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Preservar o meio am-
biente é um dever de to-
dos. Devido ao aumento 
da conscientização sobre 
a importância da preser-
vação, as empresas têm 
buscado cada vez mais 
alternativas sustentá-

veis a fim de diminuir 
os impactos causados 
na natureza.

Os cuidados devem ser 
observados em todas as 
etapas, não se limitan-
do apenas à produção. 
Assim, os setores de TI 

(Tecnologia da Informa-
ção) também buscam 
contribuir, por meio da 
tecnologia, apresentando 
recursos que auxiliam as 
empresas a cumprir seu 
papel socioambiental.

Comumente nos de-
paramos com empresas 
que implantaram o sis-
tema de placas solares, 
por exemplo. Essa alter-
nativa, além de permitir 
a produção de energia 
sustentável, também 
proporciona economia, 
gerando uma queda sig-
nificativa nos temidos 
talões de energia.

Substituir equipamen-
tos ultrapassados pelos 
mais modernos tam-
bém é uma boa opção, 
uma vez que a tecnologia 
avançada permite que 
tais equipamentos sejam 
mais velozes e econômi-
cos, poupando energia e 

evitando desperdício de 
matéria-prima e/ou mão 
de obra.

Independente do ta-
manho do seu empre-
endimento, vale a pena 
pesquisar sobre a TI 
verde e implantar alter-
nativas sustentáveis no 
seu negócio. Afinal, mui-

tos consumidores têm se 
conscientizado e priori-
zado produtos limpos, 
oriundos das empresas 
que realizam contribui-
ções socioambientais. •

Iuri Costa é Bacharel 
em Sistemas de Infor-
mação, Especialista em 

Informática na Educação 
e Especialista em Enge-
nharia de Software, Ana-
lista Desenvolvedor Web, 
CEO das Empresas Opção 
Delivery, Col E-commerce 
Tecnologia, Col Sistemas 
Tecnologia e Fundador da 
Comunidade Brasil Cone-
xão Angola Network.

COLUNA

CONECTADO

Por 
Iuri Costa

Você conhece a 
TI verde?

Cariacica Solidária: campanha 
arrecada alimentos

É muito bom fazer o 
bem. E, para quem preci-
sa, é muito melhor. Com 
o objetivo de ajudar as 
famílias que tiveram a 
situação de vulnerabili-
dade agravada pela pan-
demia do coronavírus, a 
Prefeitura de Cariacica 
realiza a campanha de 
doação de alimentos 
Cariacica Solidária.

A campanha é realizada 
em conjunto com empre-
sários locais, parceiros e 
quem mais quiser aju-
dar. As doações devem 
ser de alimentos não 
perecíveis e materiais 
de higiene e limpeza. O 
ponto de arrecadação é 
no Banco de Alimentos 
Josué de Castro, que fica 
na Rua Valfredo Ferreira 
Paiva, 82, Rosa da Penha. 
O horário de funciona-
mento é de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 16 
horas. Já as pessoas que 
quiserem solicitar cestas 
devem fazer o cadastro 
pelo Centro de Referên-
cia da Assistência Social 
(CRAS) por telefone (ta-
bela anexa).

Quem for receber as va-
cinas contra o coronaví-
rus e contra a influenza 
também pode participar 
da campanha: os postos 
de vacinação também es-

tão recebendo doações. A 
prefeitura destaca que a 
doação é voluntária e a 
vacinação não é vincu-
lada à qualquer entrega.

Além das famílias em 
vulnerabilidade social 
registradas nos CRAs, a 
campanha já distribuiu 
cestas para trabalhado-
res de transporte escolar, 
integrantes da Associa-
ção de Caranguejeiras de 
Nova Rosa da Penha, fa-
mílias de trabalhadores 
ligados à Associação de 
Pescadores Artesanais 
de Porto de Santana e da 

Associação de Profissio-
nais Avulsos do Espírito 
Santo, além de catadores 
de material reciclável. De 
janeiro até maio, a Pre-

feitura de Cariacica in-
formou que já entregou 
mais de cinco mil cestas. 
A meta é chegar a 10 mil 
nos próximos meses. •

CRAS Porto Novo - 27 3354-7102
CRAS Padre Gabriel - 27 3354-7108
CRAS Campo Verde - 27 3354-7104
CRAS Alto Mucuri - 27 3354-7105
CRAS Nova Rosa da Penha - 27 3354-7103
CRAS Itacibá - 27 98818-5692
CRAS Sotelândia - 27 98811-1041
CRAS Rio Marinho - 27 98885-9082

Outras informações
27 99882-7564
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Centro de Mídias: aulas exclusivas 
para alunos de Cariacica
Com aulas na TV aberta, 48 mil estudantes terão acesso ao conteúdo a partir do dia 24
Lívia Albernaz

Alcançar alunos 
que estão lon-
ge das salas 
de aulas nesse 

momento de pandemia e, 
principalmente, aqueles 
que não possuem aces-
so à internet: esses são 
os objetivos do Centro 
de Mídias da Educação 
de Cariacica, que é pio-
neiro no Espírito Santo 
em uma rede pública de 
ensino municipal. A par-
tir do dia 24 de maio, os 
48 mil estudantes matri-
culados na rede poderão 
sintonizar a TV aberta e 
assistir as aulas exclu-
sivas, produzidas pelos 
próprios professores da 
rede, em casa.

Cariacica decidiu não 
retornar as aulas pre-
senciais e informou que 
vai aguardar a evolução 
da vacinação ao longo do 
mês de maio para, a partir 
daí, ampliar as discussões 
com as comunidades es-
colares, com o Sindicato 
dos(as) Trabalhadores(as) 
em Educação Pública do 
Espírito Santo (Sindiu-
pes) e demais entidades. 
Nesse cenário, o Centro 
de Mídias ganha mais 
importância.

Trata-se de um ambiente 
para produção de conteú-
do local, dentro do projeto 
#DeverEmCasaNaTV, que 
é transmitido pela Record 
News pelos canais 8.2, 
8.3 e 8.4, como parte das 
atividades educacionais 
remotas. "O novo conceito 
proporciona uma educa-
ção ainda mais significati-
va para os alunos quanto 
aos conteúdos e todas as 
equipes estão alinhadas 
para garantir ótimos re-
sultados", afirmou o se-
cretário de Educação José 
Roberto Martins.

De acordo com a coor-
denadora do Centro de 
Mídias, Amanda Santiago, 
50 professores estão en-
volvidos no projeto. As 
aulas inéditas serão exi-
bidas segundas, quartas 
e sextas, com reprises 
nas terças e quintas. "O 
projeto seguirá funcio-
nando após a pandemia, 
uma vez que nasceu com 
essa urgência de atingir o 
estudante e de ter a tecno-
logia como aliada da Edu-
cação. A tecnologia está 
presente nas estratégias 
educacionais. Temos uma 
visão de que o Centro de 
Mídias de Cariacica será 

referência em Educação 
mediada por tecnologia 
aqui no Estado”, disse a 
coordenadora.

