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Chuvas ocorridas em novembro e dezembro fizeram com que a entrega fosse
novamente adiada. Obras de acesso ao novo terminal também estão atrasadas. Pág. 6
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Fim da greve
Estado Capixaba

Foi encerrada na tarde de quarta-feira (10) a greve dos rodoviários após decisão
da Justiça que determinou que as empresas de ônibus reajustem o salário dos
rodoviários em 3%. A paralisação durou 15 dias.

Nova cara
A escadaria Maria Ortiz, símbolo da vitória dos capixabas contra piratas holandeses
no século XVII, foi entregue completamente restaurada por presos do sistema prisional na quarta-feira (10), no Centro.
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Última hora
O cadastramento biométrico de eleitores começou em junho do ano passado em Vila
Velha. Quem deixou para se cadastrar em cima última hora tem encarado longas
filas. O prazo final do cadastramento vai até o dia 19 de janeiro.
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Cidades
lll Contra assaltos

Contrariedade nos coletivos da Grande Vitória

Catracas foram instaladas para evitar que as pessoas
pulem a roleta e não paguem a passagem

“

Estado Capixaba

Às vezes fico muito
constrangido ao ver
pessoas mais obesas
tendo dificuldades em
passar pela roleta.
Muitos preferem
entrar pela porta de
trás”

Ronaldo Dante,
professor

Dos 1.444 ônibus da frota do
Transcol na Grande Vitória, 140
já receberam as chamadas roletas altas, instaladas para evitar
que as pessoas pulem a roleta e
não paguem a passagem.
Instaladas unicamente para
evitar que os passageiros usem
os ônibus sem pagar, as roletas
altas têm seus efeitos colaterais.
Dificulta a passagem de muitos
passageiros que paga a passagem.
Em alguns casos, para pessoas com mais massa corporal, a
passagem pela roleta alta é quase impossível. Também as pessoas com crianças no colo, ou com
embrulhos, pagam uma conta da
qual não são devedores.
Além de dificultar as passagens da maioria dos passageiros, as roletas altas têm eficácia
relativa. Segundo o Sindicato das

Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), o equipamento registrou
redução de 89% na incidência de
pulos. Há casos em que pessoas
com pouco peso e muita flexibilidade, passam entre a roleta de
baixo e a de cima.
O GVBus informa que toda a
frota em operação na Grande Vitória será equipada com roletas
altas. Mas minimiza, informando que isso será aos poucos. O
número previsto destas roletas a
serem instaladas este ano não foi
informado pelo GVBus.
O GVBus também dá seus pulos. Diz que há uma média de 100
mil pulos de roleta por mês nos
coletivos do Sistema Transcol,
não informando como chegou a
estes cálculos. Diz contabilizar
que o total de pulos representa
um prejuízo mensal de R$ 320
mil e R$ 3,84 milhões por ano.
As roletas altas têm custo de
R$ 2 mil, aproximadamente, dependendo do fabricante, como
informa o GVBus. O dinheiro
será embutido no preço das passagens.
As catracas estão em uso em
ônibus do sistema Transcol há
cerca de sete meses. As catracas
altas foram um achado para as
empresas, que começaram a fazer suas instalações nos coletivos.
O sindicato admite que “com
relação à reação dos passageiros,
não realizamos nenhuma pesquisa sobre isso”. Mas acrescenta: “Porém, observamos no dia
a dia e em matérias publicadas
pela mídia que uma grande parte dos usuários do sistema aprova o equipamento, já que ele aumenta a sensação de segurança e
reduz a evasão de receita”.
Já o Sindicato das Empresas
de Transportes de Passageiros do

Estado do Espírito Santo (Setpes)
afirma que a evasão de receita em
Vitória é de aproximadamente
R$ 8 milhões. Em Vitória, aproximadamente 2.100 pulos de roleta por dia nos ônibus municipais,
informa o sindicato, que não diz
como apurou estes dados.
“Por enquanto, seis carros receberam a catraca. Até abril de
2018 está prevista a instalação
em 50 coletivos”, informa o Setpes. Segundo o sindicato, a frota atual de Vitória é composta por
206 veículos, com uma idade média de seis anos.
O Setpes se queixa de que “a
evasão de receitas é um problema que vai além do pulo de roleta. O percentual total com as diferentes formas de evasão chega a
10% do faturamento das empresas. É um prejuízo alto: R$ 600 mil
por mês e cerca de R$ 8 milhões
ao ano”, se queixa o sindicato.

“

Fica complicado
atravessar a roleta
quando estamos com
muitas sacolas ao sair
do shopping. Quiseram
dar uma solução para
um problema, mas
criaram outro”

Estado Capixaba

GVBus

Colocadas em 140 ônibus do Transcol, roletas altas incomodam passageiros que pagam a passagem

Solange Guedes,
secretária
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lll No Estado

Verba milionária para Saneamento e Educação
Secom

Em visita ao Estado, ministros liberam R$ 100 milhões em investimentos nestas duas áreas

Solenidade de anúncio dos recursos contou com a presença do presidente da
Câmara, dos ministros de Educação e Cidades, e ainda do prefeito de Salvador
Mais investimentos para a melhoria da qualidade da educação
capixaba e para a área de saneamento no Espírito Santo. O ministro da Educação, Mendonça
Filho, esteve no Espírito Santo na
quarta-feira (10) para anunciar a
liberação de R$ 36 milhões para
o Estado e municípios. Dentre esses, R$ 24 milhões são para investimento na educação em tempo integral, do Programa Escola
Viva, e R$ 4,5 milhões serão destinados para apoiar na elaboração
do novo currículo capixaba e também para produção de material
didático e formação de professores das redes municipais e estadual, do Ensino Fundamental.

federal
“virouO governo
sócio da gente,
na estruturação e
ampliação do Escola
Viva no Estado”
Paulo Hartung,
governador

