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Em entrevista exclusiva, Juninho (PPS), prefeito de Cariacica, afirma que
encerrou o ano com todas as contas do município pagas e garante que o 2º
mandato será marcado por uma maior eficiência na gestão. Pág. 13
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Roubo frustrado
Reprodução

Reprodução

Bandidos armados invadiram a pista do Aeroporto de Vitória na terça-feira
(3) com a intenção de assaltar um avião carregado de dinheiro. Porém, no
meio do caminho, teriam desistido, por um motivo desconhecido.

Cerimônia
Com um discurso de muita emoção e agradecimentos, o prefeito reeleito
de Vitória, Luciano Rezende (PPS), tomou posse do cargo no dia 1º para o
segundo mandato (2017-2020), junto com o vice-prefeito eleito, Sérgio Sá.

Flagrou uma cena diferente?
Envie sua foto para contato@estadocapixaba.com

UMA PUBLICAÇÃO SEMANAL GRATUITA DO GRUPO PUBLICINE

Para ter acesso à edição digital do Estado Capixaba vá na App Store ou Play Store
Jornalista responsável
Thiago Hermínio da Silva - MTB 2757 ES
Redação: contato@estadocapixaba.com

Comercial: roberto@publicine.com.br

www.estadocapixaba.com
Telefones: 27 3035-3136 / 99242-4983

Selvageria
O bacharel em Direito Bertrand Aron, 31, espancou a faxineira Creonice
Coutinho (destaque), 43, no prédio onde mora, na Praia do Canto, em Vitória, no último dia 29. Ele está preso e autuado por tentativa de feminicídio.
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Cidades
lll Combate ao crime

ES tem menor taxa de homicídios em 28 anos

Secretário André Garcia comemorou a redução de assassinatos no Estado
O número de homicídios no
Espírito Santo é o menor em 28
anos, com redução de 15,1% em
relação a 2015, segundo levantamento da Secretaria de Estado da
Segurança Pública (Sesp), divulgado nesta semana.
As estatísticas mostram ainsa que é o sétimo ano consecutivo com redução nas taxas de
assassinatos. Em 2015, o Estado
registrou 1.391 homicídios contra 1.181 no ano passado – 210
casos a menos.
Dos 78 municípios do Estado,
67 registraram menos de dois homicídios por mês e 11 não registraram nenhum homicídio no
ano passado. O destaque é Divino São Lourenço, no Suldo Estado, que registrou duas mortes
em 10 anos.
Os outros 10 municípios sem
assassinato são Laranja da Terra, Alfredo Chaves, Muqui, Marechal Floriano, Dores do Rio Preto,
Ibitirama, Mucurici e Ponto Belo.
Em 2015, apenas oito municípios

não registraram homicídio.
Com isso, o Estado passa a
ocupar a antepenúltima posição
no ranking brasileiro de Violência, segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, André Garcia.
“Podemos comparar com os
outros estados e veremos que o
Espírito Santo, aos poucos, deiMUNICÍPIO

xou de ser o patinho feio e virou
referência nacional no enfrentamento à criminalidade]”, afirmou
o secretário, lembrando que o Estado já ocupou a segunda colocação no ranking nacional de violência.
O município com maior redução em relação ao ano anterior foi
Pedro Canário, com 43,3% a me-

REDUÇÃO

HOMICÍDIOS

Vitória

30%

52

Cariacica

24%

133

Serra

17%

267

Vila Velha

11%

155

Viana

19%

17

Guarapari

5%

36

RESOLUÇÃO DE CASOS
40%

dos inquéritos de homicídios foram solucionados em 2016

75%

dos homicídios contra mulher foram solucionados

100% dos homicídios em Vitória foram solucionados

nos, seguido de: Linhares (41,3%
a menos), Pinheiros (redução de
36%), Piúma (redução de 31,3%)
e Vitória (30% a menos), que também se destacou por ter a terceira
menor taxa de homicídio entre as
capitais, ficando atrás de São Paulo e Campo Grande (MS).
Também houve redução nos
homicídios de mulheres. No ano
passado, o Estado registrou 97 casos, uma taxa de 4,8 assassinatos
de mulheres por 100 mil habitantes, que é o melhor resultado em
15 anos.
Em 2009, o Estado registrou 11
mortes por 100 mil habitantes e liderou o ranking nacional de violência contra a mulher.
Na contramão da redução, estão Itapemirim, no Sul, com 200%
de casos de homicídios a mais que
no ano anterior, seguindo de Conceição da Barra (180%), no Norte,
e Cachoeiro de Itapemirim (24%),
no Sul do Espírito Santo.

“

O Espírito Santo
virou referência no
enfrentamento à
criminalidade”

André Garcia, secretário
estadual de segurança
SAIBA MAIS
TAXA DE HOMICÍDIOS EM 2016
No Estado
15,1% de redução
1.181 homicídios
Na Grande Vitória
1 8% de redução

Fonte: Sesp

Fred Loureiro – Secom

Levantamento da Secretaria de Segurança mostra que houve redução de 15,1% dos assassinatos
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lll Mobilidade na Grande Vitória

Mais 19 quilômetros de ciclovias

A falta de ciclovia na Av. Rio Branco, em Vitória, preocupa os ciclistas que circulam pela região
Os usuários de bicicletas terão
mais 19 km de ciclovias em Vitória
e na Serra, ainda neste ano, para
utilizar o meio de transporte com
segurança.
Segundo as prefeituras, em Vitória, avenidas como a Rio ranco e
a Leitão da Silva devem receber as
obras. Já na Serra, na Norte-Sul, a
ciclovia será no trecho que liga Laranjeiras ao bairro Barcelona.
O secretário de Transportes,
Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Oberacy Emmeri-

“

A cidade inteligente
é a que usa meios
alternativos em
substituição ao
transporte particular”

Divulgação

Oberacy Emmerich,
secretário de Transportes
e Trânsito de Vitória

ch Junior, informou que a intenção é ampliar a malha cicloviária,
que hoje é de 47 km na capital,
para 60 km, com novas ciclovias

e ciclofaixas.
A arquiteta da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Serra
Mirian Guidine Soprani disse que