“O Centro de Mídias é 
um projeto pioneiro, que 
vai beneficiar muito os 
nossos alunos, já que o 
conteúdo, além de ser fei-
to exclusivamente para 
eles, é transmitido pela 
TV aberta, sem necessi-
dade de acesso à internet. 
Além disso, estamos em 
fase final de desenvol-

vimento do aplicativo 
#DeverEmCasa, onde o 
estudante terá acesso à 
internet de graça para 
realizar suas atividades. 
Não irá gastar o pacote de 
dados da família. Assim 
que o pai ou responsá-
vel baixar o aplicativo, 
a criança já pode intera-
gir com as atividades de 
maneira gratuita”, contou 
o prefeito Euclério Sam-
paio. Por conta da pan-
demia, o lançamento será 

on-line, no dia 20.
Para estrear em maio, 

os professores já estão 
no estúdio a todo vapor 
trabalhando na grava-
ção das aulas. É o caso 
da professora de Portu-
guês Beatriz Aoki. Para 
ela, o Centro de Mídias 
é a concretização de so-
nhos comuns das pesso-
as envolvidas no projeto. 
“A responsabilidade é gi-
gante e estamos dispos-
tos à realizá-la da melhor 

maneira. Estou realizan-
do um sonho de infância 
de trabalhar na TV. É um 
momento de entrega, de 
concentração, de colocar 
na prática a dedicação 
de toda uma equipe que 
produz conteúdo. Acre-
dito que esse material irá 
atingir uma quantidade 
bem grande de alunos, 
trazendo uma inovação 
e ressignificação ao pro-
cesso de aprendizagem”, 
contou. •

Na foto, o secretário de Educação José Roberto Martins e o prefeito Euclério Sampaio em visita às instalações
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Entre a cruz e a espada: o retorno 
das aulas presenciais no ES
Andressa Rocon

Na última sema-
na, o governo 
do Estado au-
torizou a volta 

às aulas presenciais nas 
escolas localizadas nos 28 
municípios de risco alto 
(mapa divulgado nesta 
sexta, 14), conforme a ma-
triz de risco. As unidades 
escolares localizadas nos 
municípios de risco bai-
xo e moderado já tinham 
a permissão para as au-
las presenciais. Na rede 
estadual, podem voltar 
apenas os alunos da En-
sino Fundamental 1 (1º ao 
5º ano). Com a vacinação 
em andamento, esse re-
torno divide opiniões.

A médica Bruna Scardi-
ni Salaroli, que é mãe dos 
pequenos Arthur Perez, 
de 6 anos, e Otávio Perez, 
de 2, conta que é a favor 
da volta às aulas. “Ao 
acompanhar meu filho 
nas aulas remotas, vejo 
as dificuldades dele. As 
crianças têm uma capa-
cidade de concentração 

Eu 
fico em cima 

do muro. As escolas 
dizem estar preparadas, 

mas não estão. É 
criança sem máscara, 

aglomeração na saída da 
escola. É complicado.

Fernanda Nunes,
psicóloga

reduzida e, nas aulas on-
-line, é ainda menor. Após 
algum tempo de aula, ele 
não consegue mais absor-
ver o conteúdo. Como sou 
médica e trabalho fora 
todos os dias, tive que 
delegar para terceiros 
essa tarefa. Mas, o que 
mais me preocupa é a 
falta de socialização com 
os pares. A socialização 
infantil é fundamental 
no desenvolvimento de 

habilidades como em-
patia, solidariedade e 
afetividade.”

Já a psicóloga Fernanda 
Nunes confessa que está 
insegura quando o assun-
to é o retorno de suas fi-
lhas, Marina Nunes, de 14 
anos, e Clara Nunes, de 
10, para as aulas. “Eu fico 
em cima do muro. Por um 
lado, penso que deve vol-
tar sim, pois muitos ido-
sos já estão imunizados. 

Profissionais da Saúde já 
estão vacinando... Mas, 
por outro lado, tem essa 
questão de que a vacina 
não está abrangendo 
todo mundo. E as crian-
ças com comorbidades? 
É um assunto complica-
do. As escolas dizem estar 
preparadas, mas não es-
tão. É criança sem másca-
ra, aglomeração na saída 
da escola. É complicado”, 
disse Fernanda.

O secretário de Estado 
da Educação, Vitor de An-
gelo, explica as regras. “O 
distanciamento deve ser 
de 1,5 metro. Porém, sabe-
mos que algumas escolas 
não têm esse espaço para 
atender 100% dos estu-
dantes. Nesse caso, a uni-
dade escolar deverá criar 
grupos se revezando, seja 
diário, semanal ou quin-
zenal. Nesses casos, é 
importante que os pais 
consultem a escola do 
seu filho para saber exa-
tamente como será feito 
essa volta presencial para 
que não aconteça de levar 
o aluno no dia que não 
seja o de seu grupo.”
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Segundo a assessoria 
da Secretaria da Edu-
cação (Sedu), todas as 
escolas da rede estadu-
al contam com os pro-
tocolos de segurança e 
com o fornecimento de 
álcool, máscara, aferidor 
de temperatura, sabone-
te, sinalizador de distan-
ciamento, entre outros.

Municípios
Nas prefeituras da Gran-

de Vitória, as ações estão 
divididas. Alguns muni-
cípios já voltaram com as 
aulas presenciais e outros 
ainda estudam a possibi-
lidade e já planejaram ca-
lendário de retorno.

Em Vitória, a rede retor-

nou desde a segunda-fei-
ra (10) com as aulas pre-
senciais do Fundamental 
I (1º ao 5º ano). Segundo a 
prefeitura, o retorno está 
sendo gradual e com re-
vezamento (com 50% dos 
estudantes em sala de 
aula) e facultativo (não 
é obrigatório).

Já Cariacica informou 
que está trabalhando 
para retornar às ativida-
des em junho: 01/06 - 1° 
ao 5° ano do Ensino Fun-
damental e Educação de 
Jovens e Adultos; 08/06 
- Educação Infantil (tur-
mas de 4 e 5 anos); 15/06 
- 6° ao 9° ano do Ensino 
Fundamental.

Em Vila Velha, a Prefei-
tura informou que o en-

sino continuará no for-
mato remoto para toda 
a rede. Os professores 
estão sendo vacinados. 
Enquanto as aulas pre-
senciais não voltam, o 
ensino seguirá em am-
biente virtual, através 
da plataforma municipal 
Escola Tá ON.

