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Denúncia
Ingrid Castilho

Trocas de email entre dirigentes da empresa Itatiaia trazem indícios
de repasse não declarado de R$ 100 mil para o senador Magno Malta (PR), que negou ter recebido dinheiro da fabricante de móveis.

Solidariedade
Com Audifax Barcelos (Rede) na UTI, o candidato a Prefeitura da Serra,
Sérgio Vidigal (PDT), adiou início da campanha. O pedetista mantém
apenas as reuniões políticas em ambientes fechados.
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Manifestação
Manifestantes saíram em passeata contra o presidente em exercício
Michel Temer, na terça-feira (16), em Vitória. Eles denunciam as “tentativas de retirada de direitos trabalhistas” feitas pelo peemedebista.
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Creches em Vila Velha: pais interessados nas vagas
já podem procurar as unidades mais próximas

lll Para 2017

Creches já têm lista de espera
Na Grande Vitória, pais já fazem cadastro para matricular filhos nas unidades de educação
Em busca de uma vaga para o
filho nas creches municipais da
Grande Vitória em 2017, muitos
pais já estão procurando as unidades para entrar na lista de espera.
Nas 152 creches de Vitória, Vila
Velha e Serra já é possível cadastrar as crianças de até 5 anos e
aguardar pela oportunidade.
A subsecretária de Gestão Escolar de Vitória, Maria do Carmo Starling de Oliveira, afirmou
que atualmente o município conta com 49 Centros Municipais de
Educação Infantil (Cmeis), e a
previsão é de que 4.300 vagas para
novos alunos sejam disponibilizados para o próximo ano.
“Nosso cadastro eletrônico
acabou com as filas de espera
manuais, como eram vistas antes. Agora, a criança é inscrita no
cadastro único e os pais podem
apontar as unidades que mais
lhes atendem. A prioridade mais
alta é sempre para os moradores
do bairro”, explicou a subsecretária.
Segundo ela, as vagas podem
surgir a qualquer momento e
sempre é bom se adiantar para
conseguir uma chance na unidade que deseja. Se não houver, a
prefeitura ainda pode encontrar
uma vaga na rede em outros locais, por isso quem busca vai ser
atendido.

CADASTRO NA REDE PÚBLICA
VITÓRIA
Quantas creches
Hoje Vitória conta com 48 Centros
Municipais de Educação Infantil
(Cmeis) próprios e um conveniado.
São 17.600 vagas disponíveis de
educação infantil. A expectativa
é que 4.300 vagas sejam
disponibilizadas para novos alunos.
Como funciona o cadastro
cadastro fica aberto todo o ano e
os pais podem se dirigir a uma das
unidades mais próximas à sua casa
para que a criança seja inserida no
cadastro on-line.
Como se inscrever
Qualquer morador da capital pode
se inscrever. É preciso levar os
documentos de identificação da
criança, além de comprovante
de residência e documentos dos
responsáveis.
VILA VELHA
Quantas creches
São 37 creches no município, e
atualmente estão matriculados
12.035 alunos de 0 a 5 anos.
Como funciona o cadastro
O cadastro fica aberto durante todo

o ano e os pais podem se dirigir a
uma das unidades mais próximas.
As unidades chamam de acordo
com a disponibilidade de vagas e
obedecendo à ordem da inscrição.
Como se inscrever
Os pais que tiverem interesse
em matricular seus filhos devem
procurar a creche mais próxima
munidos de RG, comprovante de
residência, certidão de nascimento
e cartão de vacina.
SERRA
Quantas creches
Os 66 Centros Municipais de
Ensino Infantil (Cmeis) contam com
20.040 alunos matriculados. Para o
próximo ano, outras cinco unidades
estão previstas para serem
inauguradas, aumentando a oferta
em pelo menos 600 vagas.
A s crianças de 4 a 5 anos estão
100% matriculadas nos Cmeis. Já
a faixa etária que vai de 0 a 3 anos
tem 30% de crianças atendidas.
Como funciona o cadastro
Os pais podem colocar em
qualquer época do ano o nome
dos filhos no cadastro municipal, e

conforme vão surgindo vagas eles
são chamados.
Como se inscrever
O único pré-requisito para
participar do cadastro é ser
morador do município. A criança
deve estudar perto da sua
comunidade, no próprio bairro ou
em um bairro vizinho.
CARIACICA
Quantas creches
São 47 Centros Municipais de
Educação Infantil (Cmeis).
A prefeitura não informou a
expectativa de vagas que serão
disponibilizadas para 2017.
Quanto a novas vagas, será
entregue o Cmei Porto Belo I, com
400 oportunidades.
Como funciona o cadastro
A prefeitura informou que não
há ainda lista de espera e que
somente quando a portaria que
regulamenta o processo de
matrícula da educação infantil for
publicada é que os pais deverão
procurar os Cmeis. A portaria é
publicada em novembro.
Fonte: Prefeituras citadas

PMVV

Cidades
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lll Levantamento

Governo do Estado retomará 100 obras

Estádio Kleber Andrade: segundo o Tribunal de Contas, faltam acabamentos em vestiários, escadas e rampas
a intenção é dar agilidade às obras
que foram encontradas paralisadas por problemas de falta de dotação orçamentária, de recursos financeiros e outros.
“Esse projeto de lei é inovador e
eu peço muita atenção da Assem-

bleia, porque estamos buscando
modos para fazer esse trem andar.
Eu acho que nós estamos inovando
no País em termos de buscar agilidade para dar a resposta que a nossa população merece”, afirmou.
Hartung também citou obras

Secom

SAIBA MAIS

Canal da Costa, em Vila Velha
Projeto de lei
O governador Paulo Hartung
encaminhou um projeto de lei
à Assembleia Legislativa nesta
semana para a realização de
um inventário com a situação de
todas as obras do Estado.
Obras paralisadas
Há estimativa de que 150
projetos em mais de 100 obras
estejam paralisados no Estado.
O levantamento vai auxiliar a
retomada e execução mais
eficiente desses projetos.