Já a Cesan e o Governo do Estado assinaram quatro contratos
com a Caixa Econômica Federal
para liberar financiamento no valor de R$ 63,56 milhões em obras
de saneamento no Espírito Santo.
O recurso vem do programa Saneamento para Todos, do Ministério
das Cidades.
A solenidade ocorreu no Palácio Anchieta, com presença
do governador Paulo Hartung,
do presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia, do
ministro das Cidades, Alexandre Baldy, do prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães
Neto, de prefeitos do Espírito Santo, deputados, entre outras autoridades.
“Hoje estamos anunciando investimentos de quase R$ 100 milhões, entre saneamento básico e
educação, que são duas áreas estratégicas para o país. Hoje fazemos uma agenda muito boa para
os capixabas, de valorização do
trabalho que está sendo feito no
Estado e que contempla setores
estratégicos. Quando olhamos o
futuro do Brasil, entre os enor-

mes desafios que temos, um deles
é melhorar a educação de nossos
jovens. O mundo está integrado,
competitivo e precisamos ter uma
juventude com bom nível de qualificação”, destacou Hartung.
SANEAMENTO
O investimento anunciado
pelo Governo, no valor de R$
63,56 milhões, é destinado para
obras de ampliação dos sistemas
de esgotamento sanitário nas cidades de Serra, Guarapari e Nova
Venécia, além de desenvolvimento institucional da Cesan.
Na cidade de Serra, na Região
Metropolitana da Grande Vitória,
as obras serão para ampliação e
melhoria da estação de tratamento de esgoto Manguinhos, no valor de R$ 26,5 milhões.
Em Guarapari, será feita a complementação do sistema de esgotamento sanitário, beneficiando a
região de Meaípe e Nova Guarapari, no valor de R$ 16,2 milhões.
Em Nova Venécia, será realizada a 3ª etapa de implantação do
sistema de esgotamento sanitário
no município, com investimento

de R$ 9,1 milhões.
EDUCAÇÃO
Dentre os investimentos anunciados, R$ 24 milhões serão para
educação de tempo integral, o
programa Escola Viva. Com o aumento do número de unidades
implantadas em 2018, o valor do
repasse representa o dobro do valor destinado pelo governo federal em 2017. Neste ano, estarão
em funcionamento 32 unidades
Escola Viva, em 23 municípios do
Espírito Santo.
Cerca de R$ 8 milhões serão
para ações diretas entre o Mec
e os municípios, como compra
de mobiliário, de ônibus escolar,
obras e ações de apoio na melhoria da proficiência dos estudantes
do ensino fundamental.
Para custeio da produção de
material didático e realizações de
formações de professores e gestores das redes estadual e municipais de ensino, serão destinados
R$ 2,5 milhões. Essas ações vão
fortalecer o Pacto pela Aprendizagem e a reestruturação da educação básica no Espírito Santo.
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lll Levantamento

Médicos não cumprem jornada em 17 cidades
TCE

TCE-ES levou em consideração dados das prefeituras e fiscalizações dos membros do órgão

Seja por falta
“de gestão,
seja por

falta de recursos, a
consequência é uma
má qualidade na
prestação de serviço à
população”
Rodrigo Lubiana, secretário-geral de Controle Externo do TCE-ES

Um levantamento realizado
pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) a respeito da eficiência da gestão das prefeituras
do Espírito Santo revelou que em
17 municípios os médicos descumprem a carga horária de trabalho prevista no contrato que
cada um dos profissionais acordaram com as administrações
municipais.
As próprias prefeituras repassaram as informações para o ór-

O tempo médio
de espera entre
a marcação do
exame e sua
efetivação é de
22 dias. Sendo
que em Aracruz a
demora chega a
120 dias

gão de controle. Ainda assim,
membros do TCE-ES foram até
21 das cidades para checar os dados fornecidos.
Quanto ao cumprimento integral pelos médicos de suas jornadas de trabalho, 48 municípios
(61 %) declaram que os médicos
contratados cumprem integralmente a sua jornada. Entretanto, no decorrer da validação, a
equipe constatou que em parte
das Unidades Básicas de Saúde
(UBS) visitadas os médicos não
se encontravam presentes em
seus postos de trabalho conforme o horário contratado. Por isso,
tiveram suas respostas alteradas
durante a validação, visto que a
equipe de auditores não presenciou na UBS visitada os profissionais atuando conforme escala de
trabalho: Aracruz, Barra de São
Francisco, Cariacica, Guarapari,
Marataízes, Piúma, Santa Maria
de Jetibá e Vila Velha.
Os seguintes municípios declaram que os médicos não cumprem integralmente sua jornada de trabalho: Afonso Cláudio,
Conceição do Castelo, Dores do
Rio Preto, Ibatiba, Irupi, Itape-

mirim, Pinheiros, Santa Teresa e
Vargem Alta. Os municípios abaixo declaram que os médicos permanecem apenas nas consultas
agendadas: Água Doce do Norte, Boa Esperança, Bom Jesus do
Norte, Cachoeiro de Itapemirim,
Divino de São Lourenço, Fundão,
Guaçuí, Iúna, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, São Gabriel da
Palha e Sooretama.
Quanto ao intervalo de tempo
médio de espera, em dias, entre
a marcação de exames complementares laboratoriais (bioquímicos, de imagem, patológicos,
coleta de materiais e etc.) solici-

tados na consulta na UBS e sua
efetiva realização, de acordo com
os dados declarados, constata-se que o tempo médio declarado pelos municípios do Estado do Espirito Santo foi de 22,55
dias, destacando-se os seguintes
municípios com prazo superior à
média: Aracruz (120 dias); Barra de São Francisco e Jerônimo
Monteiro (90 dias); Rio Bananal
(65 dias); Cachoeiro de Itapemirim, Conceição da Barra, Itarana
e Santa Maria de Jetibá (60 dias).
Cerca de 24 municípios declaram que já interromperam
ou tiveram o atendimento descontinuado nas UBS por falta de
insumos. Os dados revelam nestes municípios um indicativo de
ausência de controle adequado
na gestão de insumos. São eles:
Alegre, Barra de São Francisco,
Colatina, Conceição da Barra,
Conceição do Castelo, Fundão,
Guarapari, Ibatiba, Irupi, Jaguaré, João Neiva, Laranja da Terra,
Mantenópolis, Marilândia, Pancas, Rio Bananal, Rio Novo do
Sul, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Gabriel da Palha,
Serra, Vargem Alta, Vila Pavão e
Vila Velha.
"Seja por falta de gestão, seja
por falta de recursos, a consequência é uma má qualidade na
prestação de serviço à população", afirma Rodrigo Lubiana, secretário-geral de Controle Externo do TCE-ES.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA JORNADA DE
TRABALHO DOS MÉDICOS
Municípios que declaram o cumprimento integral do horário dos médicos contratados.

22%
17
61%

17%
13

49

Municípios que declaram que os
médicos permanecem apenas para
consultas agendada.
Municípios que declaram que os
médicos cumprem o horário.
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lll Ajuda aí, São Pedro!

Se não chover... novo aeroporto fica para março
Infraero culpa chuvas pelo atraso. Para terminar o acesso ao novo terminal serão necessários 60 dias

Divulgação

a funcionar até o final de março. Uma obra que se arrasta há
13 anos.
TESTE DE ILUMINAÇÃO
Atualmente estão em teste os
refletores localizados perto das
seis pontes de embarque e desembarque. Ainda serão feitos os
serviços de sinalização horizontal e vertical no pátio de aeronaves, pistas e acessos.
PONTOS COMERCIAIS
ALUGADOS
Mesmo sem estar concluído, o
novo Aeroporto de Vitória já tem
14 dos 80 pontos comerciais alugados. Os estabelecimentos serão
voltados para os segmentos de varejo, alimentação e serviços.
Os contratos comerciais fechados até agora têm alugueis variando entre R$ 5 mil e R$ 39 mil. A
instalação dessas lojas já alugadas não será imediata. De acordo com a Infraero, apenas após
a apresentação e aprovação dos
projetos que poderá ser iniciada
a montagem dos comércios.