Já a Prefeitura da Serra 
informou o calendário de 
retomada das aulas pre-
senciais no modelo híbri-
do: 25 de maio - Crianças/
estudantes - 1º e 2º anos 
do Ensino Fundamental; 
31 de maio - Crianças/es-
tudantes - 3º, 4º e 5º anos 
do Ensino Fundamental 
e 07 de junho - Crianças 
dos Grupos 4 e 5 da Edu-
cação Infantil. •

Sou 
a favor do 

retorno. A socialização 
infantil é fundamental 

no desenvolvimento 
de habilidades. Estudos 

apontam a baixa taxa de 
transmissão no ambiente 

escolar que adotam as 
medidas de controle.

Bruna Scardini Salaroli, 
médica
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Senhora de 103 anos pega Covid, 
é vacinada e ganha vitalidade
Dona Sebastiana Rodrigues já apresentava sintomas do coronavírus antes de se vacinar. 
Família garante que a vacina fortaleceu a idosa, que passa bem após doença 

O grupo dos 
idosos foi um 
dos principais 
na prioridade 

da vacinação contra a 
Covid-19. Inicialmente, 
acreditava-se que eles 
eram os mais propensos 
a desenvolver o quadro 
grave da doença. Depois 
de alguns meses de pan-
demia, percebeu-se que 
não era bem assim, que, 
na verdade, a Covid não 
escolhe idade, fazendo 
vítimas em qualquer 
faixa etária. Contudo, 
os idosos continuaram 
sendo priorizados na 
vacinação em boa parte 
do mundo.

Em uma família de Alto 
Rio Novo, Norte do Esta-
do, a matriarca Sebastia-

na Rodrigues de Jesus, 
de 103 anos, já recebeu 
as duas doses da vacina 
CoronaVac e tem reagido 
muito bem após a imuni-
zação. Mas, o curioso, se-
gundo familiares, é que, 
antes de receber as doses 
da vacina, dona Sebas-
tiana teve os sintomas 
do coronavírus e, após 
ser vacinada, começou a 
reagir muito bem, melho-
rando até mesmo outros 
problemas de saúde que 
ela tinha.

“Antes de tomar a pri-
meira dose da vacina, 
ela teve sintomas da 
Covid-19. Fiquei muito 
preocupada, mas ela foi 
tomando chá de limão 
com mel e gengibre para 
diminuir os sintomas da 

gripe e, a partir daí, já 
teve uma melhora. Após 
15 dias, chegou a primeira 
dose da vacina para ela. 
Assim que tomou, perce-
bi que ela tinha reagido 
maravilhosamente bem”, 
explica a filha Maria das 
Graças Rodrigues.

E ela revela que a mãe 
teve outros sinais de 
melhora após tomar a 
segunda dose. “Como ela 
é acamada, ela voltou a 
mexer braços e pernas. 
Ficou mais corada e foi 
melhorando com o pas-
sar dos dias. Quando 
passou uns 20 dias, ela 
tomou a segunda dose da 
CoronaVac e apresentou 
outros sinais de melhora. 
Adquiriu uma saúde que 
a gente nem acreditava 

que pudesse acontecer. 
Hoje, ela já fica sentada 
para fazer suas refeições, 
utilizando sua mãozinha, 
algo que ela não fazia 
mais”, comemora Maria 
das Graças. Hoje, Se-
bastiana vive em Minas 
Gerais, na cidade de São 
João do Manteninha.

A filha explica que a 
mãe sempre teve uma 
alimentação saudável. 
“Ela come muitas fru-
tas todos os dias. Gosta 
muito de pera, banana, 
maçã. Sempre procuro 
fazer uma alimentação 
saudável para ela com 
vitaminas e sucos. Esta-
mos muito felizes com a 
melhora dela. Está mais 
ativa e conversando 
mais”, afirma.

Vacinação
O Brasil continua em 58º lugar no 

ranking global da aplicação de doses 
da vacina contra a Covid-19 na última 
terça-feira (11), considerando o número 
de doses a cada 100 habitantes. Entre os 
países que compõem o G20, grupo das 
20 maiores economias do mundo, o país 
segue em 9º lugar. Segundo os dados 
atualizados pela Agência CNN, o Brasil 
aparece com 25,58 doses aplicadas a cada 
100 habitantes.

O Reino Unido segue na liderança do 
ranking, com 78,58 doses aplicadas a cada 
100 pessoas. Os Estados Unidos estão em 
segundo lugar com 78,22 doses a cada 100 
habitantes. O Canadá fica na terceira posi-
ção (43,08), seguido pela Alemanha (41,87), 
Itália (40,53) e França (37,56). A Arábia Sau-
dita (30,88) está em 7º lugar seguida pela 
Turquia, com 29,66 doses da vacina contra a 
Covid-19 aplicadas a cada 100 habitantes. •

Andressa Rocon
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Estado recebe vacinas
No Espírito Santo, grande 

parte das cidades aguarda a 
chegada de novas doses de 
vacina contra a Covid-19 
para dar continuidade aos 
agendamentos. Na madru-
gada desta sexta-feira (14), o 
Espírito Santo recebeu mais 
96.050 doses de vacinas para 
a Campanha de Vacinação 
contra a Covid-19. São 43.800 
doses da Coronavac (Sino-
vac/Butantan) e 52.250 do-
ses da Covishield (Oxford/

Fiocruz), pertencentes à 
continuação da 19ª remes-
sa do Ministério da Saúde. 
Além disso, o Estado rece-
beu nesta sexta (14), mais 
21.400 doses da Corona-
vac (Sinovac/Butantan).  
Os imunizantes foram en-
caminhados à Central Es-
tadual de Rede de Frio da 
Secretaria da Saúde (Sesa) 
para cadastramento e em 
seguida será realizada a 
distribuição aos municí-

pios. No total, o ES já rece-
beu 1.448.650 doses, sendo 
1.405.188 doses distribuí-
das, 776.449 doses aplicadas 
(1ª dose) e 283.559 (2ª dose), 
segundo dados do Painel 
Covid-19, do governo do ES.   
O Estado registrou, até esta 
sexta-feira (14), 10.111 mortes 
por Covid-19. O número de 
casos confirmados chegou a 
455.400. Até o momento o ES 
contabiliza 428.672 curados e 
1.390.288 casos notificados. •
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Peito 
é fábrica e não 

estoque! Não tenha 
receio de doar! Essa 

atitude pode salvar uma 
família! Você estará doando 

o único e mais perfeito 
alimento para uma 
criança que precisa!

Thalita Miranda
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Leite materno: 
doação que 
salva vidas

Rede capixaba de Bancos de Leite 
Humano (BLH)

• Em Vitória: BLH Hospital das Clínicas (Centro de Referência 
Estadual); BLH do Hospital da Polícia Militar; BLH da Santa 
Casa de Misericórdia;

• Em Vila Velha: BLH do Hospital Infantil;

• Em Colatina e Cachoeiro de Itapemirim: BLH do Hospital 
Madre Gertrudes de São José e BLH do Hospital Evangélico;

• Postos de Coleta de Leite Humano: UTI Neonatal do 
Hospital Infantil de Vila Velha e Pró Matre.