Estradas
Segundo informações do Geo Obras,
do Tribunal de Contas do Estado (TCES), há obras de estradas paralisadas
em vários municípios.
Dentre elas, da ES-155, em Alegre,
reabilitação da rodovia ES-060 entre
Anchieta e Piúma, reabilitação do
trecho da ES-060 entre Setiba e a
rodovia Jones dos Santos Neves, em
Guarapari, pavimentação da rodovia
ES-475, em Castelo, e outras vias
estaduais.
Caminhos do campo
Algumas intervenções citadas
como paralisadas no projeto de
lei encaminhado à Assembleia
são relativas a estradas do projeto
Caminhos do Campo, da Secretaria
da Agricultura. São cerca de 100 km
de obras que estariam paralisadas.
Macrodrenagem
Outros projetos que estão paralisados,

segundo o Geo Obras, são os de
macrodrenagem dos canais da
Costa e de Guaranhuns, em Vila
Velha, e do Rio Marinho, entre Vila
Velha e Cariacica.
Estádio
Outra obra que está paralisada
é a do complexo do estádio
Kleber Andrade, em Cariacica,
onde falta concluir o acabamento
interno do estádio, como em
vestiários, escadas, rampas de
acesso, placar eletrônico, escadas
rolantes, e o prédio educacional.
Escolas
No Geo Obras do TC-ES há
também registro de paralisação
de obras de escolas estaduais,
como a Escola Técnica Estadual
em Afonso Cláudio.
Fonte: Governo do Estado e TC-ES

que são abandonadas por empresas que faliram. “Quando uma obra
é paralisada porque a empresa que
estava executando quebra no meio
do serviço, no Brasil, o problema
não é de quem quebrou, mas do
Estado, que tem de refazer os projetos a partir do estágio que a obra
chegou. Ou seja, começa do zero.”
Segundo o procurador-geral do
Estado, Rodrigo Rabelo, as empresas que serão contratadas analisarão a situação de cada obra para verificar se a fase em que a construção
se encontra, está de acordo com o
cronograma financeiro de pagamentos do Estado.
Secom

O governo do Estado fará um levantamento da atual situação de
mais de 100 obras de escolas, estradas e prédios públicos que estão
paralisadas, para serem retomadas.
O Estado não informou quais
são essas obras. Mas, de acordo
com informações do Tribunal de
Contas (TC-ES), um dos projetos
paralisados é a conclusão do complexo do estádio Kleber Andrade,
em Cariacica, onde falta finalizar
o acabamento interno, como em
vestiários, rampas de acesso, placar eletrônico, escada rolante, e o
prédio educacional.
O levantamento, que depende
da Assembleia Legislativa, vai mostrar a situação específica de cada
obra, com a fase de execução, o cronograma de pagamento e se houve problemas durante a realização.
O projeto de lei foi assinado no
começo da semana pelo governador Paulo Hartung e enviado à Assembleia. Segundo o governador,

Oliveira Andrade

São estradas, escolas e prédios que estão com obras paradas por falta de verba ou abandono

“Estamos inovando no
País em termos de buscar
agilidade para dar a resposta
que a população merece” Paulo Hartung, governador

Cidades - ESTADO CAPIXABA - Vitória, ES, Semana de 19 a 25 de agosto de 2016 | 5
lll Grande Vitória

840 mil veículos até o fim do ano
Estado Capixaba

Com uma média de venda de 1.750 carros por mês, tendência é que aumentem os engarrafamentos

Trânsito na Terceira Ponte: especialistas dizem que engarrafamentos serão mais intensos
se não forem utilizadas medidas para incentivar uso de outros meios de transporte
lizadas medidas para incentivar o
uso de outros meios de transporte.
A frota na Grande Vitória, até o
fim de junho, possuía 830 mil veículos. No mesmo período do ano
passado, eram 808 mil.
Segundo o superintendente
do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos
do Espírito Santo (Sincodives),
José Francisco Costa, a venda em
todo o Estado está na casa de quatro mil veículos por mês, incluindo nesses números carros, motos,
veículos comerciais, caminhões
e outros. Atualmente, são 1,7 mi-

Divulgação

Os municípios que compõem
a Grande Vitória vão conseguir
chegar a 840 mil veículos até o fim
deste ano se mantiverem a média
de vendas de aproximadamente 1.750 carros por mês, conforme dados de frota e emplacamentos do Departamento Nacional de
Trânsito (Denatran).
Mesmo com crescimento da
frota na região metropolitana menor que o registrado em anos anteriores, a tendência, de acordo
com especialistas em trânsito, é
que os congestionamentos diários aumentem se não forem uti-

lhão de veículos no Estado.
Para o professor de Engenharia de Tráfego da Universidade de
Vila Velha, Fábio Romero, os problemas do trânsito devem continuar mesmo com o crescimento
menor da frota.
“Como o trânsito já está carregado, mesmo um crescimento
pequeno da frota faz com que a
situação do trânsito fique pior. É
preciso que sejam feitas intervenções para que o trânsito melhore.”
Segundo Romero, a saída é
utilizar os instrumentos previstos pela legislação, com prioridade ao transporte público e outros
modos de transporte não motorizados, como bicicletas.
“Essa é a tendência no munNÚMEROS

830 mil

Veículos que circularam na
Grande Vitória até junho

1,7 milhão

É o número de veículos no Estado.
É preciso dar prioridade ao coletivo e a outros meios de transporte
para melhorar o trânsito”

4 mil veículos

Número de veículos vendidos por
mês no Estado.

do. Mas hoje temos um sistema
de ônibus que anda cheio e pouca
segurança na malha de ciclovias.
Então, é preciso que o Poder Público municipal e estadual incentive o uso desses meios de transporte”, disse.
O diretor do Instituto Brasileiro de Estudos de Trânsito (Ibetran), Paulo Lindoso, afirmou
que mesmo com o pequeno crescimento da frota, a tendência é
que o trânsito na região metropolitana piore gradativamente.
“A malha viária não é elástica,
se não fizer o incentivo do uso
de outros modos de transporte e
melhorar as condições deles, teremos sempre mais congestionamento.

“

Com o trânsito já
carregado, mesmo
um crescimento pequeno influencia em
engarrafamentos”
Fábio Romero, prof. de
Eng. de Tráfego
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lll Um ano de atraso

Ar difícil de respirar em Vitória

Elevada emissão de poluentes em Vitória está diretamente relacionada ao aumento das doenças cardiovasculares
da ONG, Eraylton Moreschi Junior, foi que o plano estava pronto
e logo seria apresentado ao Conselho, o que até hoje não aconteceu.
Como coordenador da Câmara de Controle de Poluição
do Condema, Eraylton, representando a Associação dos Amigos da Praia de Camburi, afirma
que o Conselho acompanhará de
perto a questão, pois a aprovação
do Plano é um dos pontos primordiais para que entre em vigor
a Lei Municipal 8803/2015, que
dispõe sobre o Padrão de Qua-

lidade do Ar de Vitória. A lei foi
aprovada pela Câmara de Vereadores em março de 2015 e entrou em vigor três meses depois.
O objetivo é de que, ao final, os
padrões de qualidade do ar atendam aos padrões da Organização
Mundial de Saúde (OMS), até o
final de 2025.
Dados do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (Iema) confirmam a falta de compromisso da Prefeitura
de Vitória com o ar que respiramos e, consequentemente, com
os cidadãos. De acordo com o

órgão, a poluição do ar na cidade está acima do limite estabelecido pela OMS para alguns poluentes atmosféricos, como por
exemplo, partículas inaláveis e
dióxido de enxofre, encontrados
no escapamento de veículos e atividade industrial.

