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Por 61 votos a 20, o Senado Federal cassou na quarta-feira (31) o mandato da presidente Dilma Rousseff (PT). Com isso, o vice-presidente eleito em 2014, Michel Temer (PMDB) passou a comandar o país até 2018.

Falecimento
Morreu no domingo (28) o ex-secretário Estadual de Turismo Mario
Petrocchi, aos 72 anos. O consultor de Turismo foi o primeiro a assumir a pasta de turismo no Estado em 1999, no governo José Ignácio.
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Assassinado
Tiago Gonçalves, 26, foi morto com cinco tiros durante uma tentativa de assalto na segunda (29), em Campo Grande, Cariacica. Porém, a
família do jovem acredita que ele tenha sido vítima de uma execução.
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Cidades
lll Vitória

Bairros infestados de mosquito

“

A infestação
ocorre sempre no
final da tarde. É
insuportável ficar
dentro de casa e exigimos que o fumacê
passe mais vezes no
bairro”
Danilo
Ferreira,
morador de
Grande
Vitória

Estado Capixaba

Moradores de Jardim da Penha reclamam da grande
quantidade de insetos em uma das praças do bairro
para bairros com mais casos de
dengue e zika, com base no número de mosquitos que encontramos
nas armadilhas e de acordo com
reclamações do 156. Mas incluímos no itinerário Mata da Praia e

“

Desde o último
verão que a Prefeitura de Vitória excluiu
o fumacê do bairro.
Meus netos já estão
todos picados e ninguém resolve essa
situação”

Estado Capixaba

A PMV confirmou
a infestação
de mosquitos
e explicou que
somente os bairros
com mais casos
de dengue são os
contemplados pelo
carro fumacê

pirando inseticida dentro de casa,
mas faço isso porque ao ser picada ela se coça e vira ferida.”
Luciana e Katiuscia reclamaram com a prefeitura nas redes sociais e registraram reclamação no
156, mas ficaram indignadas com a
resposta. “Falaram que estão concentrando os esforços nos bairros
que têm mais casos de dengue e
zika. Eles estão esperando as doenças chegarem para mandar o
fumacê? As ações devem ser preventivas”, diz Katiuscia. Após a moradora reclamar em rede social, a
prefeitura providenciou o serviço
de fumacê um dia depois em Jardim da Penha.
A diretora do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental de Vitória,
Gabriela de Almeida, confirmou a
infestação de mosquitos nos dois
bairros e confirmou que os bairros com mais casos de dengue são
os contemplados pelos carros fumacê.
“Fizemos o itinerário de agosto com base nos dados de julho,

Estado Capixaba

Uma grande infestação de mosquitos está tirando o sono e trazendo muitos transtornos a moradores de alguns bairros de Vitória. Em
locais como Mata da Praia e em Jardim da Penha, por exemplo, o problema é bem antigo, mas piorou há
aproximadamente duas semanas.
A empresária Katiuscia Comarella, 37 anos, pensa duas vezes
antes de levar o filho Bento, de 1
ano e nove meses, para brincar na
Praça Philogomiro Lanes, mais conhecida como Praça da Flash, em
Jardim da Penha.
“Mudei o horário de levá-lo à
pracinha, passei a levar para a casa
da minha sogra, na Mata da Praia,
mas lá está pior do que em Jardim
da Penha. Eles costumam aparecer
em horário de troca de luz, que é
quando o dia amanhece e ao entardecer, por volta das 17h30.”
A professora de educação física e empresária Luciana de Paula,
que também é moradora de Jardim
da Penha, enfrenta o mesmo drama, com a filha Theodora de Paula, 2. Ela garante que as picadas
acontecem a qualquer hora do dia.
“No final do dia é bem pior, mas
há mosquitos em todos os horários. Minha filha é uma criança
alérgica e passa o dia inteiro res-

Secom

Problema é antigo em alguns bairros da Capital, mas agravou-se há cerca de duas semanas

Paulo
Almeida,
morador de
Estrelinha

Jardim da Penha e vamos intensificar o controle das larvas.”
Segundo ela, os insetos se reproduzem em pequenos lagos, na
região do aeroporto e, além de Jardim da Penha e Mata da Praia, infestaram Morada de Camburi, República e Boa Vista. A previsão é
que essas regiões sejam incluídas
nos itinerários do fumacê.
Itinerário do fumacê
Bairros
Este mês, a previsão é que os
carros fumacê contemplem os
bairros Comdusa, Universitário, Engenharia, Itararé, Grande São Pedro, Grande Vitória
e Centro. O itinerário foi feito
com base nos casos de dengue
e zika no mês de julho, nas reclamações de moradores e na
quantidade de mosquitos colhidos em armadilhas localizadas
em pontos estratégicos.
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Gasto milionário com comissionados

Na atual crise econômica que
atravessa o País, aliada a crise de
arrecadação nos municípios e as
despesas e contratos públicos monitorados minuciosamente pelo
Tribunal de Contas (TCES) em
todo o Espírito Santo, a Prefeitura
de Vitória gasta R$ 2,3 milhões todos os meses para manter profissionais de livre indicação política,
os conhecidos cargos comissionados. Trata-se de servidores que são
empregados sem a necessidade de
concurso público e foram admitidos pelo prefeito Luciano Rezende. Por ano, o gasto da prefeitura
com estes servidores chega a R$
27,6 milhões.
Na folha de pessoal na administração de Vitória consta um total de 611 empregados com este
tipo de contratação. São profissionais que podem ser trocados único e exclusivamente por interesses
dos prefeitos e ao sabor de suas relações políticas, muitas vezes que-

André Sobral/PMV

PMV gasta R$ 27,6 milhões por ano para manter empregados admitidos pelo prefeito sem concurso

Gestão do prefeito Luciano Rezende (PPS) gasta todos os meses
R$ 2,3 milhões para abrigar os chamados cargos comissionados
brando a continuidade dos serviços públicos prestados.
Com base na folha de pagamento, Vitória despende R$ 43,7 milhões no pagamento de um total
geral de 14.338 servidores – con-

tando-se temporários (processo
seletivo simplificado), municipalizados (cedidos de Poderes) e outros. Desse somatório na Capital,
há 7.127 efetivos (custo de R$ 25,1
milhões) e 611 colaboradores co-

missionados (custo de R$ 2,3 milhões).
É importante ressaltar que o
cálculo de comissionados em Vitória não leva em conta outras
maneiras de relação de trabalho,
como os estatutários, concursados, celetistas, estagiários e funcionários contratados sob o regime de designação temporária (os
DTs, como professores e agentes
de endemia).
Estatutários são efetivos contratados por concurso público e
têm estabilidade no emprego. São
assim chamados porque as regras
que regem o trabalho deles partem de um estatuto, de leis próprias. Já celetistas são contratados
dentro das condições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
como nas empresas. Os comissionados podem ser indicados, inclusive por políticos, para ocupar os
cargos e não têm estabilidade. Já
os sem vínculo são os temporários.