SAIBA MAIS

VITÓRIA
a prefeitura informou levar ao
Ciclovias
governo do Estado para ser
estudada. As faixas exclusivas
A intenção da prefeitura é
para ônibus também são um
ampliar as ciclovias da capital.
projeto que a prefeitura irá
Hoje, são 47 km de ciclovias e
pautar.
ciclofaixas. A previsão é que se
chegue a 60 km.
Entre os trechos previstos para Aquaviário
receber as pistas para bicicletas
A prefeitura defende a volta
estão a avenida Rio Branco (1,8
do Aquaviário, para ligar Vila
km), na Praia do Canto, avenida
Velha à Cariacica, e informou
Leitão da Silva (2,6 km) e o
que reuniões serão feitas com o
trecho do Tancredão até a Praça
governo do Estado para debater
dos Namorados, como a Av.
o projeto.
Américo Buaiz (7,2 km).
SERRA
A ideia é fazer um anel
cicloviário na ilha de Vitória, e
Está prevista a construção de 6
que estudos estão sendo feitos
km de ciclovia, que fazem parte
para essa implementação. Com
do plano viário que, a longo
as novas ciclovias, em avenidas
prazo, deve chegar a 180 km
no meio da cidade, haverá a
de malha cicloviária. Hoje, é de
ligação da parte central de
53 km.
Vitória com as extremidades da
Os novos trechos irão da
ilha.
avenida Audifax Barcelos até o
bairro São Domingos (total de 3
Integração
km) e o outro na avenida NorteSul que ligará Laranjeiras a
Integrar o sistema municipal
Barcelona. As obras devem ser
de ônibus de Vitória ao sistema
concluídas ainda neste ano.
Transcol é uma das pautas que

hoje a cidade tem 53 km de ciclovias e mais seis estão previstos para
este ano, fazendo a ligação de bairros como Laranjeiras e Barcelona.
Segundo o prefeito de Cariacica,
Geraldo Luzia Junior, o Juninho, a
conexão com os municípios vizinhos será prioridade no planejamento para novas ciclovias.
Em Vila Velha, a principal proposta é ligar os terminais de ônibus
com faixas exclusivas para bicicletas. Além disso, o prefeito Max Filho defende a volta do Aquaviário
e a integração dos sistemas municipais com o Transcol, assim como
a Prefeitura de Vitória.
Segundo a secretaria de Estado
dos Transportes e Obras Públicas
(Setop), em função da crise econômica e dos cortes que foram necessários para manter o equilíbrio das
contas públicas, o Aquaviário não
está entre as obras priorizadas pelo
governo do Estado.
Com relação à discussão de Vitória e Vila Velha para a integração
dos sistemas de ônibus, o secretário Paulo Ruy Carnelli vai destinar
recursos, que estão em fase final de
captação junto ao BNDES, para a
realização dos estudos necessários.

“

As ciclovias voltam
a ser prioridade
da prefeitura, com
ligações entre os
terminais de ônibus”

Max Filho,
prefeito de Vila Velha
Geraldo Costa

Estado Capixaba

Novos trechos serão construídos em Vitória e na Serra. Vila Velha e Cariacica estudam ampliação

Cidades - ESTADO CAPIXABA - Vitória, ES, Semana de 6 a 12 de janeiro de 2017 | 5

Economia
lll Curta duração

Cursos de férias a partir de R$ 10
Reprodução

Faculdades e escolas técnicas oferecem, entre janeiro e fevereiro, cursos rápidos de qualificação

Os cursos rápidos são voltados para estudantes, recém-formados e também para profissionais em diversas áreas
O verão tá aí e é tempo de férias para muitas pessoas. Mas para
quem não tem tempo de participar de cursos de capacitação durante o ano e quer aproveitar os
dias de folga para estudar, há opções de cursos de curta duração
que faculdades e escolas técnicas

irão oferecer entre janeiro e fevereiro de 2017.
São cursos rápidos, que custam
a partir de R$ 10, voltados para estudantes, recém-formados e também para profissionais de carreira
em diversas áreas. As inscrições já
estão abertas.

Para quem é da área de desenvolvimento de jogos e programação, uma dessas opções é o
workshop Global Game Jam, que
vai acontecer entre os dias 20 e 22
de janeiro na UCL, em Manguinhos, na Serra, e vai custar R$ 10.
De acordo com o professor de

Sistemas de Informação da UCL,
Victor Rosetti, trata-se de um
workshop internacional, voltado
para quem atua com desenvolvimento de jogos.
Já estudantes e profissionais de
Arquitetura, Urbanismo e Design
de Interiores, uma opção são os
cursos oferecidos pela ComplementArq. Segundo a diretora da
instituição, Cristiane Locatelli, são
cursos de capacitação e extensão
que visam aprimorar os conhecimentos adquiridos durante o processo de formação na graduação.
No Senac de Vitória também
há opções de cursos que custam
R$ 20. Entre as opções oferecidas
estão os cursos Cartazes Rápidos
com CorelDraw; Criando uma
Capa de Revista com InDesign; e
Como Criar seu Próprio Site.

ALGUMAS OPÇÕES
UCL
As inscrições podem ser feitas pelo site
www.ucl.br.
UCL
Período: 20/01 a 22/01, das 14h da
sexta, dia 20, até as 18h do dia 22.
Valor: R$ 10
Desenv. Jogos Básico Alpha
Período: 16/01 a 20/01 (2ª a 5ª, das
13h às 17h; na 6ª feira, das 8h as 12h)
Valor: R$ 350
Observação: quem participar desse
curso terá cortesia para o workshop
Global Game Jam
Microsoft Windows Word: Powerpoint, Excel, Internet
Período: de 22/01 a 29/01, das 13h
as 17h
Valor: R$ 610

Excel Básico e Avançado
Período: de 22/01 a 06/02, das 13h
as 17h
Valor: R$ 850
Auto Cad 2D (Introdução ao 3D)
Período: de 22/01 a 06/02, das 13h
as 17h
Valor: R$ 850
MULTIVIX (SERRA)
Os cursos “Dependência de Verão”, são
voltados para universitários de qualquer
faculdade. Informações pelo telefone:
(27) 3041-7070.
Cursos: Circuitos Elétricos I; Controle
de Sistemas Dinâmicos I; Eletrônica
Digital I; Cálculo I, II e III; Física I, II e
III; Probabilidade e Estatística; Equações Diferenciais Ordinárias; Química; entre outros.
Período: de 06/02 a 14/02

Valor: R$ 1.600
UNIVERSIDADE METODISTA
São cursos com duração de 16 horas,
que serão oferecidos aos moradores de
Vitória e Cariacica.
Cursos: Atendimento ao Cliente; Auxiliar de Farmácia; Contabilidade;
Departamento Pessoal; Excel 2010;
Hotelaria; Lógica de Programação;
Gestão em Moda; Operador de Caixa; Secretário de Consultório Odontológico; Turismo.
Período: as datas das aulas serão alinhadas no momento da matrícula.
Valor: R$ 99
Informações: (27) 3024-1999
SENAC VITÓRIA
Cursos rápidos em várias áreas. Informações: www.es.senac.br
Excel – Organização Financeira

P eríodo: dia 09/01, das 14h as 18h;
dia 14/01, das 8h as 12h; dia 19/01,
das 18h30 as 22h30
Valor: R$ 20
Criando uma Capa de Revista com
o InDesign
Período: dia 11/01, das 7h50 as
11h50; dia 21/01, das 8h as 12h
Valor: R$ 20
Como Criar seu Próprio Site
Período: dia 30/01, das 14 as 18h; dia
10/01, das 7h50 as 12h50
Valor: R$ 20
Cartazes Rápidos com Coreldraw
Período: dia 10/01, das 7h50 as
11h50; dia 14/01, das 8h as 12h; dia
20/01, das 14h as 18h; dia 27/01, das
18h30 as 22h30.
Valor: R$ 20
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lll Oportunidades