Poluição do ar de
Vitória está acima do
limite estabelecido
pela OMS
Estado Capixaba

Poder respirar um ar puro é
uma utopia e, ao mesmo tempo, um sonho entre os moradores de Vitória. A própria prefeitura da cidade, através do prefeito
Luciano Rezende (PPS), já fez diversas promessas de que encontraria formas de tornar “respirável” o ar que o capixaba sente.
Promessas, essas, que nunca foram cumpridas e que caíram no
esquecimento na atual administração municipal. E quem sofre
com esse descaso é a população.
O Plano de Gerenciamento da
Qualidade do Ar de Vitória, prometido há um ano pela prefeitura, por exemplo, ainda não foi
submetido ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Condema). A elaboração do
documento é uma das determinações do Grupo de Trabalho
Respira Vitória e deve conter as
regras e diretrizes técnicas necessárias para medir e monitorar os parâmetros de qualidade
do ar na Capital.
A apresentação do plano foi
cobrada diversas vezes nos últimos doze meses por órgãos ambientais, como a organização
Juntos SOS Espírito Santo Ambiental e a resposta da Prefeitura
de Vitória, segundo o presidente

Secom - Romero Mendonça

Prefeitura protela entrega de plano com regras para medir e melhorar a qualidade do ar na capital

Poluição equivale a fumar 2 cigarros por dia
Em meados do ano passado, durante reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Assembleia
Legislativa que investigava o
pó preto na Grande Vitória,
o cardiologista José Aid Soares Sad alertou que respirar a
poluição de Vitória equivale
a fumar dois cigarros por dia.
O especialista apontou na
ocasião que o aumento na
emissão de partículas está
intimamente relacionado ao

aumento das doenças cardiovasculares. “O que temos na Grande Vitória é que 30% a 40% das
emissões são de partículas finas
e ultrafinas (PN10 e PN2,5) que
passam diretamente pelas narinas e caem na corrente sanguínea aumentando os casos de arteriosclerose e pressão arterial.”
E o médico concluiu: “O índice
de poluição que temos em Vitória equivale aos males causados como se cada habitante não
fumante, fumasse diariamente

dois cigarros.”, comparou ele.
Quem sofre com a poluição do pó preto é a aposentada Luzia Castro, de Jardim da
Penha. Ela conta que foi diagnosticada com problemas
respiratórios, sendo necessário até o uso de uma bomba de ar. “Tomo pelo menos
seis medicamentos por dia.
Sinto muita dores de cabeça,
tenho problemas cardíacos e
muita dificuldade para respirar ”, explicou.

Luzia toma 6 medicamentos
por dia por causa da poluição
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Economia
lll 3.700 vagas

Curso técnico de graça no Ifes

Quem deseja fazer um curso técnico, mas ainda não teve a chance
de se matricular precisa ficar atento. É que o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai ofertar 3.700
vagas em cursos técnicos de graça.
Serão oferecidas três modalidades de ensino: técnico integrado ao
ensino médio (em que o aluno faz
o ensino técnico e médio no Ifes),
concomitante (em que o aluno cursa o ensino médio em outra escola)
e subsequente (para quem já concluiu o ensino técnico).
A relação dos cursos e as va-

gas para cada um serão definidas
nas próximas semanas. A previsão
é que o edital seja publicado em
setembro, e as inscrições fiquem
abertas até outubro. O processo seletivo deverá ser em novembro.
Outra instituição pública que
também irá abrir vagas é o Centro
Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho, cujo edital está previsto para novembro. A novidade
é o curso técnico de Teatro, focado
para a formação de atores e profissionais das áreas relacionadas
ao teatro.

Divulgação

Haverá chances para quem quer cursar o ensino médio e também para quem já possui o diploma

Ifes vai abrir 3.700 vagas em curso técnico de graça. Edital sai em
setembro

OS CURSOS
PMVV

A previsão é que o edital seja
publicado em setembro.
As inscrições ficarão abertas entre
setembro e outubro, com previsão de
prova em novembro.
A relação dos cursos e a quantidade
de vagas em cada um deles serão
definidas nas próximas semanas, e
divulgadas em edital.
O Vasco Coutinho, em
Vila Velha, também abrirá
diversas vagas de cursos
profissionalizantes gratuitos
CURSOS GRATUITOS
Ifes
Está prevista a abertura de
aproximadamente 3.700 vagas
em cursos técnicos integrados
ao ensino médio (o aluno faz o
ensino técnico e médio no Ifes, de
forma integrada), concomitantes
(o aluno cursa o ensino médio
em outra escola e faz apenas
o ensino técnico no Ifes) e
subsequentes (para quem já
terminou o ensino técnico).

Vasco Coutinho
CURSOS: Teatro (novo), Gastronomia,
Programação de Jogos,
Administração, Comércio Exterior,
Eventos, Informática, Multimídia,
Produção de Moda, Modelagem do
Vestuário, Rádio e TV.
VAGAS: o edital será lançado em
novembro, com cerca de 600 vagas.
Podem estudar quem já concluiu o
ensino médio ou está cursando o 3º
ano do ensino médio.
CURSOS PAGOS
Senac
CURSOS: Informática, Administração,
Logística, Recursos Humanos, Design

de Interiores e Estética.
 ENSALIDADES: variam de acordo
M
com o curso
INFORMAÇÕES: www.es.senac.br
Senai
Estão abertas as inscrições para
1.780 vagas em cursos técnicos de
curta e média duração.
São cursos de aperfeiçoamento,
qualificação e iniciação profissional,
em todos os turnos, nas unidades de
Vitória, Serra e São Mateus.
Os valores dos cursos variam de
R$ 93 a R$ 2.353, e podem ser
parcelados em até seis vezes.
Informações: www.senai-es.org.br
Contec
CURSOS: Administração, Automação
Industrial, Comunicação Visual,
Designer de Interiores, Edificações,
Eletrotécnica, Logística, Mecânica e
Segurança do Trabalho.
MENSALIDADES: a partir de R$ 229
VAGAS: 40 para cada curso
50% das aulas são a distância e

as outras 59%, presenciais, às
terças e quintas-feiras, das 18h30
às 22h30.
As inscrições podem ser feitas até
o final deste mês.
Informações: 2127-1111
Humboldt
Enfermagem
Aulas noturnas de segunda a
sexta, com mensalidades no
valor de R$ 195, e duração de 18
meses.
Para as aulas aos sábados, as
mensalidades são no valor de R$
160, e o curso tem duração de 24
meses.
Farmácia
As aulas noturnas têm
mensalidades no valor de R$ 220.
Nas aulas aos sábados, as
mensalidades são de R$ 180, e o
curso tem duração de 24 meses.
Fonte: Instituições consultada
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lll Vila Velha