Números DE VITÓRIA
Servidores efetivos

Temporários/cedidos/outros

7.127

Comissionados

6.600

611

Gasto com efetivos

Gasto com comissionados

R$ 25,1 milhões

R$ 2,3 milhões

Total de
servidores

14.338

Padrão de vencimento
comissionados de R$ 1.086,33
a R$ 12.949,18
Total da folha de pagamentos

R$
43.699.774,40

A maior razão que determina a contratação de cargos comissionados é mais por motivações políticas e não por gastos
públicos, analisa o cientista político Fernando Almeira.
“No atual cenário de crise na
economia, é importante que os
prefeitos façam um esforço para
acabar com o custeio da máquina pública e diminuir consideravelmente os cargos co-

missionados. É justamente aí que
aparece o maior entrave. O grande incentivo para ter um acordo
entre o Executivo e o Legislativo
é haver uma troca de apoio parlamentar. Nesse contexto que entra
a contratação dos cargos de livre
indicação”, explica.
Há alguns anos, afirma Almeida, o número de cargos comissionados aumentou nas prefeituras.
Com essa realidade provocada

mais por interesses políticos do
que financeiros, os prefeitos têm
muita dificuldade de acabar com
cargos ligados a aliados.
De todo modo, conta o especialista, realizar concursos públicos não significa aumentar, irracionalmente, gastos com pessoal:
“A despesa fixa com efetivos existe, mas é definida pelo mínimo
necessário para funcionar a organização administrativa”.

Arquivo pessoal

“Prefeitos dão cargos por apoio”

Fernando: contratação de
cargos comissionados é mais
por interesses políticos
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Queixas nas academias populares

Estado Capixaba

As pessoas que buscam melhorar a qualidade de vida, buscando a prática de atividades físicas ao ar livre encontra alguns
obstáculos em Vitória. Os frequentadores da academia popular na Praia de Camburi têm
reclamado muito das precárias
condições dos dois espaços localizados na orla. Por lá é possível encontrar equipamentos enferrujados ou quebrados. A falta
de manutenção é conservação é
visível nestes locais.
A maior parte dos usuários
é formado principalmente por
idosos, que são os mais vulneráveis a acidentes e também os
que mais reclamam do atual estado de conservação. A prefeitura, resposável por cuidar da área
de lazer, garantiu que vai mandar uma equipe de manutenção
ao local.
O aposentado José Carlos de
Souza contou que está desanimado com a situação. “A gente
corre risco, está tudo enferrujado
e pode machucar. A maioria tem
alguma coisa quebrada”, falou.
O também aposentado Rodrigues Alves explicou que sempre
frequenta o local e que não percebe uma manutenção constan-

Estado Capixaba

Equipamentos não recebem manutenção periódica e muitos estão enferrujados ou quebrados

Equipamento foi retirado há seis meses para reparos e, até hoje, não foi substituído
te no espaço.
“Quando, às vezes, eles levam
para consertar, o aparelho não
volta para a academia. E olha que
aqui é um lugar muito movimentado, a população no entorno é
grande, mas o descaso dos nossos governantes é maior ainda”,
reclamou.
A academia popular fica no final da praia de Camburi e é fre-

Cenas do abandono

Equipamentos utilizados para a prática de atividade física
estão enferrujados e colocam em risco os frequentadores,
principalmente os idosos, que utilizam o espaço diariamente.

quentada pelos moradores de
Jardim Camburi e também por
quem caminha no calçadão. Mas
tem gente que vem de longe: seu
José Dionísio, por exemplo, mora
em São Cristóvão, na região de
Santo Antônio, e sai todos os dias
de casa para fazer exercícios perto da praia.
“Eu gosto por causa do clima
que é bom, na beirada de praia.
Mas chego aqui e encontro os
aparelhos praticamente todos
quebrados, e a gente faz o quê?
Reclama! As pessoas vêm aqui,
tiram fotos, mas quando vêm pra
consertar, consertam um e deixam dois ou três para trás.”
A aposentada Ivone Dettmann contou que já presenciou
um acidente com um idoso no local. “Há mais ou menos um mês,
um senhor estava fazendo o exercício dele e o assento do aparelho
quebrou. Ele se machucou, inclusive saiu sangue da testa dele”,
lembrou.
OUTRA ACADEMIA
Ainda na orla de Camburi
existe outra academia popular

muito usada por idosos, que fica
na altura do bairro Jardim da Penha. A situação no local também
não é das melhores, também há
equipamentos enferrujados.
Segundo os frequentadores,
um dos aparelhos que apresentou defeito foi levado pela prefeitura há cerca de seis meses, e
nunca mais foi substituído.
“Tinham que trocar os aparelhos por outros com material
melhor, algum material que não
enferruje”, opinou a aposentada
Albertina de Carli.
Outro lado
A Prefeitura de Vitória
informou que vai
mandar uma equipe
de manutenção até as
academias populares
para fazer os reparos. A
prefeitura também disse
que são 47 academias
de idosos em toda a
cidade e que o pedido de
manutenção deve ser feito
pelo telefone 156.
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Lojas renegociam dívidas para o Natal
Com menos de 4 meses para as
festas natalinas, os lojistas da Grande Vitória já começa a se aquecer
para as vendas que, tradicionalmente, são grandes nesse período.
Porém, a alta inadimplência dos
clientes, que trava o poder de compra das pessoas, pode atrapalhar o
comércio. Por essa razão, as lojas
começaram a renegociar as dívidas
para tirar do serviço de proteção ao
crédito o nome de 100 mil devedores para as compras de Natal.
São disponibilizadas opções de
maior prazo de pagamento, novo
parcelamento e diminuição de até
90% nos juros e multas, dependendo do caso, para compras feitas com cheque, crediário próprio
ou com o cartão da loja.
As lojas Casas Santa Terezinha,
Casas Bahia, Ponto Frio, C&A, além
da Dacasa Financeira, que oferece
opção de crediário, são algumas
instituições no Estado que estão realizando a renegociação.
Do total de cerca de 612 mil
inadimplentes no Estado, segun-