90 mil vagas em concursos neste ano
Estado Capixaba

Estado Capixaba

Prefeituras, Estado e União devem abrir oportunidades com salários de até R$ 27 mil até dezembro

Letícia estuda, simultaneamente, para as
provas da Sedu e do Ministério do Trabalho
Se a sua meta é passar em um concurso público em 2017, fique ligado, pois a expectativa é de que sejam abertas mais de 90 mil vagas para
cargos de diversos níveis de escolaridade. A remuneração promete ser
um dos principais atrativos: passando de R$ 27 mil.
O maior volume de vagas deve
estar disponível no governo federal.
Quanto ao governo do Estado, apenas a seleção da Secretaria de Estado
da Educação (Sedu) está confirmada
para este ano. No âmbito municipal,
as prefeituras de Cariacica e Viana
confirmaram a contratação de novos servidores.
Na opinião do diretor pedagógico da Academia do Concurso, Paulo Estrella, o ano que vem terá mais
oportunidades do que em 2016. Segundo ele, apesar de não haver auto-

rização confirmada, as perspectivas
são boas. “A administração pública
necessita de pessoal para manter o
atendimento e a prestação de serviços à sociedade”, diz.
O diretor do Curso França Junior,
Luiz França Junior, lembra ainda que
deve ser realizado o processo seletivo
da Polícia Rodoviária Federal (PRF)
e da Polícia Federal (PF). “Também
existe a expectativa de concursos
para o Ibama, Banco do Brasil e Caixa. Acredito que alguns órgãos estaduais precisam de pessoal também”,
afirma.
Já na opinião do professor de Direito da Estácio de Sá, Gladstone
Felippo Santana, os anos de 2017 e
2018 serão bem complicados para
os concursandos, em virtude da crise financeira em que atravessamos e
também em função das diversas pro-

Fernanda Rabello estuda para ser policial federal
e aguarda concursos na área de Direito
messas de redução de gastos públicos até o atingimento do equilíbrio
nas contas.
O professor destaca ainda que as
recomendações de limites em contratações não atingiram ou demais
Poderes, como Judiciário e Legislativo. Segundo ele, as principais ofertas nestes dois próximos anos devem
se concentrar em concursos nesses
Poderes.
“Como sugestão, o candidato
deve permanecer estudando, sem
perder o foco. Os concursos não vão
parar. É importante buscar um preparatório para a área de tribunais, fazer exercícios nessas áreas e organizar os estudos”, orienta.
Fernanda Rabello, 40, estuda há
dois anos para a prova da Polícia Rodoviária Federal e não deu trégua nos
estudos neste período de festas de fim

de ano e férias. “Não dá para parar de
estudar quando se tem uma meta.
Também estou aguardando outros
concursos na área de Direito e já me
preparando simultaneamente”, diz.

“

É importante
buscar um
preparatório para
a área de tribunais,
fazer exercícios
nessas áreas
e organizar
os estudos”

Gladstone Felippo,
professor de Direito

DICAS IMPORTANTES
No início
Pesquise as áreas de atuação
(tributária, bancária e policial, por
exemplo) e escolha em qual deseja
trabalhar como servidor.
Matérias
Conheça as matérias básicas da
área escolhida e inicie o estudo
por elas. Língua Portuguesa,
Direito Administrativo, Direito
Constitucional, Informática e
Raciocínio Lógico são algumas
dessas matérias básicas.

Rotina
Defina claramente quais serão os
horários destinados ao estudo.
Inclua atividade física na sua rotina
(ao menos uma caminhada de 40
minutos, três vezes por semana).
Na hora de estudar
Uma dinâmica equilibrada deve
incluir leitura da teoria, resolução
de exercícios didáticos com
consulta, elaboração de materiais
para revisão, revisões de conteúdos
e resolução de provas anteriores.

Concentração
Não se disperse com redes sociais,
celular ou outras distrações:
respeite a hora de começo e fim do
estudo.
Tempo
Ser aprovado num concurso
público é tarefa que pode levar
de alguns meses e, até mesmo,
a alguns anos – esteja ciente disso
e prepare-se (imagine que está
iniciando uma faculdade,
por exemplo).

Meta
Seja objetivo quanto à sua evolução
no estudo: a sua capacidade de
concentração e atenção devem
aumentar gradativamente, e o nível
de conhecimento nas matérias,
também.
Evolução
O resultado das provas é um
parâmetro importante para avaliar
a sua evolução; não procure
desculpas e, sim, veja o que pode
ser melhorado.
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Prefeitura de Cariacica planeja
concurso para preencher
vagas na área de saúde

ESTADO

ABr

ABr

PMC

CONCURSOS PREVISTOS PARA 2017

Polícia Rodoviária Federal
deve abrir seleção para ocupar
1.500 postos de trabalho

Caixas deve abrir chances
para técnico bancário

MUNICIPAIS
PREFEITURA DE VIANA
seguem até 22 de janeiro de
O Instituto de Previdência Social
2017, no site www.ibeg.org.br.
dos Servidores Públicos de Viana
lançou edital com sete vagas.
PREFEITURA DE VIANA II
As chances são para
Há, ainda, previsão de abertura
profissionais de níveis médio
de concurso com 500 vagas
e superior, especificamente
para as áreas da educação,
nas funções de assistente
saúde, além de cargos
administrativo (1), contador (1),
administrativos. Edital será
procurador previdenciário (2) e
publicado no primeiro semestre
médico perito previdenciário (3).
de 2017.
A remuneração varia de R$ 880
a R$ 3.189,58. As inscrições
PREFEITURA DE CARIACICA

A Secretaria de Gestão e
Planejamento informou que
há previsão de realização de
concursos/processo seletivo
público para o ano de 2017,
especialmente para cargos
relacionados à área da
saúde, cujas vagas não foram
preenchidas em sua totalidade em
certames anteriores. Ainda não há
o quantitativo de vagas e cargos
a serem disponibilizados nem a
previsão da data de realização.

SEDU
A Secretaria de Estado da
Educação (Sedu) vai abrir
concurso público com mil vagas
para professores e pedagogos.
A remuneração para quem tem
apenas a graduação é de R$
1.982,55; enquanto que, com pósgraduação, é de R$ 2.119,28; com
mestrado chega a R$ 2.743,57; e,
com doutorado, é de R$ 3.554,92.
IASES
O instituto vai abrir processo
seletivo simplificado para
contratar agente socioeducativo.
A seleção vai preencher cadastro
de reserva, que será acionado
de acordo com a necessidade da
instituição. As inscrições deverão
ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site www.
selecao.es.gov.br, das 10h do
dia 4 de janeiro de 2017 às 17h
do dia 10 de janeiro de 2017. A
seleção será feita por meio de
avaliação de títulos.