Crise fecha 240 lojas na Glória

A maior parte das
lojas fechadas
está na rua Dom
Pedro II, que tem
42 pontos comerciais vazios

Imóveis disponíveis para aluguel
é o retrato da crise no comércio
na Glória, em Vila Velha

Na rua Aurora, uma
das principais da
região, há 24 pontos
comerciais fechados
pais da região, há pelo menos 24
pontos com as portas fechadas e
com placas de aluga-se.
Conhecida por ser uma das
primeiras ruas a ter lojas de confecções na Glória, a Getúlio Vargas tem 14 pontos fechados. Por
fim, há oito lojas vazias na avenida Carlos Lindemberg.
“Este ano está sendo de muita dificuldade na economia e isso
afetou todo o comércio”, explicou
o presidente da União dos Comerciantes, Industriais e Profissionais Liberais da Glória (Uniglória), Márcio Ambrósio.

Descontos de até 70%
A saída para muitos lojistas
da Glória enfrentarem a crise é
fazer promoções e oferecer descontos nos produtos. Há lojas
com descontos anunciados de
até 70%.
É o caso da loja Capitu, onde
a gerente Ana Lúcia Gonçalves
disse que, além da redução nos
preços de algumas peças, o pagamento pode ser dividido em
até quatro vezes, dependendo
do valor da compra.
“Estamos fazendo uma promoção para ver se ajuda a dar
uma levantada no movimento,
porque a situação da Glória não
está bonita”, reclamou.
O economista e professor de
Finanças da Fucape Business,
Bruno Funchal, explicou que fazer promoções é uma boa ideia
para quem tem estoques elevados. “Estoque é dinheiro parado.
Tem de fazer promoção para ter
liquidez”, disse.

Porém, ele alertou que só
promoções não são suficientes. É preciso cortar custos de
produção e venda. “E também
tentar conquistar novos clientes. A loja fica parada, mas o
dono tem de sair e procurar
outros nichos de negócio, pois
tem muita gente quebrando
porque fica esperando clientes”, afirmou.
Reprodução

A crise econômica atingiu o
Polo de Modas da Glória, em Vila
Velha, onde já foram fechadas
240 lojas, de acordo com corretores que atuam na região. O número corresponde a 20% do total
de pontos comerciais do bairro.
Com a oferta de pontos comerciais vazias, o preço do aluguel
neste ano já caiu cerca de 30%.
Segundo um dos proprietários
da Imobiliária Simonassi, Marco
Simonassi, a demora em alugar
um ponto vazio pode chegar até
a um ano, dependendo do preço.
“Para quem tem dinheiro e
quer começar um negócio, é um
momento atrativo. A Glória tem
240 lojas fechadas e pode ser até
maior esse número. O aluguel
caiu em média 30%”, calculou.
A corretora da Imobiliária
Marilza Martins, Isadora Soares
Brandão, disse que as lojas com
aluguel maior demoram um pouco mais para serem locadas. “Já
tive lojas por R$ 2.500 que hoje
custam R$ 2 mil por mês”, revelou.
Corretora da Imobiliária Du
Lucas, Jeane Coelho contou que
quase todo dia tem gente entregando as chaves. “Eles não conseguem manter o aluguel, mesmo com a queda de 30% no valor.”
Numa passada rápida pelo
Polo da Glória é possível observar mais de uma centena de lojas fechadas. A maior parte delas está na rua Dom Pedro II, que
tem 42 pontos comerciais fechados. Em seguida vem a avenida
Jerônimo Monteiro, com 27 lojas vazias.
Na rua Aurora, uma das princi-

Estado Capixaba

Número corresponde a 20% do total de pontos comerciais do Polo de Modas, em Vila Velha

Funchal disse que fazer
promoções ajuda a liquidar
estoques elevados
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lll Falta dinheiro

Prefeituras sem poder pagar as contas
A situação fiscal de mais da
metade das prefeituras no Espírito Santo não está nada favorável e
pode haver dificuldade para pagar
as contas até dezembro.
Entre 64 prefeituras no Estado
analisadas por um estudo da Federação das Indústrias do Rio de
Janeiro (Firjan), 43 estão com dificuldades na gestão ou enfrentam
problemas críticos.
O Índice Firjan de Gestão Fiscal analisou dados de 2015 a partir
de cinco indicadores: Receita Própria, Gastos com Pessoal, Investimentos, Liquidez e Custo da Dívida. Para cada item foi dada uma
pontuação entre 0 e 1. Quanto mais
próximo de 1, melhor a situação
fiscal do município.
No Estado, 39 cidades recebe-

Firjan

Cerca de 43 municípios capixabas estão com dificuldades na gestão ou possuem problemas críticos

Jonathas Goulart diz que
houve falta de planejamento
dos municípios

CIDADES EM DIFICULDADE
CIDADES EM DIFICULDADE
CIDADES EM DIFICULDADE
Município

Pont.

Município

Pont.

*22º - Colatina

0.5977

46º - Ponto Belo

0.5202

23º - Rio Bananal

0.5948

47º - Jerônimo Monteiro

0.5189

24º - Santa Leopoldina

0.5922

48º - Vila Valério

0.5121

25º - Baixo Guandu

0.5881

49º - Alegre

0.5110

26º - Águia Branca

0.5856

50º - Rio Novo do Sul

0.5006

27º - Viana

0.5835

51º - São Gabriel da Palha

0.4981

28º - Vila Pavão

0.5807

52º - Montanha

0.4767

29º - Venda Nova do Imigrante

0.5801

53º - Brejetuba

0.4748

54º - Apiacá

0.4534

30º - João Neiva

0.

31º - Sooretama

0.5686

55º - Afonso Cláudio

0.4479

32º - Ibitirama

0.5627

56º - Santa Tereza

0.4473

33º - Nova Venécia

0.5595

57º - Água Doce do Norte

0.4332

34º - Atílio Vivácqua

0.5563

58º - Mimoso do Sul

0.4311

35º - Boa Esperança

0.5503

59º - São Mateus

0.4068

36º - São Roque do Canaã

0.5443

60º - Laranja da Terra

0.4030

37º - Marechal Floriano

0.5429

61º - Barra de São Francisco

0.3622

38º - Governador Lindenberg

0.5415

62º - Jaguaré

0.3620

39º - Ecoporanga

0.5411

63º - Irupi

0.3560

40º - Castelo

0.5388

64º - Alto Rio Novo

0.3251

41º - Domingos Martins

0.5383

42º - Mucurici

0.5378

43º - Pancas

0.5369

44º - Muqui

0.5369

45º - Bom Jesus do Norte

0.5227

Fonte: Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF
2016) - * Os municípios do Estado listados
da 1ª até a 21ª colocação alcançaram
índices entre 0.7685 e 0.6053 e foram
enquadradas no conceito de boa gestão
(entre 0.6 e 0.8 ponto).