“
Divulgação

O comerciante
não tem interesse
de perder demanda
de clientes e, por
isso, às vezes se
sacrifica”

José Lino
Sepulcri,
presidente da
FecomércioES

do dados da Câmara de Dirigentes
Lojistas de Vitória, ações de renegociação de dívidas oferecidas pelas lojas devem tirar 100 mil consumidores dessa lista até o final do
ano, segundo o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, José Lino Sepulcri.
Segundo ele, ainda há uma parcela significativa de lojas que trabalham com crediário ou cartão próprio. Cheque está se tornando mais
raro. “O lojista sabe que se ele for rigoroso ele não vai conseguir receber e vai perder o cliente quando a
economia se recuperar”.

Reprodução

Casas Bahia, Ponto Frio, C&A, entre outras, dão descontos em juros para os clientes endividados

A rede Ponto Frio realiza renegociação dos cartões da bandeira própria
nas lojas físicas
Saiba mais

Casas Santa Terezinha
Oferece parcelamento das dívidas
em até 10 vezes, sendo uma
entrada e mais nove parcelas
mensais. Conforme o vencimento
da dívida,são oferecidos descontos
de até 90% nos juros e multa.
O cliente pode procurar qualquer
uma das lojas, no horário das
8h30 às 18h30, apresentando
documento de identificação com
foto.
Casas Bahia
A C a s a s B a h i a r e a l i z a ,
p e r i o d i c a m e n t e , o Fe i r ã o
Nome Limpo, com condições
de pagamento exclusivas e
descontos que podem chegar
até 90%, conforme análise. Basta
comparecer a qualquer filial e
procurar o departamento de
crediário, que avaliará caso a caso.
Ponto Frio
O Ponto Frio também realiza

renegociação dos cartões da
bandeira própria nas lojas físicas.
Tanto os clientes da Casas Bahia
quanto do Ponto Frio também
podem ligar para o número (11)
3003-3500.
C&A
Os cartões da loja C&A são do
banco Bradesco. Os clientes que
queiram regularizar suas dívidas
podem fazer uma proposta on-line
por meio do site www.bradesco.
com.br ou comparecer direto a
uma agência Bradesco. Cada caso
é analisado individualmente, para
oferecer as melhores condições
para cada cliente.
Dacasa Financeira
A Dacasa Financeira trabalha
com o CDC para lojista, para que
o lojista realize vendas a prazo em
seu estabelecimento comercial,
com a assistência da Dacasa
Financeira. Assim, em caso de
inadimplência, o consumidor deve

procurar a negociação diretamente
com a financeira.
A negociação das dívidas pode
ser feita por meio do atendimento
físico em qualquer uma das lojas e,
também, pelo telefone 4002-3233,
de segunda a sexta-feira, das 8h
às 19 horas, e aos sábados das 8h
às 13h50.
O cliente deve estar em atraso
com a financeira a partir de 61
dias e comparecer à loja portando
documento de identificação com
foto e CPF. As dívidas podem ser
parceladas com uma entrada e até
12 parcelas e, dependendo do caso
e do tempo de atraso, a negociação
pode chegar ao abatimento de 100%
dos juros.
Pagamentos à vista são os que têm
os maiores descontos.
Fonte: Assessorias de imprensa das
lojas citadas
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lll Atendimento ao consumidor

Melhor hora e dia para evitar filas
Prefeituras, bancos, órgãos públicos e empresas apontam os melhores horários para ser atendido
cou que a sexta-feira costuma ser
mais tranquila.
“Entre os dias da semana, a sexta-feira talvez possa ser admitida
como o dia de menor demanda,
nas primeiras duas horas, das 7 às
9 horas; e nas duas últimas, das 17
às 19 horas”, explicou.
Nas agências bancárias, as instituições financeiras apontaram alguns horários como os melhores
para utilizar os caixas, mas um conselho em comum é evitar a hora do
almoço, após o meio-dia até cerca de 14 horas, quando as pessoas costumam sair do trabalho para
ir ao banco.

Reprodução

Se tempo é dinheiro, como diz
o ditado, perdê-lo em uma fila é o
que todo mundo não quer. Para ajudar os leitores a evitar o “chá de cadeira”, órgãos públicos, prefeituras
e bancos informaram quais dias da
semana e horários costumam ser os
mais tranquilos para atendimento.
Foram ouvidos quatro órgãos
públicos, quatro prefeituras, três
órgãos de serviços, quatro bancos
e uma empresa de telefonia.
Na agência da Receita Federal
da capital, por exemplo, em que são
atendidas de 300 a 500 pessoas por
dia, o delegado da Receita em Vitória, Luiz Antônio Bosser, desta-

Fila em banco: determinados horários são mais tranquilos para
o atendimento ao cliente

Melhores dias e horários para atendimento
PREFEITURAS (SETOR DE PROTOCOLO)

SERVIÇOS

Prefeitura de Vila Velha

EDP Escelsa

Melhor horário

Melhores dias

Qualquer dia da semana

Das 9 até às 16 h, em geral

Quarta-feira

De meio-dia às 19 h (horário de expediente)
Prefeitura de Cariacica

Melhores dias

Melhor horário

Qualquer dia da semana

De meio-dia às 14 h

Prefeitura de Vitória
Melhores dias

Melhor horário

Qualquer dia da semana

Das 15h30 às 18 h

ÓRGÃOS PÚBLICOS

Melhores horários

Quinta e sexta-feira
(agências que atendem de
seis a oito horas por dia)

A partir das 14 h

Das 11 h ao meio-dia
e das 14 h às 15 h

A partir de quarta-feira
(agências que atendem
quatro horas diárias)

Das 10 h ao meio-dia

Do dia 13 ao penúltimo dia
útil do mês. É bom evitar
os dias de vencimento de
tributos, pagamentos de empresas e de aposentadorias