UNIÃO
TRF
A Justiça Federal do Espírito
Santo e Rio de Janeiro vai abrir
concurso público para preencher 50
vagas para o cargo de juiz federal
substituto. A remuneração do cargo
de juiz federal substituto é de R$
27.500,17. As inscrições poderão
ser feitas das 13h do dia 16/01 até
as 14h do dia 14 de fevereiro.
RECEITA FEDERAL
O órgão deve abrir 400 vagas para
cargos de níveis médio e superior.
O governo federal incluiu no seu
orçamento de 2017 a abertura
de processo seletivo. Haverá
oportunidades para a área fiscal,
para os cargos de auditor-fiscal e
analista-tributário (ambos de nível
superior) e para área de apoio,
nos cargos de assistente técnicoadministrativo (nível médio) e
analista técnico-administrativo (nível
superior). Os salários correspondem

a R$ 4.969,02 (assistente), R$
9.714,42 (analista) e R$ 16.201,64
(fiscal), incluindo a alimentação.
CORREIOS
Uma seleção chegou a ser
anunciada em 2016 com cerca de
2 mil chances para agente, nas
funções de carteiro e operador
de triagem e transbordo, ambas
exigindo o ensino médio completo. A
remuneração é de até R$ 3.164,46.
ANS
Está prevista a abertura de 231
vagas em cargos de nível superior
da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS). A remuneração
de analista é de R$ 11.529,29, e de
especialistas, R$ 12.432,49.
POLÍCIA FEDERAL
O pedido é de 558 vagas, sendo 491
para delegado e 67 para perito. Os
dois cargos exigem nível superior. O

salário para ambos os cargos gira
em torno de R$ 17 mil.
PRF
O pedido é de 1.500 vagas para
policial rodoviário federal. O certame
deve ser realizado no segundo
semestre. Os candidatos precisam
ter o nível superior e a remuneração
inicial é de R$ 9 mil.
CÂMARA DOS DEPUTADOS
O órgão tem, atualmente, 434
postos vagos que podem ser
preenchidos por meio de novos
concursos. Do total, 272 vagas são
para o cargo de técnico legislativo,
e 162 para analista legislativo. A
profissão de técnico legislativo exige
o ensino médio e a remuneração é
de R$ 13.578,58. Candidatos com
formação superior em diversos
cursos estarão aptos para o cargo de
analista legislativo, cujo salário é de R$
20.384,43.

SENADO
Existem 1.087 cargos vagos na Casa.
São 604 de técnicos legislativos,
2 de advogados, 447 de analistas
legislativos e 34 de consultores
legislativos. A remuneração varia de
R$ 16.014,16 a R$ 27.582,21.
BANCO DO BRASIL
Novos concursos serão realizados no
segundo semestre. As chances serão
para escriturário, com o nível médio.
A remuneração é de R$ 3.644,48. As
vagas também são o Espírito Santo.
IBGE
Há 82.050 chances temporárias.
As vagas são: analista censitário
(250 vagas), analista censitário
regional (486), agente censitário
administrativo (700), agente
censitário municipal (5.500), agente
censitário supervisor (12.540), agente
censitário de informática (174) e
recenseador (62.400).
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Vida
lll Enfermidade

Doença mais perigosa do que parece

Coriza, febre baixa, tosse leve e
ocasional, e apneia (em bebês). A
coqueluche — doença infecciosa
que compromete o aparelho respiratório —, em seus estágios iniciais,
pode ser confundida com um resfriado comum. Geralmente, não é
diagnosticada até que os sintomas
mais severos apareçam, a partir da
terceira semana de infecção. Por
isso, a empresa farmacêutica GSK
lançou uma campanha de alerta

Vacinação
para toda
a família
Ainda de acordo com a pediatra Larissa Abreu, para evitar complicações futuras, é importante que toda a família e
as pessoas que terão contato
com os bebês sejam todas vacinadas.
“Os parentes são a principal fonte de infecção. Devem se
vacinar os pais, a avó e a babá.
A grávida pode ser vacinada
também. É importante que a
mãe tome a vacina durante a
gravidez, para ser mais específica, nos três últimos meses. Assim, o bebê pode adquirir uma
proteção passada por ela. Mas
só isso não é suficiente. O pai
e os irmãos, por exemplo, devem se vacinar, pelo menos, um
mês antes de o bebê nascer. Todos só precisam de uma dose”,
diz Bárbara.
Também é importante procurar um médico assim que
desconfiar de alguma coisa.

para os riscos da doença em bebês
e sobre a importância da prevenção em parentes. A embaixadora
é Flávia Sampaio, mulher do empresário Eike Batista, que passou
coqueluche para seu bebê quando ele tinha apenas 40 dias de vida.
Segundo a pediatra Larissa
Abreu, o problema pode enganar
os pais, por remeter a um simples
resfriado. Porém, em bebês, a coqueluche pode trazer complicações sérias.
“O maior risco é para os bebes,
que são mais frágeis. Eles podem ter
insuficiência respiratória, tossindo
seguidamente, e ficar roxos. Há ca-

sos em que as crianças têm que ser
internadas para receber oxigênio.
Às vezes, elas não conseguem comer normalmente. Nos adultos, a
tosse forte e constante pode levar
até a uma fratura na costela, por
causa da força que a pessoa faz para
tossir”, afirma Larissa, acrescentando que a transmissão da doença
ocorre pelo contato com gotículas:
“O contágio acontece de pessoa
para pessoa por meio da tosse, do
espirro ou pelo contato muito próximo enquanto se fala. Por isso, é
muito importante tomar cuidado,
procurar acompanhamento médico e se vacinar”.

Reprodução

Campanha tem o objetivo de alertar sobre os riscos e as formas de prevenção contra a coqueluche

Flávia Sampaio e o filho: doença
foi transmitida pela mãe
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Cultura
lll Gospel

Vai começar o Jesus Vida Verão
Divulgação

Festival, que vai acontecer a partir de quarta-feira (11) em Vila Velha, terá sete atrações nacionais
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Bebida
gasosa adicionada
ao gim

© Revistas COQUETEL

Lado da
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Vogais de
"cama"
Carro de
praça
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PROGRAMAÇÃO:
11 de janeiro: Gabriela Rocha
e Preto no Branco
12 de janeiro: PC Baruk
e Kleber Lucas
13 de janeiro: Fernandinho
14 de janeiro: Fernanda Brum
e André e Felipe

(?) vermelhos:
ouros e
copas

Pessoa
que come
carne
humana

A
N
O
R
M
A
L
I
D
A
D
E

QUANDO: de 11 a 14 de janeiro
HORÁRIO: sempre a partir das
19h30
ONDE: na curva da praia de
Itapoã, em Vila Velha

Restabelecimento
da saúde

Boné,
em inglês
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JESUS VIDA VERÃO

ATRAÇÕES
Durante o evento, a música
gospel vai ser apresentada em diversos estilos por nomes consagrados no Brasil. No dia 11, sobem
ao palco Gabriela Rocha e Preto
no Branco. No dia 12, é a vez de PC
Baruk e Kleber Lucas. No dia 13, é
Fernandinho quem solta a voz. O
JVV 2107 vai ser encerrado no sábado (14), por Fernanda Brum e
André e Felipe.
A campanha de arrecadação
de alimentos continua em 2017.
Quem quiser contribuir, pode levar 1 kg de alimento. Em 2016,
mais de uma tonelada foi recolhida, ajudando diversas instituições, como asilos, creches e
orfanatos.