Entre 64 prefeituras no Estado
analisadas por
estudo da Firjan,
43 estão com
dificuldades

ram pontuação entre 0,4 e 0,6 no índice geral. Isso as enquadra como
prefeituras com gestão em dificuldade. Outras quatro têm gestão crítica, pois obtiveram resultados inferiores a 0,4 ponto (apesar disso,
não significa que todas violaram a
Lei de Responsabilidade Fiscal).
Na tabela desta página é possível conferir o ranking dessas cidades, localizadas a partir da 22ª colocação até a 64ª. As prefeituras da
1ª até a 21ª colocação alcançaram
índices entre 0,7685 e 0,6053 e foram enquadradas no conceito de
boa gestão (entre 0,6 e 0,8 ponto).
Catorze municípios do Estado
ficaram de fora da pesquisa, segundo a Firjan, porque não haviam
disponibilizado até o dia 12 de julho os dados para a Secretaria do
Tesouro Nacional, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou apresentavam inconsistências que impediram a análise.
O coordenador de Estudos Econômicos do Sistema Firjan, Jonathas Goulart, explicou os critérios
de classificação das prefeituras em
dificuldade. “São municípios que
gastam bastante com pessoal, têm
problemas de liquidez e fatalmente investem muito pouco.”

Salários não estão
garantidos
Se a situação fiscal de muitas prefeituras do Espírito Santo continuar como está, até o
final do ano será difícil garantir o salário dos funcionários
públicos.
A informação é do presidente da Associação Capixaba dos
Municípios (Amunes), Dalton
Perim. Ele explicou que a recuperação das prefeituras não
será tão rápida.

“Acredito que estamos com
risco sim (de não conseguir pagar salários), porque o cenário
apresenta uma condição desfavorável para a recuperação
da economia. Apesar de alguns
indicadores começarem a se
estabilizar, vai demorar para
recuperar o desequilíbrio entre receita e despesa. Se ficar
do jeito que está, vai ser difícil”, afirmou Perim.
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Vida
lll Pokémon Go

E quando jogar vira um vício perigoso?
Especialistas destacam perigos e benefícios do game que causa euforia no Brasil e no mundo
Aconteceu de tudo: acidentes
automobilísticos, dispensa do emprego, fim de relacionamentos,
quedas e, inclusive, falecimento,
ainda que sem querer. O vício que
mora dentro do celular é apontado como o causador de tudo isso:
o “Pokémon Go”, jogo de realidade
virtual em que os praticantes precisam sair andando por aí para pegar
os monstrinhos, gera uma animação até mesmo no Espírito Santo.

Capturar
pokémons ativa o
instinto caçador e
é um dos motivos
do vício

Estado Capixaba

E divide a opinião de especialistas.
“As regiões cerebrais em que as
drogas atuam são as mesmas em
que o jogo atua. Consome energia,
horários produtivos e pode causar
alienação. É claro que em alguns os
efeitos são mais nocivos”, afirma o
psiquiatra Leonardo Scopel.
Já a psicanalista e professora,
Jéssica Paixão, vê com bons olhos: o
jogo ajuda a combater o sedentaris-

Para Jéssica, o game pode
combater o sedentarismo e
até estimular relações sociais

mo e aumenta as relações sociais.
“Embora esteja mergulhado
numa realidade aumentada, o jogador levanta da cama, vai à rua, interage com outras pessoas.”
Quando o game deixa de ser diversão e se transforma em “jogo patológico” (vício em jogar), alguns
dos sintomas são: abandono de atividades de interesse; irritabilidade;
mentiras para esconder o envolvimento com o jogo; e isolamento.
Quando é com adolescentes, familiares devem ficar atentos.
“É comum que pessoas já em
estado compulsivo não percebam
isso ou neguem a gravidade”, diz a
psicóloga Carla Mattos.
O tratamento para esse vício já
é previsto pela literatura médica:
terapia cognitivocomportamental
e grupos de apoio, além de, em alguns casos, uso de medicamentos,
como antidepressivos.

Jogo pode ter potencial
antidepressivo
Quando o vício desmedido
não entra em cena, o jogo pode
— sim! — ser benéfico. Um hospital infantil de Michigan, nos
Estados Unidos, apresentou às
crianças o game e conseguiu
dois grandes feitos, segundo o
jornal “USA Today”: os pacientes saíram de seus leitos e interagiram entre si.
“O jogo pode ter esse potencial antidepressivo, a tecnologia ajuda a fazer amizades. Assim como teve um efeito
positivo no hospital, também
pode ser usado de forma po-

sitiva no dia a dia”, acredita Patrícia: “As pessoas ainda têm
muito preconceito com as tecnologia, dizem “a criança não
brinca mais de bola na rua”, mas
é preciso entender que elas nasceram na tecnologia. A linguagem delas é essa.”
Segundo o gerente de mídia
do hospital e especialista em
vida de crianças, JJ Bouchard,
a iniciativa mudou a dinâmica
entre os pacientes, que têm até
tirado fotos uns dos outros com
os “monstrinhos”. Nesse caso,
salve os pokémons!
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Cultura
lll Show

Alcione canta bolero em Vila Velha
Divulgação

Marrom traz nova turnê onde interpreta canções do gênero, além de sucessos de 40 anos de carreira
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL

Rasgar
(?): elogiar
Nicolas
(?), ator

(?)-Matre: auxilia
gestantes carentes
Como é chamado o
defensor público

Ato de defesa
do pássaro
Regra fixada de um
estabelecimento

Atacante brasileiro
apeliInterjeidado de ção de enHe-Man tusiasmo

Táxi, em
inglês
Dirigente da
faculdade

Profissional que trabalha com
madeira
Uma das
embalagens para
cerveja

Presenteado;
ofertado

Pura;
simples
O "herói"
do filho

Michel (?),
cantor de
"Ai, Se Eu
Te Pego"
Tony Ramos, em
"Passione" (TV)
Esfarrapados
De outro
modo
Minha e
(?): nossa
Pôr;
colocar

Ato;
junto
Cláudia
Ohana, atriz

Locução
(abrev.)