Melhor horário

Não há diferenciação

Na parte da tarde, até às 17 h

Procon Estadual
Melhores dias

Melhor horário

Quinta e sexta-feira, em geral

Na parte da tarde

Melhores dias

Melhores horários

Escritório de atendimento
de Vila Velha: segundas
e sextas-feiras

Das 8 h às 11 h
e das 14 às 16 h

Escritório de Cariacica
(Central Faça Fácil):
quintas e sextas-feiras
e sábados

Das 11 h às 13 h
(sábado)

Quarta, quinta e sexta-feira

Não foi informado

Receita federal
Melhor dia

Melhores horários

Sexta-feira, em geral

Das 7 às 9 h e das 17 h às 19 h

Itaú
Melhores dias

Melhores horários

Da segunda metade do
mês até os dias 30 ou 31

Não foi informado

Santander

Melhores dias

Melhor horário

Segunda, terça e quartafeira. É bom evitar a
primeira quinzena de cada
mês e quintas e sextasfeiras

Não foi informado

PREFEITURAS
Estado Capixaba

Melhor horário

Melhor horário
Não foi informado

Oi

Faça Fácil
Melhores dias

Melhores dias
Do dia 11 ao penúltimo
dia do mês. É bom evitar
vésperas e dias seguintes
a feriados

Cesan

INSS
Melhor dia

Banco do Brasil

Melhores dias

Melhores horários

Do dia 13 ao penúltimo
dia útil do mês. Evitar os
dias pré e pós feriados e o
último dia útil do mês

Após a abertura da
agência até às 15 h

SERVIÇOS

BANCOS E EMPRESAS
Reprodução

Melhor horário

Melhores horários

Divulgação

Prefeitura da Serra
Melhor dia

Banestes
Melhores dias

Fonte: Empresas, órgãos públicos e instituições citadas

Melhores dias

BANCOS E EMPRESAS
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Profissões com mais chance de emprego
Vendas, logística, mídias sociais então entre as 10 áreas mais promissoras, dizem especialistas
Felipe Borges

ra afetado pela crise, não funciona
sem o vendedor. É uma demanda
com grande rotatividade, então está
sempre sendo necessário. Há dificuldade também de encontrar profissionais qualificados.”
A especialista em pessoas, coach financeira e diretora da Rhopen,
Jaciara Pinheiro, disse que algumas
áreas ainda conseguem ser mais
demandadas por causa da crise.

“Cargos como na área de tecnologia da informação, por exemplo,
geralmente têm oportunidades,
já que existia um déficit histórico nessa área. Esses profissionais,
nesse momento, são os que vão
ajudar as empresas a reduzirem
custos e otimizar processos. Por
isso têm sido bem procurados, assim como analistas de processos e
automação.”

Saiba mais
A saúde é considerada uma área imune a crises, por isso sempre
há mercado para médicos e enfermeiros
Ainda que mergulhados numa
crise econômica e ao elevado número de desempregados, algumas carreiras têm conseguido driblar a fase ruim e se mantido em
alta. Com esta realidade, especialistas na área de Recursos Humanos apontaram 10 profissões com
mais oportunidades de emprego
no Espírito Santo.
Vendas, tecnologia da informa-

ção, finanças, saúde, educação, logística, agronegócio e mídias sociais estão entre os setores mais
destacados.
Para a psicóloga e especialista
em pessoas Gisélia Curry, cargos
nas áreas financeira e administrativa, como assistente financeiro e
técnico em logística, são sempre
demandados.
“Além delas, o comércio, embo-

“

“

Reprodução

Elias Gomes,
consultor de carreiras

O desempregado tem que
trabalhar 8 horas
por dia em busca
de recolocação”

Tecnologia da informação
Segue em ascensão. É uma carreira com alta empregabilidade e carência de profissionais qualificados.
Empresas buscam funcionários que
vão trabalhar em soluções tecnológicas para reduzir custos.
Analista de processos
É responsável por levantar processos
das atividades e áreas da empresa,
com o objetivo de encontrar possibilidades de melhorias através da tecnologia e reduzir custos.

Gisélia Curry, psicóloga
e especialista em pessoas
Reprodução

O mercado
demanda pessoas
que pensam, que
criam o novo, que
se envolvam e se
comprometam”

Vendedores
No comércio de rua ou de shopping,
vendedores estão sempre sendo requisitados, tanto pela grande rotatividade do setor, quanto pela necessidade desses profissionais. Na área
comercial de empresas, mais do que
nunca, vendedores qualificados são
necessários para gerar renda.

Profissionais de finanças
Quanto mais acentuada é a crise,
maior é o desafio para empresas
sobreviverem. Profissionais de finanças, como assistente financeiro
e contador, têm a função de otimizar gastos, investir e planejas passos seguintes.
Gerente de logística
Em época de reestruturação na empresa, a área de logística se destaca. Assumindo uma postura de líder,
esse profissional será capaz de tra-

zer para a empresa redução de custos e garantia de qualidade.
Profissionais da saúde
A saúde é considerada uma área imune a crises, por isso sempre há mercado para médicos, enfermeiros e
técnicos de enfermagem.
Professores
Com o mercado exigindo profissionais mais qualificados, é comum ver
pessoas optando por cursos profissionalizantes ou de especialização.
Gestor de RH
Em tempos de economia em crise, é
uma profissão bem demandada. Tem
papel estratégico na empresa, selecionando a melhor equipe e melhorando a performance dos colaboradores na direção de cumprir metas
da empresa.
Analista de mídias sociais
Responsável pelo planejamento e
execução de uma estratégia de redes
sociais. Ele usa esse canal como uma
forma de comunicação entre empresa e clientes, por exemplo.
Agronegócio
É uma profissão que vem se destacando, tanto por causa da crise financeira quanto da crise hídrica. Esse
profissional tem a função de cuidar do
planejamento, coordenação e execução das atividades relacionadas a todas as etapas do agronegócio.