Medo
intenso
Borda;
orla

A
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C
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A
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SERVIÇO

O organizador geral do evento, pastor Evaldo Carlos dos Santos, falou que a expectativa é que
as apresentações possam reunir
mais de 30 mil pessoas por noite. Caravanas do interior são esperadas no evento, que tem entrada gratuita.

Anfíbio
semelhante ao sapo (pl.)

A F
I
O L
A

Os cantores Fernanda Brum,
Kleber Lucas e Fernandinho serão as principais atrações do Jesus
Vida Verão 2017, que vai ter mais
quatro nomes nacionais. O maior
evento de música gospel do Espírito Santo, promovido pela Igreja
Batista da Praia da Costa, acontece entre 11 e 14 de janeiro, na Praia
de Itapoã, em Vila Velha.

Centro
comercial
paulista
Não é?
(pop.)
Nome do
Rei Leão
(Cin.)

3/cap. 4/ares. 5/saara. 6/naipes — osasco. 7/canibal.

Fernanda Brum fará o show no último dia do evento

Joias para
os dedos
Santa
(abrev.)

Significado
do "S" de
MST

Maior
deserto
do mundo

Monta
(a barraca)
Jogada
do vôlei
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Curtimos

Divulgação

Globo dispara produção de Pedro Bial

Novo programa do Pedro Bial começa a
ser discutido no seu conteúdo e forma
Agora, no começo de janeiro, em
várias reuniões, o novo programa do
Pedro Bial começará a ser discutido
no seu conteúdo e forma, assim como

serão tomadas as primeiras providências em relação à equipe que irá trabalhar com ele.
O Bial tem estrada. Experiência e
competência não lhe faltam, daí se
entender como das mais acertadas a
aposta que se faz no nome dele, por
ser alguém que, em diferentes fases,
soube construir uma carreira das mais
importantes no jornalismo.
A passagem pela linha de shows, à
frente do “BBB” e “Na Moral”, talvez
fossem os degraus que faltavam para
colocá-lo em condições de enfrentar
o desafio que terá agora pela frente.
E é um alguém em quem a Globo,
com a melhor e mais justa das razões,
entendeu que podia apostar, para ocupar o horário que Jô Soares consagrou
ao longo desses últimos 16 anos.

Fofa

A atriz Mel Maia, a Duda
de “A cara do pai”, é uma
graça. Ela, que vem amadurecendo diante do público, mais uma vez mostra o seu talento. Agora,
como a menina que morre de vergonha do pai.

Não Curtimos

Divulgação

lll Bastidores

Divulgação

Famosos

Radical

Letícia (Isabella Santoni)
era uma menina mimada
e se transformou numa
incrível executiva em “A
lei do amor”. Que parte
da história a gente perdeu, hein? Mudança radical demais!

Rápidas

Divulgação

Luan Santana foi visto no
balneário Camboriú, na semana passada, acompanhado de....
Adivinhem? Ela! Sempre ela:
Jade Magalhães. Procurada, a
assessora de imprensa de Luan,
Arleyde Caldi, que disse não falar sobre a vida pessoal do artista. Mas fontes ligadas ao cantor
garantem que o ex-casal reatou,
sim, o relacionamento.
Divulgação

Reprodução

Giovanna Chaves, que interpretou Priscila de ‘Cúmplices de um Resgate’, se destacou bastante no SBT. A moça
é uma sensação nas redes sociais. Super querida pelo público, ela tem mais de 3 milhões de seguidores e ainda
é simpática e acessível. Mas
todo esse sucesso tem causado ciumeira. Tem gente incomodada com a ascensão dela.

lll Torcida

lll Mágoa

Paulo Gustavo não pisa no
programa de Ana Maria Braga nem se ela implorar. Ele
não esquece do dia em que
foi ao programa dela na Globo, antes de ficar famoso, e
por conta de uma notícia urgente sua entrada foi cancelada. Ele acordou cedo, foi ao
estúdio... para nada. A produção do ‘Mais Você’ já o convidou diversas vezes. Ele sempre recusou.

Depois de muitos testes, a
Record ainda não decidiu os
protagonistas masculinos de
‘Bellaventura’, próxima novela
da emissora. Existe uma torcida na emissora para que Duda
Nagle, namorado de Sabrina
Sato, ocupe a vaga. Duda já fora
convidado pela Record para
outro papel, mas ele recusou
por achar inexpressivo demais
o personagem.

Divulgação

lll Recaída

lll Inveja
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Política
lll Novos vereadores

Mais parques e praças para cães

Em Vitória, Mazinho (PSD) pretende colocar em pauta um
projeto para facilitar a abertura de empresas na cidade
Em Vila Velha, Bruno Lorenzutti (PTN) vai sugerir a criação de espaços exclusivos para
cães em praças. Outra questão

Wander Show (PRP) vai propor
a criação do mercado de
mariscos e peixes em Cariacica

ALGUNS PROJETOS
VITÓRIA
Jovan Demuner

Uma nova legislatura teve
início em 2017 nas câmaras
da Grande Vitória. Do total de
74 vereadores, 48 se elegeram
pela primeira vez ou voltaram
à Casa nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.
Entre as propostas dos novatos estão praça para cachorros, urbanização do entorno da
Ponte da Passagem e até parque no Morro do Moreno.
Em Vitória, os eleitos em
2016 miram em projetos para
melhorar o atendimento na
área da saúde, a estruturação
de projetos sociais, além de
propostas de urbanização. Este
último é o que pretende colocar em pauta o vereador eleito
Cléber Félix (PP), o Clebinho.
Ainda em Vitória, Edmar
dos Anjos (PSD), o Mazinho,
pretende colocar em pauta um
projeto para desburocratizar
a concessão de alvarás para
abertura de empresas.

é a transformação do Morro do
Moreno em parque ecológico.
“O parque sendo instituído vai
atrair mais turistas para a cidade”, comentou.
A vereadora eleita Patrícia
Crizanto (PMB) quer a implantação do botão do pânico no
município. “Pretendo fazer um
trabalho focado para as mulheres”, destacou.
Na Serra, Jucelino Porto
(PSB), o Cabo Porto, quer o fortalecimento da área social para
tirar crianças e adolescentes do
crime, enquanto Fábio Duarte (PTB) vai sugerir uma “chamada online” para que os pais
acompanhem a frequência na
sala de aula.
Em Cariacica, Wander Show
(PRP) quer propor a criação do
mercado de mariscos e peixes
no bairro Porto de Santana.

Divulgação

Divulgação

Câmaras da Grande Vitória têm 48 novatos que propõem parques e redução dos próprios salários

Leonil (PPS) pretende melhorar
a estrutura na Ilha das Caieiras
e atrair mais pessoas ao local
Praça na Ponte
Proposta de Cleber Félix (PP), o Clebinho, para a urbanização do entorno da Ponte da Passagem, com a
construção de uma praça ao lado
da ponte que contemple o bairro
Andorinhas.