Divulgação

O novo aeroporto de Vitória seria o presente de Natal dos capixabas: 25 de dezembro foi o dia
marcado para terminar as obras,
mas isso não aconteceu. Quem
viajou de avião durante as festas
de fim de ano, não encontrou novidades. A Infraero informou, por
nota, que o novo atraso é culpa
das últimas chuvas e que tudo fica
pronto no fim de março de 2018.
A entrega da parte nova do aeroporto ainda em 2017 havia sido
confirmada em maio deste ano
pelo diretor comercial da Infraero.
Desde que a obra foi retomada,
em 2015, a primeira data para terminar a obra era setembro deste
ano, promessa que não foi cumprida. O motivo foi a construção
de um novo acesso ao aeroporto,
pela avenida Adalberto Simão Nader. A nova data passou a ser 25 de
dezembro, mas o novo aeroporto
não foi entregue.
Quando a obra ficar pronta, a
Agência Nacional de Aviação Civil ainda precisa autorizar o início das operações. Segundo a Infraero, o novo aeroporto começa

Novo terminal encontra-se em fase de testes das
instalações elétricas e eletrônicas
INFRAESTRUTURA
Área do terminal
Atual: 6,2 mil m2
Novo: 29,5 mil m2
Pontes de embarque
Atual: 0
Novo: 6
Passageiros/ano
Atual: 3,3 milhões
Novo: 8,4 milhões
Pista pouso e decolagem
Atual: 1 pista de 1.750m de com-

primento por 45m de largura
Novo: 2 pistas, sendo 1 a atual
e a outra (nova pista) de 2.058m
de comprimento por 45m de largura.
Estacionamento
Atual: 592 vagas
Novo: 1.700 vagas
Balcões de check-in
Atual: 25
Novo: 31

Obra do acesso está
atrasada

Terminal de passageiros está praticamente tudo pronto

Prevista inicialmente para
ser concluída em dezembro,
junto com o novo Aeroporto
de Vitória, a obra do acesso viário ao terminal pela Avenida
Adalberto Simão Nader atrasou de novo. Com isso, a nova
avenida só deve ficar pronta
em abril.
Após as chuvas dos últimos

meses, a Infraero e a Prefeitura
de Vitória haviam previsto, em
novembro, que a primeira etapa das obras só ficaria pronta
em janeiro. Agora, a expectativa é que essa fase, que consiste na construção da nova pista
que passará dentro de área da
Infraero, seja concluída apenas em março.
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Preço do material escolar dispara
Lucas Lima

Com o aumento nos preços, a dica é pesquisar muito: diferença pode chegar a 545% no mesmo item

Lúcia Amaral pesquisou em muitas papelarias da Grande
Vitória antes de fechar a compra do material escolar da filha
O começo do ano é marcado
pela volta às aulas e, com elas,
vem a busca pelos melhores preços na hora de comprar materiais escolares. Uma pesquisa
comparativa de valores dos itens
que compõem a lista escolar feita
pela reportagem do Estado Capixaba, mostrou que, mais uma vez,
o consumidor vai precisar colocar a mão no bolso e gastar mais
do que no mesmo período do ano
anterior.
Um caderno universitário espiral de capa dura, com 96 folhas,
subiu 26,69% (de R$ 7,27 para R$
9,21), percentual bem acima da
inflação em Vitória, que fechou
em 3,94% em 2017.
A reportagem visitou 11 lojas

no período de 2 a 8 de janeiro e
avaliaram 82 produtos, considerando itens de marcas conhecidas e os genéricos, em que eram
pesquisados os de menor valor
oferecido no estabelecimento.
São diversos os elementos que
podem influenciar a variação de
preços dos artigos. “Além das regiões, que contribuem bastante
para essa divergência de preços,
como papelarias que estão em
frente às escolas e regiões mais
nobres da cidade, outros fatores,
como itens da moda, podem influenciar. Um caderno brochurão,
de capa dura, com estampa de
um personagem da moda, pode
custar até três vezes mais em relação a outro, da mesma marca,

Pesquisar é ainda a
melhor opção

Para a economista Cibele
Campos, a melhor alternativa
para economizar na hora de
comprar os materiais escolares é pesquisar pelo melhor
preço. “Tem que pesquisar em
diversas lojas e encontrar o
melhor preço para cada item”,
orienta. Outra boa opção é tro-

car ou tentar vender produtos
usados no ano anterior que estejam em bom estado. “Uma
boa forma de evitar o gasto
exagerado é comprar apenas
o necessário, evitar modismos
e, se levar as crianças às compras, estabelecer limites”, recomenda.

sem estampa”, explicou o economista André Vargas.
Além da estimativa de queda da inflação para este ano, de
3,96% para 3,95%, como revela

o Boletim Focus divulgado pelo
Banco Central, os preços podem
sofrer variação também devido à
grande concorrência e à temporada de volta às aulas.
Em relação à diferença de preços neste ano, a pesquisa revelou também que, em alguns casos, os produtos podem variar de
um estabelecimento para o outro.
O lápis preto HB número 2, por
exemplo, teve variação de 225%.
Outro produto que chamou atenção pela grande diferença de preços foi a cola branca de 40 gramas, que pode ser encontrada de
R$ 0,90 até R$ 3,90, uma variação
de 333%. O item que mais variou
de preço de um estabelecimento
para o outro, segundo a pesquisa, foi a pasta de aba-elástico de
40 milímetros. O menor valor encontrado para o artigo foi de R$ 2,
mas ele pode chegar a R$ 12,90,
variando 545%.