Comicidade; graça
Mamífero
roedor

Chuvisco
comum
em São
Paulo

Apelido do
ex-boxeador Acelino
de Freitas
Dois
símbolos
da Páscoa

A via de
aplicação
da vacina
Sabin

BANCO

Para o;
em direção a
Ou, em
inglês

Cada
tempo no
horário
escolar

Exerce
atividade
Cloro
(símbolo)

Nome da
letra "H"
Sílaba de
"hiper"

Pista para
corrida de
cavalos
43

Solução
B
I R O
C A B
A F A
R A
E S
E L O
M N
T
O O S
T U A
O R
A GA
A
R
U
L H O
A I A

 UANDO: sexta-feira (26
Q
ONDE: Área de Eventos do
Shopping Vila Velha
HORÁRIO: 21h30 (abertura
dos portões: 20h30)
INGRESSOS: R$ 40 (meia/
pista) e R$ 60 (meia/cadeira
ouro)
PONTOS DE VENDA:
Jaklayne Joias, Acesso Vip
e site Blueticket.com
INFORMAÇÕES: (27) 34170031

Gordura
na cintura
Sílaba de
"entre"

N E
O
R R
M E
A I
T
R O
R
O
U M
E
A T
O E
R

ALCIONE CANTA “BOLEROS
E SEUS MAIORES SUCESSOS”

Estado
dos
capixabas
(sigla)

P
S
R C E
O A D
G A
J E
I
P
P A
E N T
N E I
U N
C
H
O P O
R
O E C
R A L

SERVIÇO

cione. Ela se declara feliz por poder realizá-lo.
“Gosto de cantar aquilo que me
emociona, e sempre me emocionava ao ouvir os sucessos de Ângela Maria, Núbia Lafayette, Elizeth Cardoso, e de tantas e tantas
divas do gênero. E o meu público,
felizmente, sempre aprovou minhas incursões pelo estilo. Tanto
que alguns dos meus maiores sucessos pertencem ao gênero romântico”, diz a Marrom.
O repertório tem músicas em
português e espanhol, como os
clássicos do gênero “Grácias a la
vida” (Violeta Parra), na estação
outono, “Que queres tu de mim”
(Jair Amorim/Evaldo Gouveia),
no inverno), “Segredo” (Herivelto Martins/Marino Pinto), na primavera, e “Corsário” (João Bosco/
Aldir Blanc), no verão.
O shows traz canções inéditas
como “Quem dera”, de Júlio Alves,
“Amor amigo”, de Roberta Miranda, e “A paixão de Dartagnan”, canção de Altay Veloso ainda pouco
conhecida do grande público. Sucessos como “Sufoco”, “Meu ébano”, “Estranha loucura” e “Garoto
maroto” também devem ser cantadas por Alcione.

"O (?)
Feio",
conto
infantil

M A
D
V
H O
G
A
D
P O
D
L O
P
O
O V
O

A cantora Alcione sobe ao palco da área de Eventos do Shopping
Vila Velha na sexta-feira (26) para
interpretar boleros e sucessos de
40 anos de carreira. A apresentação é dividida em quatro blocos,
representando as quatro estações
do ano, e começa às 21h30.
O projeto de fazer um espetáculo cantando boleros e temas
com letras e canções emocionais,
“à flor da pele”, era um sonho ainda não concretizado, afirma Al-

O dia em
que se está
vivendo
Giselle Itié,
atriz de
“Os Dez
Mandamentos”
Na parte
interna
Pequeno
cavalo

2/or. 3/cab. 4/cage — hoje. 5/bicar — sonsa. 10/marceneiro.

Repertório de Alcione tem músicas em português e espanhol

Dissimulada;
fingida
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Curtimos

lll Estratégia

Divulgação

A Globo conseguiu “ganhar” cinco capítulos de Velho Chico apenas com ajustes de edição, criação de cenas de última
hora e redução do tempo de exibição da
trama. Mesmo com a audiência em alta,

Camila Pitanga numa cena da trama das 21h

a emissora guardou para depois dos Jogos Olímpicos acontecimentos que estavam previstos para ir ao ar na próxima semana.
Assim, o drama do desaparecimento de Santo (Domingos Montagner) se
alongará, deixando a novela das nove
ainda mais arrastada. Revelações que
vão tirar o fôlego dos personagens e
do público ficarão para depois da Rio
2016. Só então o público verá o agricultor voltar para casa e descobrir que Olívia (Giullia Buscacio) não é sua filha.
Os roteiros ganharam novos contornos do que foi programado pelos autores Benedito Ruy Barbosa e Bruno Luperi. Luiz Fernando Carvalho, diretor
artístico da novela, tem feito intervenções no conteúdo, prolongando ou minimizando algumas sequências.

Aperitivo

Giovanna Antonelli e
Bruno Gagliasso estão
muito bem nas chamadas
de “Sol Nascente”. Casal
principal da nova trama
das seis, eles dão uma boa
prévia de como são os
personagens.

Não Curtimos

Divulgação

Globo arrasta trama de Velho Chico

Divulgação

Famosos

Presa

Por que cargas d’água
a Record não aproveita
essa espontaneidade de
Xuxa no seu programa?
Ela é divertida, e a direção insiste em mantê-la
engessada. Liberem o microfone dela!

Rápidas

Divulgação

Acabou a folia! Fernanda Souza cansou de se fazer de cega e
muda e agora está em cima do marido, o pagodeiro saidinho Thiaguinho. Pessoas que convivem
com o casal comentam que a atriz
tem mexido até no celular do maridão. Ela anda mais desconfiada
do que nunca. Recentemente, eles
foram vistos batendo boca em um
restaurante.
Divulgação

Divulgação

Luan Santana deixará o
sertanejo de lado, discretamente, para virar cantor pop.
A informação vazou dos estúdios que Luanzinho faz suas
gravações. Só se fala isso
por lá. O novo DVD dele já
vai mostrar um pouco desta
transição. Vale lembrar que
Wanessa Camargo fez o mesmo, se arrependeu e voltou
correndo para o sertanejo.

lll Estremecidos

lll Arrependida

Galisteu deve se arrepender de ter convidado Claudia Leitte para ser madrinha de seu filho, Vittorio. Ela
convidou Claudinha só para
ganhar mídia, mas as duas
nunca foram amigas. Agora o
menino deve achar estranho
não ter uma madrinha verdadeira que goste dele. Desde o
batizado, esse garoto é desprezado pela cantora.