Redução de salários
Sugestão de Roberto Martins (PTB)
é reduzir o salário dos vereadores
e equiparar com os vencimentos
dos professores da rede municipal.

Pó preto
Luiz Paulo Amorim (PV) quer levar mais
projetos sociais às comunidades.Também pretende discutir questões ambientais, como o chamado pó preto.

Turismo nas Caieiras
Proposta de Leonil (PPS) é oferecer melhor estrutura em Ilha das
Caieiras para ter público todos os
dias no local.

Unidade de saúde
A proposta é de criação de um Pronto Atendimento para a Grande Goiabeiras, sugerida por Denninho (PPS).

Saúde 24 horas
Sandro Parrini (PDT) quer propor a
implantação de um Pronto-Atendimento 24 horas para a região da
Grande Maruípe, além de resgatar
o esporte comunitário.

Alvarás
A sugestão do vereador Mazinho (PSD) é buscar alternativas
para desburocratizar os alvarás
de abertura de empresas, ajudando assim os microempreendedores.
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SERRA
ABr

Chamada on-line
A proposta de Fábio Duarte (PDT)
é a criação de uma “chamada on-line” para que os pais acompanhem
a frequência dos filhos em sala de
aula pela internet.
Academia na praça
O projeto do vereador Stefano
Andrade (PHS) é disponibilizar
profissionais de Educação Física para que atuem nas academias das praças públicas.

Criação de projetos sociais envolvendo esporte e cultura nas
comunidades carentes

Esporte e Cultura
O vereador Adilson de Novo Porto
Canoa (PSL) vai propor a criação
de projetos sociais envolvendo
esporte e cultura nas comuni-

dades mais carentes da Serra.
Cursos gratuitos
A sugestão do vereador Adriano
Galinhão (PTC) é ampliar os espaços de projetos sociais e criar
outros locais onde possam ser
aplicados cursos profissionalizantes gratuitos para a comunidade.
Segurança
O vereador eleito Cabo Porto
(PSB) vai sugerir a implantação
de projetos sociais em áreas carentes para retirar os jovens da
criminalidade, além de propor
audiências públicas para a criação da escola militar.

Reprodução

VILA VELHA
Entulhos
O ex-deputado estadual e agora
vereador eleito Reginaldo Almeida
(PSC) vai levar propostas para
a área comercial. Também quer
que a prefeitura determine locais
específicos para despejo de entulhos,
evitando que moradores deixem o
lixo em qualquer lugar da rua.
Redução de gastos
o Vereador Heliosandro (PR) vai
propor a redução de gastos pela
Câmara com economias internas.
Bruno Lorenzutti (PTN) quer propor a criação de praças exclusivas para
cachorros

Áreas de lazer
A proposta do vereador Mirim
Montebeller (PTN) é a construção de
mais praças e quadras poliesportivas

nos bairros onde há carência de lazer.
Também quer propor melhorias no
Pronto Atendimento da Glória.
Botão do pânico
A sugestão que Patrícia Crizanto
(PMB) pretende levar para a Câmara
é de mais políticas públicas voltadas
para as mulheres, inclusive com a
implantação do “botão do pânico”
na cidade.
Parque no Morro
Bruno Lorenzutti (PTN) quer propor
a criação de praças exclusivas para
que moradores possam passear e
soltar seus cães de estimação e
instituição do Parque do Morro do
Moreno.

CARIACICA
Reprodução

Cobertura nos pontos
Com a chegada do verão, o
vereador Leo do I.A.P.I. quer sugerir
a colocação de coberturas em todos
os pontos de ônibus da cidade.

O vereador Wander Show (PRP) vai propor a criação
do primeiro mercado de peixes de Cariacica

Fiscalização
O vereador Edson Nogueira
(PMDB) afirmou que vai aguardar o
Orçamento da prefeitura para levar
sugestões, mas garantiu que vai
fiscalizar o Executivo.
Futebol e escola

O vereador Broinha (PMN) vai
levar a proposta de construção
de campos de futebol em áreas
vazias de bairros de Cariacica para
a implantação de projetos sociais
com futebol para alunos de escolas
públicas.
Mercado de peixes
O vereador Wander Show (PRP)
vai propor a criação do primeiro
mercado de peixes e mariscos
de Cariacica, no bairro Porto de
Santana.
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lll Entrevista

Busca pela ‘eficiência’ em Cariacica
No início do 2º mandato, Juninho garante implantar uma gestão que dê mais resultados à população

Fechamos
“
o ano de 2016
atendendo a Lei
de Responsabilidade Fiscal, com
as contas equilibradas”

mudar algumas coisas. Mas
este número também indica
que mais da metade da população aposta na continuidade do nosso trabalho, na
seriedade com que tratamos
a administração pública e no
compromisso de fazer Cariacica se desenvolver. Para isso,
vamos implantar uma gestão
mais eficiente, que consiga
dar mais resultados à população, mesmo em meio à crise
financeira que recai sobre os
municípios, estados e União.
O Sr. já disse que a marca
do seu 2º mandato seria uma
maior eficiência. O que isso
significa?
Eficiência na gestão é entender os procedimentos e
buscar soluções para, dentro
dos trâmites burocráticos, dinamizar as ações, baixando
custos, para alcançar os melhores resultados. Uma ferramenta que utilizaremos para
isso é a Parceria Público-privada (PPP) em algumas áreas, o que agregará a agilidade
com que a iniciativa privada
trabalha, baixo custo e um
serviço de qualidade para o
cidadão.
Em dezembro, o sul do Estado foi atingido por fortes
chuvas que causaram muita
destruição. No seu primeiro mandato, como o senhor
preparou Cariacica para o
período das chamadas “chuvas de verão” e os estragos
provocadas por elas?
No primeiro mandato passamos por dois momentos críticos de chuva. O primeiro, no
fim de 2012 e início de 2013,
quando percebemos que a
cidade não possuía procedimentos em casos de emergência. Neste momento criamos
o Comitê de Prevenção a Desastres Naturais e criamos um
plano de ação. No fim de 2013,
a chuva mais forte dos últimos

anos, Cariacica foi a cidade
da Grande Vitória com menos impacto. Isso foi fruto da
ação preventiva como limpeza dos 166 canais e córregos,
limpeza das manilhas, bocas
de lobo. Além disso, implantamos a proteção de encostas chamada geomanta que
evitou deslizamento de terra
em vários pontos da cidade.
Sobre a situação financeira, como Cariacica fechou o
ano de 2016 e qual a perspectiva para 2017?
Fechamos o ano atendendo a Lei de Responsabilidade
Fiscal, com as contas equilibradas. Para isso, foi necessário um trabalho intenso e
atualização das contas semanalmente durante todo o ano.
Ajustes e cortes de custeio foram as principais ferramentas
utilizadas para este controle,
sem prejudicar os serviços essenciais aos munícipes.