Estado Capixaba
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Proprietário de pizzaria, Roberto Carvalho diz
que um aumento nos preços será inevitável

lll Novo vilão

Queijo vai deixar pizza mais cara

Na Grande Vitória, o quilo da muçarela custa até R$ 50,72 devido a queda da produção de leite
Depois do aumento expressivo no preço do feijão, chegou
a vez do queijo: somente neste ano, o valor já está 30% mais
caro. Na Grande Vitória, o queijo muçarela, matéria-prima de
pizzas e sanduíches, chega a
custar R$ 50,72 o quilo.
Em um levantamento em cinco redes de supermercados do
Estado, o preço mais baixo encontrado da muçarela foi de R$
25,80.
Entre os motivos para a alta
do preço do queijo está a diminuição da produção de leite no
País. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), no mês de junho o leite custou mais 10,16%
em relação a maio, o que contribuiu em 0,1 ponto percentual na inflação.
Para o economista e professor
universitário Laudeir Frauches,
a produção do alimento sofre
com excessos e falta de chuva
e outros imprevistos, o que influenciam nos preços. “Acredito
que isso não é uma tendência.
A agricultura e a pecuária estão

sujeitas a um conjunto de fatores que influenciam no preço
final, como imprevistos climáticos, com a falta de infraestrutura das estradas, por exemplo”.
Segundo o proprietário de
uma pizzaria em Vila Velha, Arnaldo Castor, o aumento da muçarela nos últimos dois meses
foi grande: de uma média de R$
17 o quilo, o queijo vendido pelos fornecedores já é de R$ 27.
“Estamos nos unindo para
comprar os produtos em grande escala e diminuir o preço,
para evitar o aumento do produto final e não perder clientes
com isso.”
Dono de uma pizzaria em Vitória, Roberto Carvalho afirma
que a elevação do preço das ma-

O aumento do
preço do queijo
aconteceu nos
últimos dois
meses

térias-primas para a fabricação
das massas tem impactado negativamente o andamento dos
negócios.
“Já devíamos ter subido os
preços das pizzas, mas por con-

ta da crise, resolvemos manter os valores. Entretanto, a
muçarela é a matéria -prima
das massas e um aumento
nos próximos dias será necessário”, conta.

Saiba mais
Aumento dos preços
O preço do queijo no País subiu
30% somente em 2016, segundo
pesquisa da Faculdade Unochapecó. Somente no último mês, o
leite subiu 10,16% em relação
a maio, de acordo com o IPCA.
 a Grande Vitória, os preços da
N
muçarela nos supermercados
já chegam a R$ 50,72. O menor preço encontrado foi de R$
25,80.
Impacto no comércio
Segundo proprietários de pizzarias do Estado, o aumento do
preço do queijo aconteceu nos
últimos dois meses. A muçarela, que antes era comprada a R$

17 o quilo do fornecedor, já chega a R$ 27 atualmente.
P ara os comerciantes, o aumento no preço da muçarela, que é
matéria-prima de pizzas e sanduíches, deve refletir nos preços que chegam ao consumidor
a partir do próximo mês.
Motivos do aumento
Entre os principais motivos que
levam ao aumento dos preços do
leite e do queijo está a dificuldade de produção na pecuária,
causada por fatores climáticos,
que diminuem a produção. A má
condição de estradas, que leva
ao aumento do frete, também é
apontada como causa.
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Vida
lll Mais atentos

Ajuda para manter foco na concentração
Para fazer as tarefas no ambiente de trabalho, têm muita dificuldade em se manter focado
nos afazeres: protelam atividades nada agradáveis e, antes de finalizar qualquer coisa, já iniciam
outra. No meio dos amigos, contam a mesma história e correm o
risco de até ser mal interpretados
por interromper os outros. E atividades que exigem atenção, como
dirigir e cozinhar, são geralmente
deixadas de lado. Se você se identificou com uma dessas características, é possível que esteja sofrendo de falta de concentração
— um problema que atinge adultos e crianças. De acordo com a
neurologista Letícia Varejão, al-

Estado Capixaba

Saiba como adultos e crianças devem proceder para não dispersar nas atividades do dia a dia

A neuropsicóloga Fernanda Wernek afirma que exercício físico
ajuda a manter a concentração

gumas alterações de hábito contribui para que a produtividade
seja retomada.
“Uma boa noite de sono é necessária para adultos e crianças.
Evite assistir à televisão ou mexer nos celulares à noite”, explica
a médica, que completa: “Procure não fazer mais de uma tarefa
ao mesmo tempo e evite trabalhos estressantes, com muitas cobranças.”
Se o estresse é causador número 1 da falta de atenção, o sedentarismo vem em seguida. A neuropsicóloga Fernanda Wernek atenta
para os benefícios do exercício físico na hora de manter a concentração:
“Adultos e crianças precisam
fazer uma atividade aeróbica.
Além de ser saudável para o corpo,
aumenta a sensação de bem-estar
e a qualidade de vida”, diz Fernanda, que alerta: “O ideal é passar
os fins de semana longe dos eletrônicos, para se desligar das cobranças do trabalho. E as crianças
precisam de tempo para brincar.
Como uma máquina, o cérebro
também precisa de combustível
e alguns alimentos também podem evitar o déficit de atenção.”
A baixa de glicose diminui a
capacidade cognitiva, principalmente a atenção, explica Vanessa: “Também beba bastante água
e evite refrigerante, que contém
muito sódio e, em excesso, pode
ser prejudicial para a atividade
cerebral.”

ALIMENTOS:
A baixa de glicose
diminui a capacidade
cognitiva e a atenção
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Cultura
lll Espetáculo

Risos com a vida sexual de casal
Divulgação

Humor e irreverência em “Como Ter Sexo a Vida Toda com a Mesma Pessoa” no Teatro da Ufes
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Guia do
trabalho
do professor
Desenhomarca
de uma
empresa
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Quando: dias 03 e 04 de
setembro
Onde: Teatro Universitário
- UFES
Horário: sábado às 21h e
domingo às 18h
Duração: 70 minutos
Valor: R$ 30 (meia)
Informações:
(27) 3335-2953 / 3029-2765

Galanteador
Hiato de
"amuado"

Combustível da
churrasqueira
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“Como Ter Sexo a Vida
Toda com a Mesma Pessoa”
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Serviço

divertida chamada Annetta Poché,
sexóloga búlgara formada na Sorbonne, que introduz ao público técnicas para a vida sexual dos casais,
dando receitas insólitas para superar as diversas crises que acontecem
ao longo de anos de convivência.
Com a sua técnica revolucionária, a sexóloga ensina a manter o
fogo de um relacionamento com
uma única pessoa. Com humor inteligente e divertido do início ao fim,
segundo Odilon Wagner, “o texto
provoca a gargalhada do público
de todas as idades, sem necessidade de golpes baixos”. A autora se baseou em estudos com sexólogos,
psiquiatras e psicólogos, para poder escrever acertadamente sobre
tudo o que acontece ao longo da
vida de um casal.
A história se passa numa conferência e com isso é utilizado todo
sistema de comunicação através de
data-show e os temas são abordados pelo ângulo científico, mas traduzidos num humor inteligente e
contagiante. “A Dra Annetta Poché,
consegue transformar situações
reais em momentos absolutamente hilariantes”, diz Bondezan e afirma que assim que leu o texto rendeu-se à sua inteligência e humor.