Depois de Galvão Bueno detonar Neymar, obviamente a relação
dos dois ficou abalada. Quem convive com o jogador-estrela contou que o rapaz ainda não quer
saber de ouvir falar no nome do
comentarista esportivo da Globo.
Está muito magoado, pois Galvão
sempre puxou o saco dele e agora virou a casaca. Mas todos têm o
direito de mudar de opinião, né?
Divulgação

lll Desconfiada

lll Mudança
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Política
lll Eleições nas prefeituras

Gasto de até 2 milhões na Grande Vitória
A crise econômica brasileira
deve atingir também o bolso dos
candidatos a prefeitos na Grande
Vitória. Segundo eles, esta deve
ser uma campanha bem mais enxuta do que as anteriores, com
gastos de até R$ 2 milhões.
Na capital, o gasto máximo estipulado pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) é de R$ 6.457.662.
No entanto, de acordo com os
candidatos, o valor utilizado não
deve chegar à metade disso.
“Pelo perfil da nossa campanha, devemos usar cerca de 30%
do teto – o que equivale a cerca
de R$ 2 milhões. Se conseguirmos, vamos fazer com menos ainda. Queremos fazer a campanha
mais enxuta possível para que ela
tenha mais verbo e menos verba”,
disse o candidato à Prefeitura de
Vitória, Lelo Coimbra (PMDB).
O valor é o mesmo citado pelo
também candidato em Vitória,
Amaro Neto (SD). “Devemos usar
um terço do que a lei permite. Vamos trabalhar apenas com Fundo
Partidário”, comentou.
Em Cariacica, os gastos vão ser
menores. O TSE determinou que
o valor máximo gasto no município deve ser de R$ 872.943,77.
“Não devemos chegar nem
na metade do máximo. Vamos
trabalhar com quatro metas que
podem ser alteradas ao longo da
campanha, chegando até a R$ 400
mil, se conseguirmos esse montante em doação”, explicou o candidato Marcelo Santos (PMDB).
Quem deve gastar menos é o
candidato do PSB, Adilson Avelina. “Devemos trabalhar com R$
60 mil a R$ 80 mil. Estamos mobilizando a militância para tentar arrecadar mais e tentando nos
adaptar a essa nova regra eleitoral”, disse.

Divulgação

Campanha será mais enxuta. Candidatos querem gastar menos da metade do teto máximo

“Queremos fazer a campanha
mais enxuta possível para que
ela tenha mais verbo e menos
verba” - Lelo Coimbra (PMDB)

Maior fiscalização de bens
Os candidatos começaram
a apresentar os registros de patrimônio, mas será que os valores estão corretos? Segundo
o doutor em Direito Anderson
Sant’Ana Pedra, nem sempre
isso acontece. Por isso, ele de-

fende maior fiscalização.
“Nem sempre o valor de mercado é o que aparece na declaração. Às vezes, o valor apresentado é o da compra, que pode ter
acontecido há anoas e está defasado”, explicou.

E concluiu: “Em outros casos, o valor é inflacionado para
que pensem que o candidato
tem mais condições. O que precisa, de fato, é haver maior fiscalização dos bens dos candidatos
como um todo.”

QUANTO VÃO GASTAR
VITÓRIA
NOME

CARIACICA
VALOR

NOME

VALOR

Lelo Coimbra (PMDB)

R$ 2 milhões

Marcelo Santos (PMDB)

R$ 400 mil

Amaro Neto (SD)

R$ 2 milhões

Juninho (PPS)

R$ 400 mil

Adilson Avelina (PSB)

R$ 80 mil

André Moreira (Psol)

R$ 100 mil

Obs: Os demais candidatos não forneceram dados solicitados ou não foram encontrados pela reportagem

Fonte: Candidatos citados
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lll Tribunal Superior Eleitoral

Cresce o número de eleitores no ES
O Espírito Santo tem 2.716.371 votantes, sendo Vila Velha o maior colégio eleitoral, com 316.619
2012: de 255.367, caiu para 232.829.
Segundo o cientista político da
Universidade de Brasília (UnB) David Verge Fleisher, os motivos da redução na capital são variáveis, e um
deles é o fato de a capital ter aderido ao voto biométrico — o cadastramento não alcançou a totalidade dos
votantes no município.
PERFIL
O número de eleitores com ensino superior completo cresceu 3,2
pontos percentuais no Estado, enquanto o de analfabetos caiu 0,7
ponto percentual. Para Fleisher, isso
pode influenciar o resultado das urnas: “O eleitor com maior conhecimento é mais criterioso e tende a escolher melhor seu candidato.”
Também houve crescimento, de
0,23 ponto percentual, no número
de eleitores acima dos 70 anos, que

Estado Capixaba

O Brasil tem hoje 144.088.912
eleitores aptos a votar no pleito do
dia 2 de outubro. Houve um crescimento de 4% em relação às últimas
eleições municipais, em 2012. Desse total, 2.716.371 estão no Espírito
Santo, que teve um aumento de 3,4%
no eleitorado, comparado a 2012.
Os dados estatísticos foram divulgados pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes.
O maior eleitorado do Estado está
em Vila Velha, com 316.619. O segundo maior está na Serra, que, entre os municípios da Grande Vitória,
lidera o crescimento no colégio eleitoral, com alta de 10,57%, num total
de 308.151. Cariacica é o terceiro colocado, com 255.477.
Já Vitória teve queda de 8,8% no
número de votantes, em relação a

Fila para cadastrar biometria em Vitória, onde número de eleitores caiu
não são mais obrigados a votar. O
cientista político crê que isso não necessariamente se reverterá em maior
comparecimento às urnas, já que,
para ele, a crise política no País desestimula as pessoas nessa faixa etária a continuar votando.

Mendes disse que as eleições deste ano serão um “experimento institucional”, diante do impacto da Operação Lava a Jato no sistema político
e das novas regras eleitorais, que impõem restrições ao financiamento
de campanhas.

PERFIL DOS ELEITORES
ELEITORADO

FAIXA ETÁRIA – 2016

2016

2012

2.716.371

2.623.944

Com biometria

772.429

Sem biometria

1.943.942

Total

IDADE
Superior a 79 anos

2,34%

71.143

75 a 79 anos

1,87%

2.552.801

70 a 74 anos

2,70%

65 a 69 anos

4,21%

60 a 64 anos

6,06%

55 a 59 anos

7,42%

50 a 54 anos

8,51%

45 a 49 anos

8,89%

40 a 44 anos

9,49%

35 a 39 anos

11,18%

30 a 34 anos

11,58%

25 a 29 anos

10,94%

21 a 24 anos

8,31%

20 anos

2,00%

19 anos

1,84%

18 anos

1,53%

17 anos

0,77%

16 anos

0,37%

MUNICÍPIOS
2016

2012

Total

78

78

Com biometria

33

3

Sem biometria

45

75

GÊNERO (em 2016)