Geiza Ardiçon

Banco de Leite
Em meio à pandemia, os cuidados 

quanto ao atendimento do Banco de 
Leite Humano foram redobrados. A 
doadora não precisa sair de casa, pois 
todas as orientações, de como massa-
gear as mamas, técnica de retirada do 
leite materno e como armazenar o leite, 
são passadas por folders educativos via 
WhatsApp. Além disso, todas as dúvidas 
podem ser sanadas por teleatendimento 
previamente agendado por telefone.

Os Bancos de Leite do ES estão com 
50% abaixo dos estoques necessários 
para atender a bebês prematuros e 
outros recém-nascidos que precisam 
das doações

O ato de ama-
mentar é refle-
xo de entrega 
e despojamen-

to da mãe, que tem em 
seus braços um ser alta-
mente dependente, espe-
cialmente nos primeiros 
meses de vida. E, quando 
esse leite materno aten-
de a outros recém-nasci-
dos, o ato de amor ganha 
ainda mais sentido. O 
assunto merece ênfase 
com a proximidade do 
dia 19 de maio, quando 
é celebrado o Dia Mun-
dial da Doação de Leite 
Humano.

A nutricionista Thali-
ta Miranda de Menezes 
amamenta seu filho 
Miguel, de apenas dois 
meses, e também propor-
ciona os benefícios deste 
alimento a outros bebês 
por meio da doação de 
leite materno.

“Sou doadora e incenti-
vadora. Doar leite mater-
no é a forma mais gentil 
de levar amor a bebês 
que precisam! Pode sal-
var uma vida! É o melhor 
alimento que existe e de 
forma gratuita podemos 
ajudar”, disse Thalita, 
que vê na doação de lei-
te uma atitude que pode 
salvar uma família. “Você 

estará doando o único e 
mais perfeito alimento 
para uma criança que 
precisa”, completou.

O pequeno Miguel 
nasceu saudável e, dia-
riamente, nos braços 
da mãe, recebe todos os 
nutrientes que precisa 
para passar por essa fase 
da vida cheio de vitami-
nas que o leite materno 
traz. Mas, nem sempre é 
assim.

Há os bebês que estão 
temporariamente im-
pedidos de sugar o leite 
em suas mães, como os 
prematuros internados 
em Unidade Neonatal 
de Terapia Intensiva, 
por exemplo. Para 
casos como esse 
é o Banco de 
Leite que leva 
esse bem tão 
precioso por 
meio de doa-
ções.

Com a pan-
demia da Co-
vid-19, o esto-
que dos Bancos 
de Leite caiu, 
ficando abaixo 
da média que 
era captado 
antes da 
pande-
m i a . 
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Amamentação
O leite materno traz todos os benefícios e nutrientes 

que um recém-nascido precisa para crescer de forma 
saudável. Ele contém teores adequados de proteínas, 
carboidratos, gorduras e água para favorecer o cresci-
mento e o desenvolvimento do bebê. Esse alimento é 
facilmente digerido pelo intestino do bebê, o que favo-
rece uma adequada absorção de nutrientes e o aumento 
da frequência das mamadas, trazendo mais calorias e 
alimento para o bebê.

A nutricionista Thalita enfatiza que, apesar do conhe-
cimento e estudo sobre amamentação, essa fase tem 
sido uma caixinha de surpresas. “Não sabemos como vai 
ser nem o que esperar, no início é doloroso, mas, com o 
tempo, a gente vai pegando o jeito, a mãe vai aprendendo 
e o bebê também. Hoje estamos 100% mas já passamos 
pela fase de fissuras que foi bem dolorida. Precisei de 
orientações e indico para toda mulher”, concluiu.

De acordo com a coor-
denadora do Centro de 
Referência Estadual em 
Banco de Leite Humano – 
BLH/Hucam e represen-
tante da Região Sudeste 
na Comissão Nacional de 
Banco de Leite Humano 
(FIOCRUZ/MS), Mônica 
Barros de Pontes, atual-
mente, os seis Bancos de 
Leite Humano no Estado 
precisam aumentar mais 
de 50% o volume de lei-
te captado por doadoras 
para suprir 100% dos be-
bês prematuros e/ou pa-
tológicos internados em 
suas Instituições.

“O uso clínico do leite 
humano é essencial para 
os bebês que estão tem-
porariamente impedidos 
de sugar em suas mães 
e, atualmente, estamos 
com baixo estoque em 
nosso serviço. Estamos 
captando uma média 
de 24 litros de leite/mês 
e antes captávamos em 
média 60 litros de leite 
por mês”, disse Mônica. 

Ela destacou, também, 
que a doação de leite 
humano ainda não é 
cultural na sociedade 
capixaba. "Isso dificulta 
o estoque para suprir as 
necessidades de bebês 
internados em outras 
instituições”, completou.

A distribuição do leite 
humano pasteurizado 
no Estado do Espírito 
Santo fica condicionado 
aos bebês internados e 
sem o leite de suas res-
pectivas mães, a não ser 
casos específicos e que 
são orientados pelos 
médicos. “Trabalhamos 
conforme a Política Na-
cional de Aleitamento 
Materno para que nos-
sos bebês internados na 
neonatologia recebam 
leite humano e saiam 
de alta hospitalar ma-
mando em suas mães, 
preferencialmente por 
seis meses exclusivos 
e complementados por 
até dois anos ou mais”, 
afirmou. •

Quanto mais 
doadoras cadastradas 
nos bancos de leite, 
maior a chance de 
suprir 100% das 
crianças internadas. 
A doação de leite 
humano é um ato 
solidário e altruísta.
Mônica Barros de Pontes

Unidade de Comunicação do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes. 
Servidoras do hospital que estão trabalhando na análise de qualidade do leite 
humano oferecido aos bebês da UTI Neonatal 

Tudo é feito sem sair de casa!
Faça o cadastro de doadora por telefone

27 3335-7515

É preciso que a doadora esteja saudá-
vel, amamentando e ter leite excedente. 
Após avaliação e aptidão médica, uma 
equipe passa a ir na residência da doado-
ra, deixa os frascos estéreis e etiquetas 
de identificação e, uma vez na semana, 
a busca o leite coletado.

Importante!
O Banco de Leite Humano segue o ma-

nual de boas práticas, preza pela biosse-
gurança e, com a pandemia, intensificou 
as orientações de higiene, distanciamen-
to físico e triagem da doadora e familia-
res referente aos sintomas da COVID-19.

A distribuição de leite humano pasteu-
rizado segue critérios de prioridade, de 
acordo com o quadro clínico do recém-
-nascido e o estoque de leite humano. 
Conforme RDC 171 de 2006, os receptores 
deste valioso produto são recém-nasci-
dos prematuros ou baixo peso interna-
dos e casos excepcionais de infecção e 
outras patologias a critério médico.