VARIAÇÃO DOS PREÇOS NA LISTA DO MATERIAL ESCOLAR
VALOR (R$)
ITEM

MÍNIMO

MÁXIMO

VARIAÇÃO
(%)

Régua 30 cm cristal grossa (3
mm de espessura)

1,80

3,10

72,22

Tesoura escolar inox de ponta
arredondada

1,50

3,90

160

Lápis de cor inteiro com 12
cores

5,90

17,90

203,39

Lápis preto de escrever nº 2
HB

0,40

1,30

225

Cola branca 90 g

1

3

200

Caderno universitário espiral
capadura 96 folhas

5,40

10,90

101,85

Caderno brochurão capa dura
lisa 96 folhas pautado

5,40

8,40

55,56

Pasta aba-elástico (PP 40 mm)

2

12,90

545

Caneta esferográfica média Bic

0,90

1,80

100

Apontador simples sem
reservatório

1,30

3,90

200
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Dias de prejuízo com tantos feriados
Estado Capixaba

Comércio do Espírito Santo estima lucrar meio bilhão a menos neste ano com 9 feriadões oficiais

Estratégias como as tradicionais liquidações já estão sendo desenvolvidas para aumentar as vendas
Os comerciantes do Espírito
Santo terão que ‘se virar nos 30’
depois da projeção de que em
2018 o faturamento será R$ 465
milhões menor para a categoria
por conta da quantidade de feriadões. Estratégias já estão sendo
desenvolvidas para aumentar as
vendas – e o consumidor é quem
pode acabar sendo beneficiado
com um ano farto de promoções.
A projeção é da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Estado (Fecomércio-ES). De acordo com
a entidade, a quantidade de feriadões de 2018 influenciará ne-

“

O varejo tem
aluguel, mão de obra,
luz, água. Diversos
custos fixos que
comprometem o
faturamento no final
do mês”
Saulo Nunes,
economista

gativamente no faturamento de
comerciantes varejistas do estado, que deixarão de ganhar quase meio bilhão durante os períodos. O valor corresponde a 0,7%
de todo o varejo capixaba.
Para reagir ao número, as lojas já planejam ações para atrair o
consumidor e, consequentemente, aumentar as vendas. Três estratégias já estão sendo utilizadas para estimular as lojas de rua:
mais promoções, estímulo para
que lojas abram durante os 16 dias
de feriado, além da manutenção
do auxílio de R$ 42,92 para lojistas que trabalharem nesses dias.
A orientação é do Sindicato dos
Comerciários (Sindicomerciários-ES), que acredita que com as
ações o impacto pode ser menor.
“Não sabemos exatamente em
quanto por cento a implantação
dessa estratégia irá impactar, mas
acredito que, com essas ações, a
tendência é que o número não
seja tão acentuado assim”, disse a
entidade através de nota.
A Fecomércio-ES explica que
a expectativa de crescimento nas
vendas do varejo é o motivo pelo
qual as perdas irão aumentar este

ano. “Cada dia com redução do ritmo de vendas prejudica o comércio, sobretudo neste momento de
saída da crise”, diz o economista
Leandro Moura. Ele explica ainda
que os meses costumam ter entre
24 e 25 dias úteis e que, com dois
dias de feriado mensais, são 10% a
menos no faturamento do comércio. “A saída é se reinventar a cada
dia. Quem não se reinventar não
sobrevive”, disse.
O setor que deve apresentar

maior perda potencial, em termos absolutos, é o supermercadista, com R$ 262 milhões, R$ 12
milhões a mais que em 2017. Na
sequência vêm as lojas de vestuário, tecidos e calçados, com R$
70,6 milhões, praticamente o mesmo montante do ano de 2017.
As ‘outras atividades’ compostas por comércio de livros, jornais
e revistas, equipamento para escritório, informática e comunicação, combustível e lubrificantes,
dentre outros artigos de uso pessoal, devem registrar perda de R$
57 milhões, 1,5% superior ao valor do ano passado. As farmácias
e perfumarias devem deixar de faturar R$ 53 milhões, um aumento de 10% na comparação anual.
Por fim, as lojas de móveis e decoração devem registrar a maior
variação entre 2017 e 2018, de
13,5%. O setor deve deixar de faturar R$ 22,5 milhões, a menor
quantia entre as atividades analisadas.
A orientação para associados é
a realização de promoções nas lojas. Descontos, saldões e bonificações são algumas das estratégias
sugeridas pela Federação. “Além
de treinamentos para funcionários. Eles devem estar preparados
para tratar muito bem o cliente a
qualquer momento”, disse.

DICAS PARA OS COMERCIANTES
SER CRIATIVO
Trazer produtos ou situações relacionadas ao feriado. Uma loja de
material de construção, por exemplo, pode incentivar a pintura da
casa para receber a família.
ACREDITAR
Buscar alternativas, outros produtos e acreditar no negócio.
REALIZAR PROMOÇÕES
Fazer ações inovadoras é uma
aposta para se destacar.
APROVEITE A SITUAÇÃO

Uma clínica de estética pode realizar promoções no período pré-festivo e alcançar um público maior.
ANALISAR O ANO ANTERIOR
Verificar qual foi o comportamento das vendas no ano anterior e realizar estratégias para melhorar.
OFERECER VANTAGENS
Criar cartões fidelidade, brindes,
combos, cupons e kits.
DIVULGAR
Não adianta ter ações interessantes se o seu cliente não sabe disso.
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lll Novo ano sem tralhas

Desapegos que geram uma renda a mais
Levar uma vida mais leve e ter
mais estabilidade financeira são
resoluções comuns na virada do
ano. Por isso, está na hora de organizar o armário e fazer a faxina
em todos os cômodos para colocar
à venda ou para doação tudo aquilo que não tem mais utilidade em
casa. Na internet, há diversos sites
que servem como brechós virtuais
— a exemplo de OLX, Mercado Livre e Enjoei —, além da possibilidade de anunciar em redes sociais.
No site OLX, houve um aumento de 6% no total de itens vendidos
de janeiro a novembro de 2017, no
Estado do Espírito Santo, em relação ao mesmo período do ano anterior. No total, foram anunciados
mais de 14,5 milhões de itens nos
primeiros 11 meses do ano.
“O brasileiro tem se tornado
cada vez mais atento em relação a
seus hábitos de consumo. As pessoas estão mais conscientes de que
têm, desnecessariamente, produ-

tos guardados em casa. Esta tendência já é realidade em diversos
países e está se tornando mais forte no Brasil”, analisou o vice-presidente da OLX Brasil, Marcos Leite.
Ludmila Brait, gerente de Projetos Especiais do Enjoei, concorda
que os consumidores estão cada
vez mais engajados na compra e na
venda de produtos usados.
“É importante que as pessoas
percebam que aqueles objetos que
não têm mais valor para elas poderão ter para outras pessoas. Um
dado interessante é que, em média, o usuário do site compra itens
usados uma vez a cada dois meses”.
No Mercado Livre, são realizadas mais de quatro mil buscas
por segundo, e nove produtos são
comprados por segundo. Os itens
usados representam 10% dos artigos vendidos pela plataforma.
“Há vários recursos que ajudam a pessoa se destacar. Quanto mais rapidamente o anunciante

DICAS PARA SEUS ANÚNCIOS SE DESTACAREM

As fotos são essenciais em
um anúncio, pois demonstram
o estado do produto que você
está oferecendo. Anúncios
com fotos são vistos até sete
vezes mais

Essa parte do anúncio deve descrever
o produto/serviço oferecido em poucas
palavras. Lembre-se: o título não pode
conter palavras ou símbolos que não tenham
relação com o que está sendo anunciado.
Exemplo: “vendo”, “compro”, “oportunidade”
e “@#$%*”, entre outros