A tarefa
difícil
de ser
cumprida

Tonel de
madeira
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Grande sucesso de público na
Argentina, Tania Bondezan desembarca em Vitória com a comédia
“Como ter sexo a vida toda com a
mesma pessoa”. O espetáculo, que
completou 02 anos em cartaz na cidade de São Paulo, viajou por grande parte do país. O espetáculo tem
a forma de um seminário, onde a
atriz Tania Bondezan conduz a platéia/participantes numa divertida,
porém instrutiva dissertação sobre
a difícil arte de conviver, e sobretudo, “ter sexo a vida toda com a mesma pessoa”.
Tania dá vida a uma personagem

(?) de Oliveira, ator
Desconfiança

5/cesta — tenor. 6/hábito — toalha. 8/acalmado. 9/namorador.

Tania dá vida a uma personagem que introduz ao público técnicas
para a vida sexual dos casais

© Revistas COQUETEL

Voz mascu- "Veste" usada na sauna
lina mais
3, em Fator de riscomum algarismos co para o in(Mús.)
romanos farto (Med.)

Área de atuação
dos estilistas
Animal criado
pelo pecuarista
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Curtimos

Choro nos bastidores do “Hoje”
Divulgação

A Globo decidiu acabar com dois quadros de sucesso do Jornal Hoje. Sala de
Emprego, que era exibido às segundas-feiras, e Hoje em Casa, aos sábados, não
voltarão mais ao ar. A decisão foi comu-

Veruska Donato na última edição do Sala de
Emprego; ela chorou pelo fim do quadro

nicada à equipe do telejornal na semana
passada por Luiz Fernando Ávila, editor-chefe. Aos subordinados, Ávila disse que
não gosta de quadros e que quer um Jornal Hoje mais factual, que faça um resumo das principais notícias do dia.
A decisão surpreendeu os jornalistas,
já que tanto o Sala de Emprego quanto
Hoje em Casa tinham boa audiência e repercutiam muito nas redes sociais. Apresentadora do Sala de Emprego, a repórter
Veruska Donato deixou a reunião chorando.
A Globo nega que os quadros foram extintos. Oficialmente, diz que eles passarão por reformulação e que voltam após
“pausa”. Não foi o que Ávila disse para os
12 profissionais que estavam na reunião.
Segundo duas testemunhas, ele foi categórico: os quadros acabaram.

Talk show

A novo “Programa do
Porchat” na Rede Record
é divertidíssimo. O apresentador tem liberdade
de fazer graça com a nova
casa o tempo todo e já
conseguiu dar a sua cara
à atração.

Não Curtimos

Divulgação

lll Bastidores

Reprodução

Famosos

Já deu

O “Pânico na TV” continua
investindo em mulheres
seminuas rebolando, em
bizarrices e convidados
grotescos. A audiência já
não corresponde. O que
estão esperando para tirar
o programa do ar?

Rápidas

Divulgação

Bruna Marquezine está esperta! A atriz, que foi atrás de Neymar
na final do futebol masculino, na
Olimpíada, recebeu duras críticas.
O povo falou que a moça usou a
imagem do jogador para voltar à
mídia, pois andava sumida. Para
evitar fofocas sobre sua aproximação, ela resolveu fazer a lei do silêncio e não toca no nome do craque.
Divulgação

Reprodução

Grazi Massafera anda sumida e tomando cuidado
para não ser vista com Patrick Bulus, seu novo namorado
(e ex da atriz Mariana Rios).
Grazi estava sendo chamada
de destruidora de lares, pois
apareceu com o moço logo
em seguida que ele e Mariana
terminaram. Com medo das
críticas, Grazi passou a se esconder dos fotógrafos.

lll Agora vai

lll Alívio

Quem trabalha com Pedro Bial sabe que ele estava cansado do BBB e queria
respirar novos ares. Agora ele
está aliviado, pois vivia reclamando nos bastidores e dando sinais de exaustão. Após
14 anos apresentando o reality show, deixará o comando
do programa e o passará para
Tiago Leifert. Bial vai ocupar
o lugar do Programa do Jô.

Não é de hoje que Danielle
Winits vem tentando se casar de
qualquer jeito. Ela propôs isso ao
jogador Amaury Nunes, ele não
quis, e o namoro acabou. Agora
vai conseguir o que tanto quer,
mas só que com o ator André Gonçalves. O advogado de Winits já
está anunciando o casamento
com entrevistas, dando inclusive detalhes.
Divulgação

lll Muda

lll Críticas
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Política
lll Eleições 2016

Dezesseis deputados na disputa
Doze deputados estaduais e quatro federais entraram na corrida. Em 2012, foram 15 parlamentares
Grande Vitória e sete nos demais municípios – em 2012,
eram 13 concorrentes e cinco
saíram vencedores no pleito.
Entre os deputados federais, quatro concorrem nesta
eleição – todos na Grande Vitória. Em 2012, eram dois candidatos, sendo que um foi eleito prefeito.
O deputado estadual e can-

didato em Cariacica, Marcelo
Santos (PMDB), destacou que
neste momento de agenda dupla a mente fica ainda mais
cansada que o corpo.
“A mente fica muito cansada, mas até o momento a disputa eleitoral não prejudicou
meu desempenho na Assembleia”, comentou o candidato.
Já Marcos Bruno (Rede),

Deputados estaduais

que também é deputado estadual concorrente à Prefeitura de Cariacica, informou
que vai pedir uma licença de
30 dias.
“O carro vai ficar à disposição da Assembleia. Só vamos
ficar com o celular, mas vamos pagar a conta depois de
encerrada a licença”, garantiu
o redista.
Deputados federais