Como ser 
doadora 
de Leite 
Humano?
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Harmonização Facial
Avançada

99827-322527 Shopping Moxuara Cariacica

Neste artigo, va-
mos abordar a 
necessidade da 
gestão pública 

em contribuir para o de-
senvolvimento local sus-
tentável de nossas cida-
des. Para isso acontecer, 
precisamos contar com 
o apoio e a assessoria 
de outras instituições, 
públicas e privadas, na 
realização dessas ações 
no campo das políticas 
públicas.

Já abordamos em di-
versos artigos a neces-
sidade de capacitação 
dos servidores públicos 
que, em relação ao setor 
privado, quase não fazem 
cursos de qualificação e 
aprimoramento. Dada 

a complexidade da rea-
lidade em que vivemos, 
as exigências de profis-
sionais capacitados será 
a tônica da gestão pública 
nos próximos anos, prin-
cipalmente, da gestão 
municipal, onde, de fato, 
o cidadão comum procu-
ra os serviços públicos.

É no município que as 
pessoas buscam os servi-
ços de Saúde, Educação 
e Assistência Social, o 
apoio para seus peque-
nos negócios, e onde as 
grandes empresas bus-
cam algum incentivo 
fiscal para se instalarem.

Diversos estudos têm 
mostrado o quanto o in-
vestimento em políticas 
públicas de qualidade 

melhoram o ambiente 
de negócios dos muni-
cípios e acabam atrain-
do empresas de todos 
os setores, que vão gerar 
emprego e renda para a 
população local.

Há uma relação direta 
entre a boa gestão públi-
ca e o desenvolvimento 
local dos municípios. 
Mas, como um municí-
pio pode se desenvolver? 
Como fazer para que este 
desenvolvimento acon-
teça e beneficie seus ci-
dadãos?

Mesmo que o municí-
pio não tenha muitos 
recursos, ele pode e deve 
buscar melhorar a gestão 
de suas políticas públicas 
e avançar no desenvolvi-
mento econômico, social 
e ambiental: nos três ei-
xos que chamamos de 
Desenvolvimento Sus-
tentável.

Para isso acontecer, o 

gestor municipal e sua 
equipe precisam buscar 
ajuda, seja no próprio 
município, seja no Es-
tado do Espírito Santo 
e até em nível nacional 
e internacional, quando 
for o caso.

Nos governos estadual 
e nacional existem diver-
sos órgãos de apoio nos 
três poderes (Executivo, 
Legislativo e Judiciário), 
que podem ser aciona-
dos para que o município 
receba apoio e assessoria 
técnica e até recursos fi-
nanceiros para a execu-
ção de obras e serviços 
públicos.

Na esfera privada, 
também existem inú-
meras organizações que 
podem prestar serviços 
à administração muni-
cipal, contribuindo para 
qualificar e potencializar 
suas políticas públicas.

Portanto, não podemos 

aceitar a desculpa de 
muitos prefeitos e vere-
adores de que seus muni-
cípios não têm recursos 
para fazer as políticas 
públicas aconteceram 
com a qualidade deseja-
da pela população.

Por isso, a população 
precisa exigir, fiscalizar e 
cobrar deles, fazendo seu 
papel de ajudar a gestão 
pública a trabalhar e fa-
zer o desenvolvimento 
local acontecer.

Não podemos aceitar as 
desculpas de que o atual 
prefeito não vai fazer o 
que prometeu na campa-
nha política passada por 
não tem dinheiro ou por-
que não pode fazer, ou 
porque não tem pessoal 
para fazer, ou qualquer 
outra desculpa...

Até porque, muitos 
desses apoios e dessas 
assessorias acontecem 
sem nenhum custo para 

os municípios, quando 
ofertados por organiza-
ções públicas.

E mesmo por parte de 
entidades privadas ou 
filantrópicas, muitas 
oferecem apoio e até 
recursos, sem ônus para 
os municípios, interessa-
dos em que o desenvol-
vimento local aconteça.

Portanto, as gestões mu-
nicipais podem e devem 
fazer uma boa gestão das 
políticas públicas e, assim, 
contribuir para o desenvol-
vimento local sustentável 
de nossas cidades. •

Dr. César Albenes de 
Mendonça Cruz é Filóso-
fo, Mestre em Educação, 
Doutor em Serviço Social, 
Pós-Doutor (PHD) em Po-
lítica Pública, Professor 
Universitário; Consultor 
Político; e secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo de Viana.

COLUNA

OBSERVATÓRIO DA POLÍTICA

Por 
César Albenes

Política pública e 
desenvolvimento local

https://www.instagram.com/cancelieriesteticaesaude/
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Em um só lugar!Em um só lugar!

Tudo doAgro aqui! 

O Fundo de Garan-
tia por Tempo 
de Serviço 
(FGTS) tem 

por função proteger os 
trabalhadores nas hipó-
teses de demissão sem 
justa causa. É como se 
fosse uma poupança 
extra aos trabalhadores, 
mas também pode ser uti-
lizado para aquisição de 
casa própria ou por outras 
razões definidas em lei.

O que se discute agora 
no Supremo Tribunal 
Federal (STF) é se a Taxa 
Referencial (TR) pode 
ser utilizada para atu-
alização monetária do 
FGTS, já que essa taxa 
não acompanha os índi-

ces de inflação, trazendo 
séria desvantagem aos 
trabalhadores.

A partir do segundo tri-
mestre de 1999, a TR pas-
sou a ser muito inferior 
ao Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), ficando 
igual ou próxima de zero.

Estudos do Departa-
mento Intersindical de 
Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Die-
ese) mostram perda su-
perior a 45% nas contas 
do FGTS em relação à 
inflação entre 1999 e 2013.

Caberá ao STF decidir 
pela continuação da 
aplicação da TR ou sua 
substituição pelo IPCA, 

ou por outro índice que 
reflita a correção próxi-
ma à inflação.

Essa aguardada deci-
são do STF beneficiará 
os trabalhadores que ti-
veram carteira assinada 
entre 1999 e 2013.

Importante alertar que 
essa decisão pode bene-
ficiar somente quem 
entrou com a ação até o 
dia do julgamento. Então 
é prudente o trabalhador 
ingressar com a ação 
antes do julgamento do 
STF.

A diferença nos valores 
do FGTS, levando em 
conta a correção pela 
TR e pelo IPCA, supera 
60%. Por exemplo, uma 

conta do FGTS que pos-
sui saldo de R$112.010,38 
(cento e doze mil, dez 
reais e trinta e oito cen-
tavos) corrigido pela 
TR, se aplicado o IPCA, 
o saldo passaria para 
R$204.761,79 (duzentos 
e quatro mil, setecentos 
e sessenta e um reais e 
setenta e nove centavos).