Sempre informe o valor total
no campo “Preço”. Exemplo:
Se você está vendendo um
carro por R$ 30 mil, informe
este valor no campo e, na
descrição, cite as parcelas

Em alguns sites, você poderá encontrar filtros
para detalhar o produto/serviço oferecido. Isso
facilita a busca dos anúncios. Preencha os
detalhes: o material da bolsa, a quantidade de
quartos, o modelo do carro, o ano etc., para que
os usuários encontrem o máximo de informações

Estado Capixaba

Classificados online ajudam quem deseja esvaziar a casa e garantir ganhos extras no começo do ano

Andressa montou um bazar virtual onde
comercializa roupas, acessórios e livros usados
responder às dúvidas do cliente,
maior a probabilidade de fechar
negócio”, disse Julia Rueff, gerente
de Varejo do Mercado Livre.
A universitária Andressa Jordão, 25, criou um bazar na internet no final de 2016 onde comercializa de tudo: bolsas, sapatos,
roupas, livros, CDs e DVDs. Tudo
de segunda mão. De lá pra cá, com
a divulgação do negócio, ela aumentou as vendas e, consequentemente, a sua renda
mensal. “Com quase
um ano, já conseguir
obter mais de R$ 1,5
mil em novembro. É
um dinheiro que acaba ajudando nas despesas e me deixa mais

aliviada no mês. Parte disso eu
ainda consigo guardar e fazer uma
reserva financeira”, conta a jovem.

No Enjoei, os itens
mais vendidos no
Espírito Santo são
vestidos, blusas e
casaquinhos

Descreva bem seu produto/serviço, com todas as informações que você
ainda não havia detalhado nos campos anteriores. Mostre para os usuários
os motivos para comprar seu produto ou contratar seu serviço
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Vida
lll Diversão escolar

Crianças de férias em casa: o que fazer?
Especialistas dão dicas de atividades durante o recesso para entreter os pequenos sem ir para a rua
Depois de um ano letivo de
muito estudo, as merecidas férias escolares finalmente chegaram. O período é um dos mais
aguardados pelas crianças e o
que mais preocupa os pais, que
ficam sem saber o que fazer para
preencher o tempo livre da garotada. Especialistas listaram algumas atividades divertidas que
podem ser feitas dentro de casa.
"As brincadeiras em família são importantes por refor-

çarem os vínculos afetivos. Elas
são cheias de emoções que fazem bem para as crianças e seus
pais", afirma Luciana Brites, psicopedagoga e uma das fundadoras do Instituto NeuroSaber.
Um pouquinho de criatividade, alguma disposição e muita
paciência são necessárias aos
pais para enfrentar a maratona
desta época. As férias devem ser
vistas como o período em que a
família terá a oportunidade de

estar reunida.
Recorrer às tecnologias para
deixar o filho quieto por um momento não é nenhum pecado.
Mas a psicóloga Ellen Moraes
Senra alerta para os excessos de
ambos os lados.
"Os pais precisam ficar atentos para não deixarem seus filhos
ficarem viciados na tecnologia.
Eles reclamam que a criança não
larga o celular, mas que exemplo
estão dando?", questiona.

Assim como para os adultos, as férias também são um
momento de descanso para as
crianças. Por isso, é importante deixá-las um pouco “desocupadas”.
"Muitas vezes ficamos preocupados demais em entreter as
crianças, mas, na verdade precisamos deixá-las livres para não
fazerem nada. Ficar desocupado libera o nosso cérebro para
ter novas ideias", diz Luciana.

PARA BRINCAR JUNTO
Chame os amigos
Ensine a cozinhar
Durante as férias, muitas crianças
Criança tem uma grande
ficam com saudade de seus amigos
curiosidade sobre a cozinha,
da escola. Que tal chamar os
principalmente por nunca poder
colegas para passar uma tarde
ficar lá. Aproveite este tempo para
divertida na sua casa? Combine
ensinar algumas receitas fácies e
com os outros pais para que os seguras para os pequenos
encontros ocorram outro dia na casa
Cinema em casa
de um amiguinho. Assim, ninguém fica
Tire um dia para fazer aquela
sobrecarregado
sessão de cinema na sala de
casa. Prepare a pipoca, escolha
o filme ideal para a criança e
divirta-se! É mais barato e aconchegante
Caça ao tesouro
Que tal brincar de pirata e fazer uma grande
caça ao tesouro dentro de casa? Na internet,
há várias dicas de como montar um jogo divertido
que vai entreter tanto as crianças como os pais. Use
sua criatividade!
Organize uma festa do pijama
Crianças adoram dormir na casa dos
amigos. Chame os colegas de seus
filhos para passar a noite em sua
casa. Prepare lanches e brincadeiras
e arrume um espaço para que todos
possam dormir no mesmo quarto (ou
todos podem ficar na sala)
Conte histórias
As crianças precisam ser incentivadas a
desenvolver sua criatividade. Conte histórias
ou leia um livro com seu filho. Incentive-o a
dizer o que entendeu ou a fazer um desenho sobre
o conteúdo da história

Piquenique no quintal
Prepare bolos e sanduíches,
compre frutas, prepare sucos,
pegue uma toalha (serve a canga
de praia) e monte seu próprio
piquenique. Se não tiver quintal,
faça na sala ou no quarto da
criança, mas sente-se no chão
Jogos que reforçam o
aprendizado
O período das férias pode ser usado
para reforçar o que foi aprendido
durante o ano letivo, mas de uma
forma mais divertida. Alguns jogos
como Lince (encontrar figuras no
tabuleiro), caça-palavras, além
dos aplicativos “Matemática fácil”
e “Aprenda a ler”

Karaoquê
Solte a voz e divirtase com seus filhos
brincando de karaoquê.
Escolha as músicas
preferidas de vocês e cantem
juntos. Use a imaginação e
vista-se com as roupas de seu
astro favorito
Brincadeiras da sua
época
Quando você, pai ou
mãe, era criança, do que
você brincava? Que tal
ensinar estas brincadeiras
para os seus filhos e brincar
com eles? Assim, a diversão
é dupla!