Almir Vieira (PRP)
Município: Anchieta
Candidato a vice:
Delano Fernandes
(PRP)

Amaro Neto (SD)
Município: Vitória
Candidato a vice:
Roberto Carneiro
(PDT)

Cacau Lorenzoni
(PP)
Município: Marechal Floriano
Candidato a vice:
Júnior L ovatti (SD)

Givaldo Vieira
(PT)
Município: Serra
Candidato a vice:
Silvinho (PMB)

Edson Magalhães
(PSD)
Município: Guarapari
Candidato a vice:
Miguel Agrizzi
(DEM)

Eliana Dadalto
(PTC)
Município: Linhares
Candidato a vice:
Antonio Roberto (PP)

Erick Musso
(PMDB)
Município: Aracruz
Candidato a vice:
Dirceu Cavalheri
(PP)

Lelo Coimbra
(PMDB)
Município: Vitória
Candidato a vice:
Wesley Goggi
(PSDB)

Freitas (PSB)
Município: São
Mateus
Candidato a vice:
Pastor Nilis (PR)

Guerino Zanon
(PMDB)
Município: Linhares
Candidato a vice:
Paulinho da Panan
(PSDB)

Marcelo Santos
(PMDB)
Município: Cariacica
Candidato a vice:
Pastor Paulo Cesar
(PSC)

Max Filho (PSDB)
Município: Vila
Velha
Candidato a vice:
Jorge Carreta
(PSDB)

Marcos Bruno
(Rede)
Município: Cariacica
Candidato a vice:
Manoel Rodrigues
da Vitória (Rede)

Marcos Mansur
(PSDB)
Município: Cachoeiro
Candidato a vice:
Professor David Lóss
(PDT)

Rafael Favatto
(PEN)
Município: Vila
Velha
Candidato a vice:
Professor Júnior
Bola (PSB)

Sérgio Vidigal
(PDT)
Município: Serra
Candidato a vice:
Vandinho Leite
(PSDB)

Fotos: Divulgação

As eleições municipais deste ano vão contar com 16 candidatos que já haviam sido
eleitos em 2014, nas eleições
para deputado estadual e deputado federal. O número é
pouco maior do que o registrado em 2012, quando 15 parlamentares se candidataram.
São 12 deputados estaduais na disputa, sendo cinco na
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lll Grande Vitória

Candidatos estão com pires na mão
Reprodução

Reprodução

Com mais de duas semanas de campanha nas ruas, nenhum concorrente arrecadou recursos

Givaldo e Max Filho disputam os maiores colégios eleitorais do Estado
Após duas semanas do começo da campanha para as eleições
2016, nenhum dos candidatos
que concorrem as prefeituras da
região metropolitana obteve doações para quitar os gastos da
corrida eleitoral.
Pela primeira vez a campanha
nos municípios será bancada somente por doações de pessoas físicas e pela verba do Fundo Partidário, pois a partir deste pleito o
financiamento eleitoral por empresas foi banido.
Ainda não há nenhum valor
informado na prestação de contas dos postulantes ao Executivo de Vitória, Serra, Cariacica e
Vila Velha, em seus registros junto ao Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). Nenhum deles também
O limite

R$ 2,099 milhões
É o limite total de gastos para
os candidatos a prefeito de Vila
Velha no primeiro turno. Já no
segundo, o máximo permitido é
R$ 629,8 mil.

registrou despesas ainda.
A nova legislação prevê que
os partidos e candidatos enviem
relatórios financeiros à Justiça
Eleitoral a cada 72 horas, contadas a partir do recebimento da
doação, e as informações são de
responsabilidade do prestador
de contas.
Esse mecanismo é diferente
da prestação de contas parcial
consolidada, que deverá ser feita
entre os dias 9 e 13 de setembro,
enquanto a prestação de contas final ocorrerá um mês após o
pleito, em 1º de novembro.
Com o início da campanha no
último dia 16, foram emitidos os
CNPJs para que os candidatos
pudessem abrir a conta bancária e começar a arrecadar.
Os recursos oriundos do Fundo Partidário já começaram a ser
distribuídos pelas direções nacionais e estaduais das legendas. Entretanto, nenhuma delas
investiu ainda nos candidatos
capixabas.
Comparação
Em 2012, quando os candidatos da Grande Vitória fizeram

a primeira prestação de contas,
no início de agosto, alguns deles
já contavam com recursos consideráveis de doação de campanha.
Na Capital, Luciano Rezende
(PPS), por exemplo, já possuía

R$ 23,5 mil de aporte de caixa,
e Iriny Lopes (PT), R$ 77 mil. Já
Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB),
na época, começou a campanha
sem recursos na conta, mesmo
já tendo dívidas contraídas com
gastos de campanha.

As regras vigentes
Financiamento
Empresas
Mudança: Pela 1ª vez, pessoas
jurídicas estão totalmente
proibidas de fazer doações para
campanhas eleitorais.
Pessoas físicas
Para os eleitores: As pessoas
poderão doar até 10% dos
rendimentos brutos declarados em
2015. Se o doador não declarou
Imposto de Renda em 2015,
considera-se limite o teto de
isenção no ano-calendário 2016.
Para o próprio candidato
O próprio candidato pode doar
qualquer quantia em recursos
próprios para a sua campanha,

desde que tenha patrimônio
declarado para tanto, respeitando
o limite máximo de gastos
estabelecido para cada município.
Partidos
Fundo Partidário
É a soma de um repasse da União
e a receita de multas eleitorais
às legendas, que distribuem da
maneira que quiserem.
Recursos próprios
O partido pode aplicar valores
arrecadados advindos de doação
de pessoas físicas, contribuições
estatutárias, sobras de outras
campanhas, rendimentos,
comercialização de bens,
serviços ou eventos.
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lll Plano de governo