O Supremo Tribunal 
Federal já decidiu pela 
substituição da TR em 
julgamentos anteriores, 
como no caso da corre-
ção monetária de débitos 
trabalhistas no âmbito 
da Justiça do Trabalho.

Se é um direito seu 
quem vai decidir é o Su-
premo Tribunal Federal, 

mas, se você trabalhou 
em algum momento en-
tre 1999 e 2013 de carteira 
assinada, tendo direito 
ao FGTS, seja você tra-
balhador urbano, rural, 
empregado doméstico, 
safreiro ou trabalhador 
temporário, é importante 
que você corra logo atrás 
do seu direito e entre 
com uma ação judicial. 

Pode ser que o STF de-
cida que somente quem 
entrou com a ação tenha 
direito. •

Érico Lopes é secretário 
de Controle e Transpa-
rência de Viana e Mem-
bro Titular da Cadeira n.º 
15 da Academia de Letras 
Jurídicas do Estado do 
Espírito Santo.

COLUNA

VAMOS FALAR DE DIREITOS

Por
Érico Lopes

Tive carteira assinada 
a partir de 1999. A 
revisão do FGTS é 
direito meu?



NBA: Capixaba Anderson 
Varejão retorna ao Cleveland 
Cavaliers depois de cinco anos
Varejão jogou pelo Cavs entre 2004 e 2016 e fez história na franquia: ele foi duas vezes 
campeão da Conferência Leste, em 2007 e 2015

Após cinco anos 
longe das qua-
dras da Natio-
nal Basketball 

Association (NBA), a es-
trela do basquete mun-
dial, o pivô Anderson 
Varejão, sacramentou 
seu retorno ao Cleveland 
Cavaliers. Aos 38 anos, o 
capixaba assinou um 
contrato com o Cavs, 
franquia a qual defen-
deu por longos anos, e 
seguirá com a antiga 
companheira, a cami-
sa de número 17, para a 
disputa da reta final da 
temporada regular.

Varejão não joga desde 2019, quando 
atuou com a camisa da seleção brasilei-
ra na Copa do Mundo da China. Apesar 
de estar tanto tempo longe das quadras, 
o jogador continuou seus treinos para 
manter a forma. O último clube que 
o capixaba defendeu foi o Flamengo, 
quando conquistou o título do Novo 
Basquete Brasil (NBB).

Depois da Copa do Mundo, ele retor-
nou ao Estados Unidos para focar em 
um projeto pessoal: se dedicar à família. 
Ele e a esposa, a americana Stacy, se 
tornaram pais de Serenee, que nasceu 
em abril de 2020.

Agora, ele volta ao Cavs como um dos 
grandes ídolos da história. Varejão foi 
homenageado várias vezes pela fran-
quia, inclusive, com três edições da Noi-
te das Perucas (Wig Night). E, quando 
pisou novamente nas quadras vestindo 
a camisa do Cleveland, ele sentiu esse 
carinho. “Foi especial. Não sabia como 
seria, tinha aquela ansiedade, aquele 
frio na barriga do meu início na fran-
quia, em 2004... E foi como uma volta 
no tempo. O carinho de todos na arena 
comigo... muitos ainda estão lá desde 
a minha saída, alguns desde a minha 
chegada, então, foi indescritível. Um 
sentimento que é difícil de explicar.”
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Cleveland 
Cavaliers

Anderson jogou pelo 
Cavs entre 2004 e 2016 e 
fez história: ele foi duas 
vezes campeão da Con-
ferência Leste, em 2007 
e 2015. Os números são 
expressivos: 4.905 pon-
tos, 4.839 rebotes e 747

Em 2016, ele saiu do Cle-
veland para o Portland 
Trail Blazers. Dispen-
sado, assinou com o 
Golden State Warriors, 
onde acabou derrotado 
por Cleveland em uma 
final histórica. Mesmo 
não fazendo parte mais 
do elenco, o anel de cam-
peão foi oferecido e ele 
recusou: “não recebi o 
anel. O Cavs me ofere-
ceu, mas não aceitei. Es-
tava vestindo a camisa 

dos Warriors na época, 
que era o rival do Cavs 
naquela sequência de 
finais. Tive a felicidade 
de, no ano seguinte, ser 
campeão com o Golden 
State.”

Sobre voltar para a 
NBA, aos 38 anos, ele 
falou: “recebi convites e 
propostas para jogar na 
última temporada, mas 
a pandemia atrapalhou 
meus planos. Eu já tinha 
decidido não jogar após 
a Copa do Mundo para 
acompanhar o nasci-
mento da minha filha 
e, logo depois, surgiu a 
pandemia. Tenho uma 
ligação muito forte com 
a franquia, com a cidade 
e com os fãs e fiquei feliz 
em poder voltar a jogar 
pelos Cavs. Estou muito 
feliz. É muito bom estar 

de volta à organização. 
Tenho uma história de 
quase 13 anos com a ca-
misa do Cleveland, é a 
cidade que me acolheu, 
que eu escolhi para mo-
rar, onde vive a minha fa-
mília e sou grato à fran-
quia e aos fãs por tanto 
carinho”, contou o pivô.

Agora, o brasileiro che-
ga a uma equipe em si-
tuação completamente 
distinta. A única coisa 
que o remete ao passado 
é a camisa 17, que voltará 
a usar. Desde a saída de 
LeBron James, em 2018, o 
Cleveland Cavaliers tem 
o menor número de vitó-
rias em toda a liga (ape-
nas 59 neste período). O 
time está em momento 

de reconstrução. Os no-
mes de destaque pos-
suem entre 20 e 23 anos 
e isso inclui Jarrett Allen, 
de 23, uma aposta para a 
mesma posição do capi-
xaba. O brasileiro acredi-
ta que pode passar mui-
tos ensinamentos para o 
núcleo jovem da equipe.

O pivô agora é o quar-
to brasileiro que está na 
NBA, ao lado de Raul 
Neto, do Washignton 
Wizards,; Cristiano Felí-
cio, do Chicago Bulls; e 
Didi Louzada, do New 
Orleans Pelicans. “Estar 
entre os melhores é sem-
pre muito bom. Poucos 
no mundo tem o privilé-
gio de disputar a NBA, de 
jogar uma temporada na 

liga, e eu fico orgulhoso 
com a história que escre-
vi e com tudo que estou 
construindo, até hoje, 
com a camisa do Cleve-
land. É indescritível, um 

sentimento que é difícil 
de explicar”, disse ele, 
que, agora que retornou 
para a NBA, pretende 
voltar a vestir a camisa 
da seleção brasileira. •

CONECTADACONECTADA
EM EM VOCÊ!

www.radiotopfm.app.br

@radiotopfmweb
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Rickson Maioli: 
alegria que contagia!
O artista adiantou as novidades de sua carreira e, uma 
delas, é a nova música Final de Semana
Andressa Rocon

Dono de uma ale-
gria contagiante 
e de um carisma 
incomparável, o 

cantor sertanejo Rickson 
Maioli garante muita ani-
mação por onde passa. 
Em entrevista exclusiva 
para o Agora ES, o músico 
adiantou as novidades de 
sua carreira. Uma delas é 
a nova música de trabalho, 
Final de Semana.