Torneio de jogos
Monte um torneio de algum jogo de tabuleiro, cartas ou de
videogame e desafie as crianças. Estipule prêmios, pois
isso aumenta o interesse na competição

ESTADO CAPIXABA - Vitória, ES,Semana de 12 a 18 de janeiro de 2018 | 11

Cultura
lll De graça

Boa hora para aprender a desenhar
Reproduçãot

Casa Porto está com inscrições abertas para minicurso gratuito de técnicas de desenho em janeiro

Serão quatro aulas, sempre às quartas, na sede do espaço

Divulgação

A Casa Porto das Artes Plásticas oferece, a partir da próxima
quarta-feira, dia 17 de janeiro, o
Minicurso de Técnicas de Desenho, com o artista Igor Maia. Serão quatro aulas, sempre às quartas, das 18h30 às 21 horas, na sede
do espaço.
Os interessados devem ter acima de 14 anos e já podem se inscrever na sede da Casa Porto, na

Igor Maia faz uso exclusivo da
técnica do desenho em suas
criações

praça Manoel Silvino Monjardim,
66, no Centro, até 16 de janeiro,
das 13 às 19 horas, ou pelo telefone (27) 3132-5295. Os participantes precisam levar lápis grafite e
papel. As inscrições são gratuitas.
O Minicurso de Técnicas de
Desenho é voltado para pessoas interessadas no aprendizado
do desenho. As aulas terão uma
parte teórica e outra prática. “Por
meio da prática do desenho, pretende-se contribuir para a formação e a qualificação de jovens
ilustradores com a intenção de
aprimorar suas técnicas, utilizando para isso aspectos da ilustração científica para praticar”, explicou Igor.
Os exercícios serão realizados
com lápis grafite e inspirados em
ilustração científica, nos quais os
alunos poderão aprender sobre
escala tonal; volume e simetria;
desenho de observação; preparação de modelo a ser retratado;
pontilhismo/texturas; confecção
de esboços.
Entre os objetivos do curso, estão: abordar aspectos técnicos do
desenho e da elaboração de ilustrações científicas como estilo de
representação artística; praticar
o reconhecimento de morfologia vegetal e abordar teoricamente as representações técnicas de
desenho.

Famosos
Curtimos

: Contrato da Rachel vence na metade
deste ano com a emissora
Com a saída de Joseval Peixoto, no final do último mês, foi definido que a dupla titular do “SBT Brasil” será composta
por Rachel Sheherazade e Carlos Nascimento. Resta saber: até quando?
O contrato da Rachel vence na metade
deste ano. Em 2011, quando atendeu ao
chamado do SBT, ela chegou numa condição bem diferente da atual. Tinha liberdade para opinar sobre os mais diversos
assuntos, como sempre fez na TV Tam-

baú, inclusive nas críticas que ficaram famosas ao Carnaval da
Paraíba, responsáveis por chamar a atenção de Silvio Santos.
Porém muita coisa mudou desde a sua chegada até aqui.
De um determinado momento em diante, não foi mais permitido a ninguém, em nenhum
telejornal da casa, qualquer outra intervenção que não fosse a
leitura pura e simples do noticiário. Recado direto.
Uma decisão que, na entrega do último Troféu Imprensa, num frente a frente, Silvio Santos foi ainda mais incisivo:
“Eu te chamei para você continuar com
a sua beleza, com a sua voz. Foi para ler
as notícias, e não dar a sua opiniã. Se quiser falar sobre política, compre uma estação de TV e faça por sua própria conta”.

Ansiedade

Pelas chamadas, cheias
de belas paisagens, o cenário, a trilha sonora e os
figurinos da nova trama
das sete, “Deus salve o
rei”, dá para apostar que
vem um novelão por aí!

Não Curtimos

Divulgação

Rachel Sheherazade é dúvida no SBT

Enganação

Como um programa como
o “Top game”, uma enganação que só serve para
arrancar dinheiro do público, pode seguir no ar
pela Rede TV!? É, no mínimo, um desrespeito com o
público.

Rápidas

Os problemas de Naldo
parecem estar longe de acabar. Alguns integrantes da
equipe do cantor pediram
demissão e não trabalham
mais para ele desde o escândalo da agressão a Mulher
Moranguinho. Os profissionais, aliás, foram muito prejudicados com a derrocada
do cantor que tinha muitos
shows marcados e perdeu
diversos contratos.

lll Burburinho
Divulgação

Nathalia Dill está de namorado novo. Os dois se conheceram
nos bastidores da peça ‘Fulaninha e Dona Coisa’. A atriz, aliás, passou a virada de ano com o
eleito em Alagoas junto com um
grupo e amigos e famosos que incluía Camila Pitanga e a diretora Maria de Medicis. Dizem que
a paixão entre os dois está nas
alturas.

lll Abalado

O diretor Mauro Mendonça filho, de ‘O Outro Lado Do
Paraíso’ alugou uma cobertura em frente aos Estúdios
Globo. Ele sempre é discreto e simpático. Acontece que
no prédio moram atores, blogueiros e aspirantes a famosos que estão alucinados com
a chegada de um diretor global e não param de circular
pelo prédio para encontrar o
bambambam da TV Globo.

O relacionamento de Cauã
Reymond e Mariana Goldfarb
ficou abalado depois da notícia
dada de que o ator procurou a Isis
Valverde através de mensagens
de texto. Mariana e Cauã não postam mais fotos juntos e nem publicaram nada sobre a virada de
ano. O que se sabe é que Cauã
passou a virada em sua casa, no
Joá. Já Mariana...
Divulgação

lll Apaixonada

Divulgação

lll Derrocada
Divulgação

Divulgação

lll Bastidores

Divulgação
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Política
lll Eleições 2018

Vereadores querem alçar novos voos

Leonil Dias não esconde o desejo de concorrer ao
cargo de deputado federal
Passado apenas o primeiro ano
de mandato, diversos vereadores
já se articulam para conquistar
uma vaga na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal nas próximas eleições eleitorais previstas
para ocorrer em outubro.
E a disputa eleitoral já propagou-se pelas câmaras municipais.
Muitos parlamentares não escondem o desejo de alçar novos voos
na Política através de cargos mais
relevantes.
Pelo menos 16 edis dos quatro
municípios com maior população da região metropolitana anunciam publicamente a intenção de
disputar as eleições deste ano a

“

Qualquer político
que concorre uma
eleição sempre deseja
subir mais degraus.
Isso é totalmente
legítimo”
Sandro Parrini (PDT),
vereador de Vitória

uma cadeira na Câmara ou na Ales.
Desses, ao menos 5 desejam
concorrer ao cargo de deputado federal. São eles: Davi Esmael (PSB),
Leonil Dias (PPS), de Vitória; Reginaldo Almeida (PSC), de Vila Velha; Miguel da Policlínica (PTC),
da Serra; e César Lucas (PV) que
é o presidente da Câmara Municipal de Cariacica.
Já o cargo de deputado estadual é almejado por outros 11 parlamentares. São eles: Max da Mata
(PDT), Sandro Parrini (PDT), de Vitória; Arnaldinho Borgo (PMDB),
Osvaldo Maturano (PRB) e Ricardo Chiabai (PPS), de Vila Velha;
Adriano Galinhão (PTC), Alexandre Xambinho (Rede) e Cabo Porto (PSB) da Serra; e Joel da Costa
(PMDB), Lelo Couto (PR), Wander
Show (PRP) de Cariacica.
Em comum entre todos eles é
o fato de que foram eleitos nas câmaras para um mandato de quatro
anos (2017-2020), mas que, com
apenas um ano no cargo, os vereadores afirmam que a vontade de
concorrer níveis superiores parte dos partidos e das próprias bases eleitorais.