Salários e pagamentos dos
fornecedores estão em dia?
Estão em dia, inclusive
o salário dos servidores foi
pago todos os meses mediante um calendário apresentado no início do ano passado.
PERFIL
JUNINHO
Partido: PPS
Naturalidade: Cariacica
Idade: 46 anos
Estado civil: casado
Profissão: professor de Educação Física
Vice: Nilton Basílio Teixeira
(PSDB)
Carreira: foi secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer.
Foi eleito no segundo turno
em 2012 pela primeira vez ao
cargo de prefeito de Cariacica.
E foi reeleito para um mandato
de mais quatro anos, em outubro de 2016.

Juninho (PPS), prefeito de Cariacica
PMC

Reeleito para um segundo
mandato, o prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia Júnior, conhecido popularmente como
Juninho (PPS), escolheu a palavra “eficiência” para definir
o rumo que a sua gestão terá
a partir de agora.
Nesta entrevista, o chefe do
executivo cariaciquense faz
um balanço positivo do seu
primeiro mandato, garante
que encerrou o ano de 2016
com todas as contas em dias
e projeta, para os próximos
quatro anos, uma administração de mais resultado para a
população
O Sr. venceu o s eu adversário de maneira apertada a disputa para a prefeitura, o que evidencia que
metade da cidade não aprova sua gestão. O que deu errado nesse primeiro mandato para a população ter
essa percepção e o que senhor fará diferente a partir
de agora?
Uma das coisas que os políticos em geral precisam
aprender é fazer autocrítica
e ouvir a crítica dos outros,
principalmente dos eleitores.
Claro que o resultado das urnas indicam que não acertamos em tudo e que é preciso
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lll Entrevista
O salário de dezembro foi antecipado do dia 30 para 23, dando
maio conforto para os servidores e injetando recursos que poderiam melhorar o desempenho
do comércio no Natal.
Algumas obras iniciadas no
primeiro mandato ainda não
foram entregues. Quais projetos o Sr. pode garantir que serão concluídos ao longo do próximo ano?
As obras iniciadas que ainda
não foram entregues possuem
orçamento para serem concluídas e serão continuadas em 2017.
Ao todo, entregamos concluídas
660 obras e serviços nos quatro
anos da primeira gestão.
A população de Cariacica cobra a presença de agentes de
trânsito nas vias. Quando eles
começarão a atuar na cidade?
Hoje os agentes de trânsito
estão nas ruas trabalhando na
organização do trânsito, principalmente nos pontos onde é registrado maior gargalo. Para a

próxima gestão planejamos ampliar o número de agentes para
dar maior cobertura.
Uma reclamação recorrente dos moradores é a respeito
das unidades de saúde de Cariacica. As queixas normalmente
são sobre a falta de médicos e
remédios. O que tem sido feito
para melhorar a saúde pública
no município?
Na primeira gestão conseguimos entregar funcionando o
maior Pronto Atendimento do
Estado, o PA de Alto Lage, que
atende mais de 33 mil pessoas por mês. Além disso, concluímos a obra estrutural da UPA
de Flexal II, que será inaugurada no primeiro semestre de 2017.
Desta forma, o município terá
duas unidades padrão para acolher os pacientes de urgência e
emergência. Quanto os atendimentos ambulatoriais, estamos
no processo de informatização
que diminuirá o tempo de retorno e melhorará o controle dos es-

toques de remédio, contribuindo assim para uma saúde mais
eficiente.
Quanto a mobilidade urbana, o que a população pode esperar de melhoria para os próximos 4 anos?
Estou conversando com os
demais prefeitos, desde o fim da
campanha eleitoral, no âmbito
da Região Metropolitana sobre
vários assuntos, entre eles mobilidade urbana. Lógico que este
assunto envolve também o Governo do Estado, já que são obras
estruturantes, que envolvem
mais de um município e demandam recursos em grande monta.
Além disso, Cariacica possui outro gargalo, pois é perpassada por
rodovias estaduais e federais, demandando assim atuação dos órgãos destas esferas.
Para finalizar, qual maior
compromisso que o senhor terá
com o cariaciquense neste novo
mandato?
O maior compromisso é en-

Claro que
“
o resultado das
urnas indicam
que não acertamos em tudo
e que é preciso
mudar”
tregar uma gestão mais eficiente, com mais resultados para a
população, mantendo a transparência e correção com os recursos públicos que aplicamos
nos últimos quatro anos. Minha
equipe e eu terminamos de cabeça erguida os primeiros quatro anos, podendo olhar para o
futuro da cidade a ser alcançado pelos próximos quatro anos.
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lll Entrevista – Vereadores de Vitória

“Oxigenação é importante na Câmara”
Reeleito, Marinho crê que a reformulação na câmara da capital é um recado dado pela população

“

“A cultura
barrista é muito
forte no Brasil,
gosto quando
falam que sou
‘vereador da
região da Grande São Pedro”

a esperança por dias melhores. A
meu ver o novo é um recado da população.
A Câmara de Vitória é reconhecida por ser austera ao não
oferecer uma série de benefícios
aos vereadores, como plano de
saúde, diárias para viagem, 13º
salário, combustível, etc. Como é
exercer um mandato nestas condições?
Me sinto feliz por ter feito parte desta legislatura, que fez história cortando regalias e mostrando
que podemos sim, fazer uma política justa e de igualdade. Temos a
lei Orgânica, um regimento a seguir
e ainda podemos melhorar muito, com a certeza de que esta renovação venha somar cada vez mais
para que a Câmara Municipal de Vitória seja um exemplo a ser seguido.
O Sr. exerce uma forte liderança política na região de São Pedro. Como desmistificar a pecha
de “vereador bairrista” e legislar
por toda cidade e não apenas para
o seu domicílio eleitoral?
A cultura barrista é muito forte
no Brasil, gosto quando falam que
sou “vereador da região da Grande
São Pedro”. Nasci nesta comunidade e minha origem é de sofrimento e luta, e foi essa comunidade que
me elegeu, me dando voz no município de Vitória. Tenho convicção
de que minha luta é pela cidade de
Vitória e não tenho dificuldade de
trabalhar por todos os bairros do
município.
O Sr. já foi um aliado político do prefeito Luciano Rezende,
mas vocês romperam politicamente em 2016. O Sr. o acusou de
ter olhos somente para os bairros nobres e esquecer as regiões
carentes. O senhor continua enxergando a gestão do prefeito de
modo elitista?
O nosso passivo nas áreas carentes é muito grande e temos desafios
de infraestrutura, serviços, além de
desemprego e moradia. Precisamos de união para debater a cidade
para diminuir essas necessidades.