“É um ritmo diferente do 
meu trabalho autoral ha-
bitual, uma mistura com 
o pagode baiano que faz 
parte do meu show. Já 
está tocando nas rádios 
e entrará nas redes so-
ciais até o final de maio”, 
revela. As novidades 
não param por aí. O 
músico conta que tem 
a intenção de lançar 
singles ainda durante 
o decorrer deste ano 
e início de 2022.

“A ideia é reunir 
em um DVD, que 
será o segundo 
da minha car-
reira. Estamos 
planejando 
também uma 

live contando um pouco 
da minha história, que em 
breve será divulgada”, dis-
se o cantor.

Na carreira, o artista co-
leciona momentos mar-
cantes. Um deles, que o 
cantor recorda com ca-
rinho, foi em um show 
realizado no evento Vi-
tória Country, junto com 
os artistas Luan Santana 
e Cristiano Araújo.

“No começo foi muito 
frustrante, pois os pro-
dutores do Luan não 
permitiram que eu usas-
se a iluminação no palco, 
mesmo não sendo deles. 
E, tive de cantar no escuro 
total. Naquele dia, lembro 
que estava resfriado e a 
base de remédios para 
conseguir falar. Mesmo 
com tudo dando errado, 
eu consegui cantar e o 
público me acolheu de 
forma emocionante. Foi 
um grande show e, no fim, 
as fãs de Luan Santana e 
Cristiano Araújo fizeram 
um fã-clube para mim: ‘As 
princesas do Maioli’, foi 
muito bacana”, lembra 
Rickson.

O artista conta que tem 
feito algumas lives para 
manter o engajamento 
com o público e estu-
dando novas formas de 
melhorar o desempenho 
no mundo virtual, além, é 
claro, de levar um pouco 
de alegria para seus fãs 
neste momento difícil. Ele 
destaca que a situação que 
os artistas têm enfren-
tado é bastante crítica. 
“A maioria depende dos 
shows para sobreviver e 
isso atrapalha a criação de 
conteúdo autoral e acaba 
estagnando a cultura capi-
xaba. Nos resta torcer para 
que isso passe o quanto 
antes”, desabafa o cantor.

Rickson não esconde 
a ansiedade e a saudade 
que está para encontrar 
seu público. “Estou mor-
rendo de saudades e de 
compartilhar alegria com 
minhas 'maioletes' e meus 
'maiolis'. Estou preparan-
do um novo show, com 
muitas novidades, cheio 
de energia e emoções 
variadas para voltarmos 
com tudo. Garanto que 
vamos nos divertir mui-

to e será muito especial”, 
afirma.

Ele revela que sua fa-
mília sempre foi muito 
ligada à música. “Meu pai 
arranhava um violão, meu 
irmão Richard Viana tam-
bém começou sua carreira 
bem cedo. Isso também 
fez crescer o meu desejo 
pela área musical. Ao ga-
nhar o primeiro violão do 
meu pai, comecei minha 
jornada de aprendizados. 
Foi quando fiquei mais 
seguro e comecei a fazer 
rodinhas com amigos e 
luau na praia e, em segui-
da, fazer apresentações 
em barzinhos.”

E isso fez com que o mú-
sico se aproximasse do 
público. “Ainda não sabia 
qual o meu propósito na 
música, mas continuei se-
guindo naquilo que mais 
gostava em fazer: que é a 
música. Hoje, posso afir-
mar que o propósito é 
levar sorrisos às pessoas. 
A música transforma e 
posso dizer com experi-
ência que pode até salvar 
vidas”, finaliza. •

Nascido e criado no Espírito Santo, na 
cidade de Viana, Rickson Maioli come-
çou sua carreira aos 16 anos, tocando 
seu violão em barzinhos, onde adquiriu 
muita experiência com o público e a 
música. Antes de ingressar na carrei-
ra solo, Rickson participou de várias 
bandas, entre elas, Ferreira Som, Banda 
Máxima, Beijo Mulher, entre outras. Já 
em dezembro de 2009, iniciou a carreira 
solo, conquistando seu espaço entre os 
grandes nomes da música capixaba.

Em 2011, gravou seu primeiro CD, Para 
de charminho, e, em 2013, gravou o se-
gundo CD, Juras – ao Vivo, onde teve 
destaque nas músicas Se quer dinheiro e 
No canto da parede, com a participação 
do Bonde do Forró.

Em 2017, Rickson gravou seu primeiro 
DVD autoral intitulado Acústico em Vila 
Velha, com um clima intimista e músicas 
voltadas para o romance, como a de 
trabalho Teu suor, dentre outras, como 
Experiência de amar e Por A mais B.

Trajetória

Teu Suor 
(DVD Acústico 
em Vila Velha)

Volta amor 
(DVD Acústico 
em Vila Velha)

Live
Tardezinha 
Sertaneja com 
Mano Richard 
Viana

https://www.youtube.com/watch?v=V4z4EK99JRA
https://www.youtube.com/watch?v=p5ZVduQKutE
https://www.youtube.com/watch?v=PUjli-AblYw
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Fãs de Raul criam grupo para 
homenagear o pai do rock nacional
Kavernistas, formado por fãs de Raul Seixas, realizam encontros virtuais em maio

Lívia Albernaz
"Toca Rauuuul!!!" Seja 

jovem ou mais velho, 
quem nunca foi a um 
show e ouviu alguém 
gritar essa já conheci-
da frase? Falecido há 31 
anos, o Raulzito, Maluco 
Beleza ou ainda o Pai do 
Rock Brasileiro, Raul Sei-
xas, permanece vivo na 
memória de muitos fãs. 
E é por esse amor em co-
mum que um grupo de 
apaixonados pelo músi-
co se reuniu e formou o 
Karvenistas.

O coletivo, formado por 
fãs de Raul Seixas, sur-
giu a partir da vontade 
de uma turma de amigos 
em fazer uma passeata 
em homenagem a Raul, 
assim como acontece em 
várias outras cidades do 
Brasil. "Iríamos comemo-
rar 15 anos de amizade e 
Raul sempre esteve pre-
sente em nossas vidas, 
em nossos encontros, 
representando um elo 
entre nós. Agora já são 
19 anos de amizade des-
se grupo que chamamos 
de Patuscos”, disse David 
Rocha, membro do Ka-
vernistas.