Leonil acredita que, mesmo estando no primeiro ano de mandato, não exista algo que impeça aos
parlamentares de galgarem novos
cargos eletivos.
"A questão é entender o que
desperta no partido o interesse de
ter meu nome na disputa. Certamente isso é fruto do trabalho que
desempenho na Câmara de Vitória, que é uma referência na Casa.
O eleitor deve ser bem representado e sempre estarei disposto a representar bem quem acredita em
mim, que necessita de um depu-

tado federal para dar uma solução
para as suas maiores demandas".
Já Sandro Parrini, que também
está em seu primeiro ano de mandato, considera não ser uma presunção a sua própria vontade e a
de seus pares conquistar um cargo de maior destaque. "Qualquer
político que concorre uma eleição sempre deseja subir mais degraus. Isso é totalmente legítimo.
Não vejo nenhuma irregularidade nessa questão e não desejo por
mera vaidade. Se for para eu ajudar, não serei negligente".

VEREADORES QUE DISPUTARÃO AS ELEIÇÕES 2018
DEPUTADO FEDERAL
 âmara de Vitória: Davi Esmael
C
(PSB) e Leonil Dias (PPS)
Câmara de Vila Velha: Reginaldo
Almeida (PSC)
Câmara da Serra: Miguel da Policlínica (PTC)
Câmara de Cariacica: César Lucas (PV)
Fonte: Assessorias parlamentares

DEPUTADO ESTADUAL
 âmara de Vitória: Max da Mata
C
(PDT) e Sandro Parrini (PDT)
Câmara de Vila Velha: Arnaldinho
Borgo (PMDB), Osvaldo Maturano (PRB) e Ricardo Chiabai (PPS)
Câmara da Serra: Adriano Galinhão (PTC), Alexandre Xambinho
(Rede) e Cabo Porto (PSB)
Câmara de Cariacica: Joel da
Costa (PMDB), Lelo Couto (PR) e
Wander Show (PRP)
Divulgação

Divulgação

Ao menos 16 parlamentares garantem que vão concorrer a uma cadeira na Ales ou Câmara Federal

Sandro Parrini almeja uma cadeira na Assembleia
Legislativa em 2019
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lll Ausências não justificadas

Deputados campeões de faltas na Ales
sado por conta do não comparecimento justificado.
Na outra ponta, houveram casos de 100% de assiduidade na
Assembleia Legislativa. Apenas
5 parlamentares compareceram
a todas as sessões da Casa. Enivaldo dos Anjos (PSD), Esmael
Almeida (PMDB), Hudson Leal
(PTN), Janete de Sá (PMN) e Sergio Majeski (PSDB). Este último
deseja tornar obrigatório o conte de ponto de parlamentar que
faltar às sessões da Ales.
"Os deputados têm o dever de
Deputado Sandro Locutor foi o que mais teve
faltas nas sessões da Assembleia em 2017
Ocupantes da Assembleia Legislativa, os deputados estaduais
tiveram, no decorrer de 2017, 96
ausências que não foram justificadas. Porém, somente 2 faltas
foram abatidas dos vencimentos
dos parlamentares. Foram eles:
Hércules Silveira (PMDB), com
1 falta; e outra de Eliana Dadalto (PTC), com a outra falta descontada.
Entretanto, o deputado mais
faltoso da Casa no ano passado foi o deputado Sandro Locutor (Pros), que não compareceu
de 10 sessões. Em seguida estão Marcos Bruno (Rede), com
8 faltas, e Gildevan Fernandes
(PMDB) e Theodorico Ferraço
(DEM), os dois com 7 ausências.

Regimento
interno da
Assembleia
determina que a
cada parlamentar
é autorizado
possuir até 3
faltas mensais

Estes não tiveram nenhum desconto no salário, mesmo tendo
tido diversas faltas em 2017.
O regimento interno da Ales
determina que a cada parlamentar é autorizado possuir até 3 faltas mensais para que eles possam ter ações fora da Assembleia
Legislativa. Ou seja, isso quer dizer que os parlamentares podem
não comparecer até 3 vezes ao
ano e que estas faltas serão perdoadas sem qualquer obstáculo.
Um dos poucos a terem o salário descontado por uma falta, que ocorreu em junho, Hércules Silveira tenta se explicar.
"Naquela ocasião, eu estava em
um evento no Palácio Anchieta
e consegui chegar quatro minutos, após a sessão ter sido derrubada. Fui por livre e espontânea
vontade na tribuna e solicitei o
corte do meu ponto, pois é inconcebível ter uma prática que
depõe contra o que eu acredito",
esclareceu o deputado que ainda contou ser contra o exagero
de justificativas.
A ausência de Eliana Dadalto,
ocorrida em maio, foi por conta
de um problema privado que ela
teve que cuidar, segundo a assessoria da parlamentar.
Hércules e Eliana acabaram
tendo R$ 844,07 subtraídos de
seus contracheques no ano pas-

comparecer a todas as sessões.
Suas agendas devem ser definidas em horários que não coincidam com as reuniões na Casa.
Nossa prioridade deve ser estar
na Assembleia", disse.
O levantamento das ausências dos deputados estaduais foi
feito através do site Transparência na Assembleia. No endereço
eletrônico estão acessíveis todas as ausências de fevereiro a
novembro. Porém, os meses de
outubro e dezembro estão fora
do acesso público.

DEPUTADO

FALTAS

Sandro Locutor (Pros)

10

Marcos Bruno (Rede)

8

Gildevan Fernandes (PMDB)

7

Theodorico Ferraço (DEM)

7

Almir Vieira (PRP)

6

Bruno Lamas (PSB)

6

Erick Musso (PMDB)

6

José Carlos Nunes (PT)

6

Marcos Mansur (PSDB)

5

Rafael Favatto (PEN)

5

Raquel Lessa (SD)

5

Amaro Neto (SD)

4

Josias da Vitória (PDT)

3

Eliana Dadalto (PTC)

3

Eustáquio de Freitas (PSB)

3

Luzia Toledo (PMDB)

3

Dary Pagung (PRP)

1

Hércules Silveira (PMDB)

1

Euclério Sampaio (PDT)

1

Gilsinho Lopes (PR)

1

Jamir Malini (PP)

1

José Esmeraldo (PMDB)

1

Marcelo Santos (PMDB)

1

Padre Honório (PT)

1

Rodrigo Coelho (PDT)

1

Enivaldo dos Anjos (PSD)

0

Esmael Almeida (PMDB)

0

Hudson Leal (PTN)

0

Janete de Sá (PMN)

0

Sergio Majeski (PSDB)

0

Fonte: Portal da Transparência da Assembleia Legislativa

Ales

Parlamentares tiveram ao longo do ano passado 96 faltas. Dessas, somente 2 foram descontadas
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lll Corrida eleitoral

Integrantes do governo cotados para eleição
Secom

Secretários, subsecretários, presidentes de órgãos e assessores podem entrar na corrida em outubro
grante desejar seguir na vida política, eu tenho a absoluta certeza
que teremos condições de substituí-lo para permanecer com um
grupo de altíssimo nível, coordenando as principais questões do
nosso Estado", afirmou o gover-

nador.
Hartung pensa que é necessário tornar mais profissional o setor
público com membros que possua boa formação profissional, simultaneamente tendo novos nomes sendo lançados na política.