Feminino

Masculino

52% 48%

%

GRAU DE INSTRUÇÃO (EM 2016)
Superior completo

7,03%

Superior incompleto

3,70%

Ensino médio completo

20,44%

Ensino médio incompleto

18,77%

Ensino fundamental completo

7,75%

Ensino fundamental incompleto

29.65%

Lê e escreve

8,28%

Analfabeto

4,32%

Não informado

0,07%

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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lll Dados do TSE

Cai a participação de jovens aptos a votar
O primeiro voto vai ficar para depois. O número de eleitores com 16 e
17 anos que tiraram o título de eleitor
para votar nas eleições municipais de
2016 é menor do que em 2012.
A tendência é nacional. De acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Brasil
tem hoje 144.088.912 eleitores aptos
a votar no dia 2 de outubro. Aqueles
que têm 16 e 17 anos correspondem
a 1,6% do total (2,3 milhões). O número é inferior ao registrado nas eleições de 2012, que foi de 2,4 milhões.
No Estado, 31.055 eleitores nessa
faixa etária tiraram o título para votar neste ano, o que representa 1% do
eleitorado capixaba. Em 2012, foram
41.094, representando 1,4% do total
de eleitores.
Em 2014, ano das eleições presi-

denciais e após as manifestações que
tomaram as ruas do País a partir de
junho de 2013, incluindo o Espírito Santo, houve uma queda drástica
de eleitores com 16 e 17 anos, representando apenas 0,7% do eleitorado capixaba.
Segundo o advogado eleitoral
Marcelo Nunes, a queda de jovens
que tiram o título é resultado do momento político do País. “Há desinteresse entre os jovens, principalmente devido aos casos de corrupção. A
queda de eleitores jovens é reflexo da
descrença geral na política que estamos vivendo”, afirmou.
Morador de Vitória, o estudante Gustavo Castro, de 17 anos, contrariando a tendência da falta de interesse dos jovens pela política, fez
questão de tirar o título de eleitor por

Estado Capixaba

No Estado, 31.055 votantes de 16 e 17 anos tiraram o título para a eleição. Em 2012, foram 41.094
Gustavo: “Me abster e fechar os
olhos não é a melhor solução”

acreditar que o voto é a única forma de mudar o atual cenário político tão desmoralizado pela maioria
da população. “Me abster e fechar
os olhos não é a melhor solução se

eu quero uma mudança no governo
da minha cidade. Por isso, mesmo
não sendo obrigatório, quero votar
e ajudar a colocar os rumos da minha nos trilhos”, conta.
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Esporte
lll Dilema

Técnico do Flamengo na encruzilhada
Mas, agora, Zé Ricardo olha para
as opções e vê Leandro Damião,
que está longe de sua melhor fase,
mas custa cerca de R$ 300 mil por
mês ao Rubro-negro e conserva a
grife que o fez chegar à seleção.
A favor de Vizeu, estão os números: ele já fez sete gols neste ano. Damião, por sua vez, passou em branco pelo Bétis, da Espanha, clube
que defendia antes de se transferir
para o Flamengo.
Seja quem for o escolhido, deverá ser municiado pelo meia Diego. Ele está sendo preparado para
estrear na partida contra o Grêmio.

Zé Ricardo deverá escolher o
substituto de Guerrero no ataque

PRÓXIMO JOGO
BRASILEIRO
• Domingo - Grêmio - 11h
- A definir

lll Fluminense

lll UFC

Wellington festeja boa fase

Erick busca se reerguer

frente a frente com o goleiro. O
centroavante, no entanto, chutou para fora.
NetFlu

Volta Henrique, saem dois. Na
próxima rodada do Campeonato
Brasileiro, domingo contra o Santa Cruz, no Arruda, o Fluminense pode contar com o retorno do
zagueiro, que cumpriu suspensão, mas o técnico Levir Culpi não
terá o volante Cícero e o atacante Marcos Júnior, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.
Após a vitória de 1 a 0 sobre o
América-MG, que deixou o Fluminense na nona colocação, com
28 pontos, o clima nesta semana nas Laranjeiras foi de leveza e
calmaria. Nas conversas, o centro
das comemorações era o golaço
de Henrique Dourado. Outro atacante, Wellington, também festejava sua boa fase. Ele não marcou, mas estava satisfeito com
seu rendimento porque foi protagonista, com um passe de calcanhar, de um dos mais belos lances do jogo.
Aos 29 minutos do segundo
tempo, cercado por dois adversários e com outros três à sua frente, ele deixou Henrique Dourado

Wellington está satisfeito
com seu rendimento
PRÓXIMOS JOGOS
BRASILEIRO
• Domingo - Santa Cruz - 16h
- Arruda
BRASILEIRO
• 28/8 - Palmeiras - 16h - Mané
Garrincha

Erick Silva, 32, tem um novo
compromisso marcado dentro
do octógono. O lutador capixaba participará do card preliminar do UFC Brasília, no dia
24 de setembro, no Distrito Federal, e terá que encarar Luan
“Tarzan” Chagas, 23. No evento,
Erick enfrentaria Brandon Thatch, porém, por conta de uma
lesão, o americano foi cortado.
Para solucionar a saída, a organização escolheu o sul-mato-grossense.
“Estou tendo uma preparação física, técnica e médica excelente. Digo isso porque grandes profissionais estão ao meu
lado para me ajudar. É o que
sempre digo: ‘ninguém chega
a lugar nenhum sozinho’. Quero vencer essa luta para ir em
busca de outros objetivos. Antes de qualquer coisa, um lutador precisa estar feliz consigo mesmo. É exatamente assim
que estou me sentindo: feliz”,
afirmou Erick.

Pela primeira vez fazendo
sua preparação em Vila Velha,
“Índio” sabe o tamanho do desafio que tem pela frente contra um oponente jovem que
vai tentar vencer para ganhar
moral e, assim, se firmar no
UFC. Ainda assim, o capixaba
vem se preparando bem para
o momento.
Divulgação

Paolo Guerrero desfalcar o Flamengo por excesso de cartões amarelos não é novidade. Mas, pela primeira vez, o técnico Zé Ricardo está
em uma encruzilhada para definir
o seu substituto no ataque. Felipe
Vizeu e Leandro Damião concorrem a uma vaga no setor para o jogo
de domingo, contra o Grêmio, pelo
Campeonato Brasileiro.
Nas outras vezes em que o peruano se ausentou, Vizeu, 19, foi o
substituto. O jovem teve algumas
atuações apagadas, mas se destacou ao marcar os dois gols da vitória sobre o Atlético-MG (2a 0).

Erick Silva se prepara para
sua próxima luta no UFC

Fábio Ricardo

Paolo Guerrero cumprirá outra suspensão, e Zé Ricardo precisará escolher entre Damião e Vizeu