Vidigal quer dar voz ao povo serrano
O candidato a prefeito da Serra,
Sérgio Vidigal (PDT), se reuniu na
semana passada com os moradores do bairro São Diogo e comentou
a respeito da relevância dos movimentos populares na administração pública. Apontou como muito
importante a realização de um pacto
entre gestores e a comunidade. Para
isso, ele estuda ampliar o Orçamento Participativo.
“Queremos construir nossa cidade com muitas mãos. Só que o Orçamento Participativo agora tem que
ser o Orçamento Cidadão, que será
utilizado para fazer obra, qualificação profissional e investir no esporte e cultura”, defendeu Vidigal.
O orçamento Participativo (OP)
passou a ter suas prioridades efetivadas, em 1997, quando Sérgio Vidi-

gal assumiu a direção da cidade pela
primeira vez. O OP foi implantado
em 1998. Ao longo dos três mandatos de Vidigal na Prefeitura da Serra,
mais de R$ 800 milhões em obras,
que a população escolheu como
prioridade, foram realizadas.
Na ocasião, os moradores de São
Diogo explicaram sobre a importância de implementação de novas políticas públicas no bairro, que teve
aumento populacional nos últimos
anos. Também existem desafios no
mapeamento de ruas e acessos secundários, o que inviabiliza até a entrega feita pelos Correios.
O desabafo da comunidade também incluiu as barreiras para ter
acesso a serviços básicos de saúde,
bem como a falta de acessibilidade
pata portadores de necessidades es-

Yuri Barichivich

Candidato a prefeito da Serra quer ampliar a participação popular na definição de políticas públicas

Sérgio Vidigal (PDT) se reuniu com moradores do bairro São Diogo para
ouvir as principais reivindicações da comunidade
peciais. A população também contou ser necessária reestabelecer o
diálogo entre as comunidades e a
Prefeitura da Serra. Sérgio Vidigal
apoiou uma maior agilidade nos serviços públicos com o incremento de
tecnologia.

“Temos que buscar novo modelo, que invista em ferramentas tecnológicas. Não cabe mais as pessoas
irem de madrugada para matricular
filho na escola ou ir arrumar uma ficha para ser atendido no Posto de
Saúde”, disse.
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Esporte
lll Flamengo

Otimismo justificado por números

Fla tem rendimento melhor do que o mostrado até a 22ª rodada do Brasileiro de 2009, ano do hexa
mente três pontos.
Coincidentemente, o Alviverde também liderava a competição
àquela altura. À época dirigido por
Muricy Ramalho, o time despencou
e terminou o Brasileiro fora até mesmo da zona de classificação para a
Libertadores.
Pesa a favor do time hexacampeão o poder de fogo. Apesar da vice-liderança em 2016, a equipe de
2009 era mais efetiva neste quesito:
31 gols a 28. A zaga, mostra-se mais
eficaz agora. Na campanha do Flamengo comandado por Andrade, o
time levou 34 bolas na rede. Sob a di-

reção de Zé Ricardo, a equipe rubro-negra foi vazada 22 vezes.
“As brincadeiras eu deixo para o
torcedor. A gente tem de estar feliz
com o momento, nosso time vem
fazendo um grande campeonato.
Temos de manter a média para brigar pelo título”, afirmou o atacante Gabriel.
Próximos jogos
Brasileiro
• 7/9 - Ponte Preta - 21h45 - A
definir
• 10/9 - Vitória - 18h30 - Barradão

lll Botafogo

Uma pausa providencial
A rotina de viagens e jogos
fora do Rio, enfim, terá uma pausa. Nos próximos 16 dias, o Fluminense fará uma sequência de
cinco partidas no Rio ou em Edson Passos. Um cenário inédito
na temporada que já é comemorado nas Laranjeiras.
“Com certeza é bom ficar na
nossa cidade, ter mais tempo
para trabalhar e menos viagens.
Fora o cansaço, que realmenSávio Abreu

Fábio Ramalho

Brasil ocupará as datas restantes. Se
avançar no torneio mata-mata, o Alvinegro terá a sua maratona ainda
mais estendida.
Diferentemente da maior parte
dos clubes brasileiros — que terão
uma folga neste fim de semana—,
o Botafogo precisará disputar uma
partida que havia sido adiada. No
domingo, às 16h, recebe o Grêmio,
também na Ilha.
O clube gaúcho chegou a procurar a CBF para tentar remarcar
novamente o confronto, devido às
convocações de Marcelo Grohe e
Pedro Geromel, para a seleção brasileira, e de Bolaños, para o Equador. Mas a entidade negou o pedido
e optou apenas por mudar o horário do confronto (antes estava marcado para as 18h30m).

Jair terá pouco tempo para
trabalhar

te existe. A torcida fica chateada quando a gente fala disso.
Mas é normal, acontece”, afirmou o zagueiro Gum. “Temos
que nos preparar bem. Vem aí
uma sequência no Rio, precisamos de bons resultados para
chegar onde almejamos.”
No sábado, o time volta a
jogar no estádio Edson Passos, contra o Figueirense, pelo
Brasileiro. No dia 7, faz clássico contra o Botafogo, na Arena
da Ilha do Governador. Já no dia
12, pega o Atlético-MG, provavelmente em Edson Passos. E,
por fim, encara a Chapecoense, também no estádio de Mesquita, no dia 15.
Próximos jogos

Próximos jogos
Brasileiro - 4/9 - Grêmio 18h30 - Arena Botafogo
Brasileiro - 7/9 - Fluminense - 16h - Arena Botafogo

Com Diego, time faz ótima
campanha no campeonato

lll Fluminense

Sem tempo para ajustar o time
O confronto com o Atlético-PR
marcou o começo de uma maratona para o Botafogo. Se, nas últimas
semanas, o técnico Jair Ventura teve
tempo de sobra para fazer testes na
equipe, agora dificilmente poderá fazê-los.
A partida da última segunda-feira (29) foi a primeira de uma série de
nove jogos dentro de um período de
27 dias — média de um confronto a
cada 72 horas. Isso porque o Brasileiro entra na reta final e a Copa do

Gilvan de Souza/Flamengo

O otimismo é um traço característico do rubro-negro. E o desempenho do Flamengo no Brasileiro
justifica tamanha confiança. Em
2009 — última vez em que o clube levantou a taça —, os números
do time no campeonato não eram
tão positivos como agora. Na mesma 22ª rodada, a equipe capitaneada por Petkovic e Adriano ocupava
a modesta 10ª colocação na tabela,
com apenas 32 pontos. Com os 40
conquistados até o momento, os rubro-negros veem apenas o Palmeiras pela frente —e a desvantagem
em relação ao concorrente é de so-

Renata Chaves: parada
nas viagens

Brasileiro
Sábado - Figueirense - 16h Edson Passos
Brasileiro - 7/9 - Botafogo - 16h - Arena Botafogo