Pauto pela ética, família, respeito as
pessoas e as transformações estão
ai pra mudar o mundo. Sei reconhecer, avançar e recuar quando é preciso, pois tenho consciência de que
meu papel é o de representar a comunidade, colocando seus anseios
sempre à frente. Pra mim não existe
oposição ou situação, pra mim existe a necessidade do povo e isso vai
muito além de vaidades.
Como será o comportamento
do Sr. em relação ao prefeito Luciano Rezende neste novo mandato?
Meu relacionamento com o nosso prefeito é de respeito, cordialidade e admiração. As rusgas ao longo do caminho são absolutamente
normais e tudo vem pra somar pois
não vivemos somente de elogios ou
cobranças. Estou no papel de fiscalizador, sei cobrar mas também sei
aplaudir quando merecido.
O Sr. não colocou seu nome
na disputa para o comando da
Mesa Diretora. O Sr. acredita
não estar preparado para ocupar a presidência?
Tudo tem seu tempo e tudo
vem no tempo de Deus. Nem tudo
que temos de preparo, se mostra
como indicativo para concorrer a
eleição da Mesa Diretora. A conjuntura que gosto e quero construir na minha vida política é coletiva para projetos e não acho

“Meu re“lacionamento
com o prefeito
é de respeito e
admiração. As
rusgas ao longo
do caminho são
absolutamente
normais”
necessário colocar nome por colocar.
Ao final do seu próximo mandato, o Sr. completará 8 anos
como vereador. Existe uma vontade sua de alçar voos mais altos
na Política?
Sim, todo político sonha em ser
um dia até mesmo um Presidente da República. Reforço pois, que
quero construir minha vida política em grupo, com visão ampla,
com definição de projetos com a
população, e se Deus assim o permitir, vou continuar com respeito
e determinação.
Divulgação

Representante da região de São
Pedro, Wanderson Marinho (PSC)
é um dos seis que conseguiram a reeleição. Iniciou o primeiro mandato na base do prefeito Luciano Rezende (PPS), com o qual, contudo,
rompeu em 2016. Fica a expectativa
de qual será o comportamento do
vereador na atuallegislatura com o
chefe do executivo municipal.
O Sr. foi reeleito para mais um
mandato a partir deste mês. O que
o senhor pretende trazer de novo
para a Casa para os próximos quatro anos?
Tenho projetos que considero
de grande relevância como a inovação do gabinete móvel nos bairros da capital, onde posso ouvir a
comunidade, suas necessidades e
ideias para projetos de lei. Pretendo dar continuidade a este e a outros dando ênfase aos que tratam
da qualificação profissional, educação, saneamento, melhorias na
saúde, sempre com foco nas comunidades carentes.
Das 15 vagas disponíveis na câmara, nove foram preenchidas
por novatos. Na sua visão, o que
essa reformulação traz de benefícios para o capixaba?
Oxigenação é importante, principalmente na Câmara, que vem
com novas ideias, culturas e retrata o momento atual da política brasileira e expondo a necessidade e

Wanderson Marinho (PSC), vereador reeleito em Vitória
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Esporte
lll Flamengo

Gringos na dança das cadeiras no Fla

Com a chegada do argentino Conca, rubro-negro precisará se desfazer de um dos cinco estrangeiros
Embora Donatti tenha
deixado uma má impressão
em sua estreia, o zagueiro,
salvo apareça uma proposta
tentadora, permanecerá na
Gávea em 2017.
Já o volante pode mesmo
sobrar, já que o Flamengo
também negocia para ter
Rômulo, jogador da mesma
posição. A tendência é que
clube finalize até o dia 11, data
da reapresentação do grupo.
O c l u b e e n t ra e m 2 0 1 7
com mais um patrocinador.
A Orthopride, empresa de
ortodontia estética, será

anunciada na terça como a
principal patrocinadora das
divisões de base do Flamengo.
A rede terá a sua marca
estampada na camisa do clube,
em placas publicitárias no CT
Ninho do Urubu, e também no
uniforme de treino da equipe
principal.

Divulgação

O iminente acerto entre
Flamengo e o argentino Conca
fará com que o clube precise
se desfazer de um de seus
cinco jogadores estrangeiros,
cota limite estabelecida pela
Confederação Brasileira de
Futebol (CBF), para inscrição
de jogadores de fora.
Atualmente, o grupo rubronegro conta com os peruanos
Guerrero e Trauco, os
argentinos Mancuello e Donatti,
e o colombiano Cuéllar. Do
quinteto estrangeiro, o último
foi quem terminou o ano de
2016 com menos perspectivas.

PRÓXIMOS JOGOS
CARIOCA
• 29/01 - Boavista - A definir A definir
• 1/2 - Macaé - A definir A definir

O colombiano Cuéllar não teve
muiti espaço no ano passado

lll Equatorianos

lll Rio Branco

Fluminense recebe reforços

Reprodução

Divulgação

Amistosos antes do Capixabão

Sornoza e Orejuela evitaram polêmica sobre
a contratação de Conca pelo Flamengo
Treinador Flávio Annunziata conversa com atletas
do Rio Branco durante apresentação do elenco
O Rio Branco deu início a sua
pré-temporada na terça-feira (03),
e até sua estreia no Capixabão,
contra o Tupy, no dia 28 de janeiro, o time pretende fazer quatro
jogos treinos. Segundo o treinador Flávio Annunziata, um destes amistosos seria diante de uma
equipe do Rio de Janeiro.
“Estamos conversando para
fazer alguns amistosos. Um destes jogos deve ser contra um time
grande do Rio. Além deste, vamos
no Parque do China fazer um jogo

diante do selecionado lá da região.
Os outros jogos seriam aqui mesmo no 38º BI. Mas ainda estamos
estudando datas e horários”.
De acordo com o calendário
prévio do clube, as datas para os
jogos treinos seriam dia 14, 18, 21
e 24 de janeiro. Durante a pré-temporada, o Brancão fará atividades
em dois períodos. Na parte da manhã e também no período da tarde. Ambos os treinamentos serão
realizados no 38º Batalhão de Infantaria, em Vila Velha.

O Fluminense recebeu os seus
primeiros reforços para a temporada. Ontem, os equatorianos
Sornoza e Orejuela, ambos ex-jogadores do Independiente del
Valle, desembarcaram no Rio e já
falaram como tricolores.
Em meio ao burburinho causado pela contratação de Conca,
que assinou com o rival Flamengo, o meia Sornoza se esquivou de
qualquer polêmica com o antigo
ídolo tricolor e preferiu exaltar as
suas próprias qualidades.
“Conca é um jogador que tem
muita qualidade e eu tenho a minha. Esperamos conquistar coisas
muito grandes aqui”, disse o meia
Sornoza, um dos destaques da úl-

tima Copa Libertadores.
Já o volante Orejuela preferiu
deixar para trás o bom momento vivido no time equatoriano, e
disse estar ciente da responsabilidade de atuar pelo Fluminense.
“Temos uma possibilidade maravilhosa e esperamos fazer o que
sabemos para que o Fluminense consiga o primeiro lugar”, afirmou ele.
PRÓXIMOS JOGOS
PRIMEIRA LIGA
• 24/1 - Criciúma - 20h - A definir
CARIOCA
• 29/1 - Vasco - A definir - Maracanã