Hartung acredita que alguns dos nomes cotados não vingarão até a data
limite de definição das candidaturas
O ano eleitoral está apenas no
começo. E o governo do Estado
possui em seus quadros, pelo menos, 23 nomes que podem disputar as próximas eleições de outubro. Nesse grupo constam, até
mesmo, integrantes do alto escalão do governo estadual que
devem concorrer a cadeiras na
Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, na Câmara dos
Deputados e ao Senado.
As especulações em torno dos
nomes foram corroboradas pelos próprios mencionados, já alguns já declaram publicamente a
vontade de ser candidato. É este
o caso de Octaciano Neto (PDT),
secretário de Estado da Agricultura. Além disso, a intenção de outros integrantes foram admitidas
por assessores, siglas partidárias
e outras fontes do meio político.
Entre os membros do governo estão 8 secretários que deverão deixar suas funções para serem candidatos; 4 subsecretários;
2 presidentes de órgãos estaduais;
2 diretores-presidentes; 1 diretor;
4 assessores especiais; 1 gerente e
1 corregedor.
Para disputar algum cargo nas
eleições, os secretários estaduais, presidentes e diretores de empresas, órgãos ou autarquias do
Estado são obrigados a se desin-

compatibilizar de seus postos seis
meses anteriores a data da eleição, no caso, no mês de abril.
Paulo Hartung (PMDB), governador do Estado, garantiu que
desconhece as especulações em
torno dos nomes e afirmou "não
ter curiosidade em conhecer",
mas alegou estar em paz com as
possíveis alterações no estafe.
Hartung acredita, ainda, que
alguns dos nomes cotados atualmente para concorrer as eleições
não vingarão até a data limite de
definição das candidaturas nos
partidos políticos.
"Há muitas intenções que se
fortalecerão no decorrer da caminhada até o final de março, que
será o momento de definir essas
coisas. E, ao mesmo tempo, haverão outras intenções que se enfraquecerão. Isso é natural", considerou.
A respeito das prováveis mudanças nos quadros do Estado,
o governador recordou os recentes casos em que Ana Paula Vescovi, ex-secretária da Fazenda, foi
ocupar um cargo no Tesouro Nacional. Um outro exemplo é do
ex-secretário de Controle e Transparência, Eugênio Ricas, que, atualmente, está na Polícia Federal.
"Temos uma ótima capacidade
de formar equipes. Se algum inte-

NOME

CARGO

EM 2018

André Garcia

Secretário da Segurança

Candidato a deputado federal
ou estadual

Andréia Lopes

Superintendente de
Comunicação

Candidata a deputada
estadual

José Carlos da
Fonseca Júnior

Secretário da Defesa Civil

Candidato a deputado
federal, vice ou suplente de
senador

Júlio Pompeu

Secretário de Direitos
Humanos

Candidato a deputado
estadual

Octaciano Neto

Secretário de Agricultura

Candidato a deputado federal

Paulo Roberto
Ferreira

Secretário Chefe de
Gabinete

Candidato a deputado
estadual

Rodney Miranda

Secretário de
Desenvolvimento Urbano

Candidato a deputado federal

Vandinho Leite

Secretário de Ciência e
Tecnologia

Candidato a deputado
estadual

Devanir Ferreira

Subsecretário de Esporte

Candidato a deputado federal

Lúcia Dornellas

Subsecretária de Direitos
Humanos

Candidata a deputada
estadual

Neucimar Fraga

Subsecretário de
Desenvolvimento

Candidato a deputado federal

Zezito Maio

Subsecretário de Pesca

Candidato a deputado
estadual

Claudia Lemos

Diretora-geral do Ipem-ES

Candidata a deputada
estadual

Denize Pinto

Presidente do Procon

Candidata a deputada
estadual

Ênio Bergoli

Diretor-presidente do DER

Candidato a deputado
estadual

Leonardo Deptulski

Diretor-presidente da Agerh

Candidato a deputado federal

Amarildo Lovato

Diretor do Ipem-ES

Candidato a deputado federal

Duda Brasil

Assessor especial da
Secretaria de Esportes

Candidato a deputado federal

Fabiano Contarato

Corregedor do governo do
Estado

Candidato a deputado
estadual

Marcos Magalhães

Gerente na Secretaria da
Agricultura

Candidato a deputado
estadual

Miro Valim

Assessor especial da
Secretaria de Governo

Candidato a deputado
estadual

Solange Lube

Assessora especial
na Secretaria de
Desenvolvimento

Candidata a deputada
estadual

Wesley Goggi

Assessor especial da
Secretaria da Saúde

Candidato a deputado federal

Fonte: Partidos políticos, assessores e citados

MEMBROS DO GOVERNO QUE DEVEM DISPUTAR AS ELEIÇÕES
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Esporte
lll Incertezas

Vai faltar jogador no Fluminense

A poucos dias do primeiro jogo
oficial de 2018 (a estreia no Estadual, contra o Boavista, dia 17), o
Fluminense vive a incerteza sobre
qual será seu time na temporada.
Em crise financeira, o clube convive com a insatisfação do elenco
e vê crescer o risco de perder peças importantes. Além de Gustavo
Scarpa, que pediu rescisão na Justiça, o Tricolor também pode se
despedir de Henrique Dourado.
Enquanto Scarpa entrou com
pedido de liminar para assinar
com outro clube, o Ceifador recebeu proposta oficial do Corinthians. O Fluminense já admite
sentar para conversar com os re-

presentantes do atleta. A possibilidade de saída é forte. Internamente, Dourado já externou a
vontade de sair.
O Fluminense vive momento de extrema fragilidade. A movimentação de Scarpa abriu um
precedente que deixa o clube de
mãos atadas. Ao mesmo tempo
em que não quer perder Dourado,
teme que, se vetar a negociação,
o atacante também procure os tribunais. Com isso, ficaria sem nenhuma das peças que formaram a
base do time em 2017, já que Diego Cavalieri e Henrique foram dispensados e Wendel, vendido ao
Sporting-POR.

Divulgação

Scarpa entra na Justiça, e Henrique Dourado quer sair. Sem forças, Tricolor vê risco de desmanche

Henrique Dourado recebeu proposta do
Corinthians e pode ser mais um a deixar o Flu

