde os tempos de Buda já se 
sabe que pensamentos criam a realidade, isso 
não é uma descoberta nova, como a nova ciên-
cia tenta nos fazer acreditar. A coisa é antiga, 
muito antiga, no universo da espiritualidade já 
se sabe disso há séculos.

Por isso, é muito importante higienizar nossos 
pensamentos todos os dias, como fazemos com 
os nossos dentes e o nosso corpo. Ao pensar 
mal de alguém, corrija-se imediatamente: “as-
sim como eu, essa pessoa está tentando ser feliz, 
ela está dando o melhor de si... Eu e ela somos 
uma só energia perante Deus.”

Uma mente cheia de negatividades vai enxergar 
o mundo sob a ótica do pessimismo, vai achar 
tudo sombrio e perigoso, a pessoa passará pela 
existência como se estivesse numa emboscada, 
rodeada de perigos, e assim ela gastará todo o 
tempo se defendendo de riscos imaginários que 
ela mesma criou.

Uma mente negativa é aquela que se deixou do-
minar pelo ego, por isso a pessoa vive atormen-
tada pelo medo... medo até da própria sombra. 
Já uma mente positiva vive no amor, preen-
chida da energia divina, por isso nada teme. O 

Vida feliz
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