Assim, em agosto de 
2018, foi realizada a pri-
meira passeata, sain-
do do Espaço Cultural 
Thelema em direção ao 
Barão de Monjardim, 

também no Centro 
de Vitória. “Durante o 
evento várias pessoas 
nos perguntaram onde 
poderiam nos encontrar, 
se tínhamos uma agenda 
permanente de encon-
tros. E, assim, criamos 
um nome para o grupo, 
Kavernistas, em referên-
cia ao álbum Sociedade 
da Grã-Ordem Kavernis-
ta Apresenta Sessão das 
10, álbum que também 
conta com a participação 
do músico cachoeirense 
Sergio Sampaio.”

O grupo cresceu e pas-
sou a desenvolver outros 
encontros. Surgiram 
os projetos Tardes para 
Raul; Noite para Raul; 
Como Vovó já Dizia e a 
Semana Viva Raul, ex-
plorando o lado musical 
e rock and roll do músico, 
passeando também pela 
ampla produção literária 
sobre Raul Seixas.

Antes da pandemia, em 
2019, o grupo promoveu a 
Semana Viva Raul, even-
to on-line, que durou seis 
dias e reuniu escritores, 
pesquisadores, poetas e 
músicos de várias partes 
do País para uma exten-
sa comemoração à vida 
e obra de Raul.

Para este ano, a exem-
plo do ano anterior, o 
grupo busca se adaptar 

ao cenário de restrições 
impostas pela pandemia 
e, apesar das adversida-
des, manter uma agenda 
de encontros, mesmo 
que virtuais, para cele-
brar a arte, a cultura e 
a busca por dias mais 
amenos.

Raul Seixas

Raul faleceu dia 21 em 
junho de 1989, aos 44 
anos, em São Paulo. Na-
quela triste manhã de 
agosto, ele foi encontra-
do morto sobre a cama, 
vítima de uma parada 
cardíaca: seu alcoolis-
mo, agravado pelo fato 
de ser diabético e por 
não ter tomado insulina 
na noite anterior, causa-
ram-lhe uma pancreatite 
aguda fulminante.

“Raul morreu há 31 
anos. De lá pra cá, são 
dezenas de livros escri-
tos sobre ele, centenas 
de covers ganham a 
vida tocando Raul, tem 
filmes e documentários, 
uma passeata em sua ho-
menagem, que acontece 
todos os anos em várias 
cidades do Brasil. É um 
fenômeno. Uma marca 
alcançada por pouquíssi-
mos artistas no mundo.”, 
disse David. •

PRÓXIMAS AGENDAS
MEU BARBUDO FAVORITO - 26 de maio
Na 4ª edição do Meu Barbudo Favorito, o 
professor Carlos Guedes traz uma conversa entre 
Paulo Freire e Raul Seixas em comemoração 
ao centenário do educador. A live contará com 
a participação pra lá de especial do músico 
Sandrera. A live será dia 26 de maio, 19 horas.
l @thelemact

VIVA RAUL! - De 26 a 28 de junho
26 de junho
Mesa: Muito além do Rock and Roll
19 horas - Abertura Wagner Jacot e Ruth-Léa 
Souza
19h05 - Carlos Minuano (autor do livro Raul 
Seixas: por trás das canções) e Tiago Bittencourt 
(autor do livro O Raul que me contaram)
Mediação: Wagner Jacot

27 de junho
Mesa: A Lei do Forte
19 horas - Abertura Kleiton Almeida
19h05 - Amanda Muniz (autora do livro Por 
uma teoria do direito e rock) e Rosana da Câmara 
(autora do livro Krig-ha, Bandolo! Cuidado, Aí 
Vem Raul Seixas)
Mediação: Vitor Cei

28 de junho
Mesa: Anarquinópolis é aqui!
19 horas - Abertura David Rocha
19h05 - Juliana Abonizio (autora do livro A chave 
da Sociedade Alternativa) e Zelinda Hypolito
Mediação: Josi Nery
Participação especial de Sylvio Passos
20h30 - Sarau da Barão - especial Raul Seixas

https://www.instagram.com/kavernistas/


Depois da chuva vem o arco-íris

Vida feliz
Você cometeu um erro e está se martirizando 
por causa disso? As pessoas estão te julgando 
severamente? Tá com medo de ser cancela-
do na internet? Calma, não há motivo para o 
desespero, depois da chuva vem o arco-íris...

A primeira coisa a fazer é ignorar todos os de-
dos apontados na sua direção, dizendo para si 
mesmo que todos nós cometemos erros todos 
os dias. No plano material, somos perfeita-
mente imperfeitos, não há nada de errado com 
os nossos erros, eles são inevitáveis, fazem 
parte da construção dos nossos acertos.

Às vezes deixamos de aprender com nossos 
erros e tornamos a repeti-los. Errar uma, duas 
ou três vezes não faz de nós pessoas más, só 
prova que somos humanos em processo de 
aperfeiçoamento. É através da repetição que 
se chega à excelência.

O mundo é uma velha sala de aula, estamos 
todos matriculados nessa escola para aprender. 
Isso significa que errar faz parte da didática da 
vida. É assim que aprendemos e crescemos. O 
melhor da história é que o Universo nos aceita 
e nos ama como alunos!  

É importante evitar o convívio com aquelas 
pessoas que vivem julgando a conduta dos ou-
tros. São pessoas tóxicas, destrutivas, não estão 
felizes com elas mesmas, por isso vivem para 
criticar, depreciar, querem na verdade compa-
nhia para a sua infelicidade. Os julgamentos 
empobrecem a existência e reduzem o ser hu-
mano.

A única coisa que devemos fazer quando er-
ramos é aprender com o erro. Errar, tropeçar, 
voltar atrás, recomeçar, tudo isso faz parte do 
nosso processo de crescimento.

Comprometa-se hoje a ser mais tolerante e 
compreensivo com você mesmo e com as pes-
soas à sua volta. Não se cobre tanto, acaricie-se 
mais, perdoe-se mais. Você é lindo do jeito que 
é, está fazendo o seu melhor para passar para a 
lição seguinte.

Quando você se aceita, inspira outras pessoas 
a fazerem o mesmo. Somos todos estudantes 
da mesma escola, colegas na jornada espiritual. 
Que a experiência de um sirva de exemplo para 

todos e que juntos possamos fazer aquilo que 
o Universo espera de nós: amar uns aos outros 
como irmãos.

A vida é linda e a escolinha de Deus é mara-
vilhosa. Podemos repetir de ano, podemos até 
andar vagarosamente e o bom da história é que 
o professor Deus jamais desiste de seus alu-
nos, está sempre pronto a nos proporcionar um 
novo teste, uma nova oportunidade de acerto e 
aprovação.  

Os sábios chineses ensinam: “se caíres sete 
vezes, levanta-te oito.” Não importa quantas 
vezes caímos, mas sim como nos levantamos 
e o que fazemos com aquilo que as quedas nos 
ensinaram. 

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

https://www.buphallos.com.br
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