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A Prefeitura de Vitória anunciou no domingo (8) que registrou um superavit
de R$ 51 milhões no exercício financeiro de 2016. O saldo foi divulgado às
vésperas do município anunciar uma reforma administrativa.

Descontrole
Rafael Zardo, 34, acertou um tiro na barriga da esposa, grávida de seis meses, dentro do carro do casal durante uma briga, no domingo (08), em Vila
Velha. A grávida está em estado grave e o bebê morreu dois dias depois.
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Vida de luxo
Uma ação policial prendeu uma quadrilha de traficantes de classe média da
Serra. A ação foi batizada de “La Baronesa”, em alusão a Barbara dos Reis,
26, líder da quadrilha, apelidada de a “Baronesa” do tráfico.
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Cidades
lll Postos de saúde

Paciente marcará consulta pela internet
PMC

Sistema de prontuário eletrônico, que já existe em Vitória, funcionará também na Serra e Cariacica

Em Cariacica, está em andamento a informatização das unidades de saúde
para possibilitar a marcação de consultas pelo telefone e internet
Além disso, está prevista a
entrega da UPA do Portal, em
Portal de Jacaraípe, no primeiro
semestre de 2017, que deve
atender em média de 10 a 15
mil pessoas ao mês. A ideia é
reduzir o tempo de espera em

outras unidades.
O prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia Junior, o Juninho,
contou que o município está em
processo de implantação da informatização das unidades de
saúde. “A ideia é dar qualidade
SAIBA MAIS

SERRA
de e ampliação de mais duas uni- VITÓRIA
Pretende concluir a informatizadades de saúde.
A secretaria Municipal de Saúde de
ção das unidades de saúde. Em
Vitória informou que o processo de
fevereiro tem início a implantação CARIACICA
melhoria da qualidade da prestado sistema e em março começam
Está em andamento a informatização de serviços na Saúde do muos testes. Com isso, haverá marção das unidades de saúde para
nicípio vai ser intensificado, usancação de consultas por telefone e
ter prontuário eletrônico e melhor
do instrumentos como a internet,
pela internet no segundo semescontrole de horário de funcionápara melhorar o conforto e atenditre de 2017, por meio do portal da
rios e de quantidade de remédios.
mento dos usuários.
prefeitura.
Em seguida, serão marcadas conEstá prevista ainda a entrega da
sultas pela internet e por telefone, VILA VELHA
UPA do Portal, em Portal de Jacarapara eliminar filas na marcação.
A assessoria de imprensa do preípe, no segundo semestre de 2017.
Será entregue a UPA de Flexal 2
feito Max Filho informou que só
A ideia é reduzir o tempo de espeno primeiro semestre e há posfará esclarecimento sobre inforra em outras unidades. Além dissibilidade de ser entregue a unimações e planos para o municíso, será dada ordem de serviço
dade de saúde de Nova Rosa da
pio depois que tiver conhecimenpara três novas unidades de saúPenha 2.
tos sobre verba.

Fonte: Prefeituras consultadas

Os municípios da Serra e de
Cariacica vão implantar a informatização das unidades de saúde, como já ocorre em Vitória. A
ideia é que o prontuário do paciente seja eletrônico, facilitando o acesso às informações.
Com a informatização, será
possível marcar consultas por
torpedos pelo celular ou mesmo pela internet. A intenção é
reduzir e até eliminar filas nos
postos.
A secretária de Saúde da Serra, Cristiane Spen, afirmou que
em fevereiro começa a implantação do sistema de informatização.
“Em março começam os testes para colocar o sistema em
prática. Com isso, vamos poder
marcar consultas por telefone e
pela internet no segundo semestre de 2017. A ideia é colocar um
link no portal da prefeitura para
que o paciente possa acessar,
colocar seus dados e escolher a
unidade de saúde e a especialidade médica de que precisa”.

ao atendimento. Vamos saber o
número de médicos atendendo,
se os horários estão sendo cumpridos e agilizar a informação da
quantidade de remédios na unidade”, disse.
Para facilitar, foi inaugurada a farmácia central da cidade. “Esperamos que a população procure mais a farmácia. Ela
fica ao lado da Maternidade São
João Batista e funciona das 8h às
17h”. Além disso, haverá marcação de consultas pela internet e
por telefone. “E, então, vamos
acabar com esse negócio de ficar na fila para marcar consultas nas unidades”.
A Secretaria Municipal de
Saúde de Vitória informou que
ainda não estão definidas as
ações que serão implementadas em 2017 na área da Saúde,
mas que as melhorias e serviços
já implantados serão mantidos,
como avaliação por torpedo, novas especialidades odontológicas e prontuário eletrônico.
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lll Calor e estiagem

Nível dos rios volta a cair
Rios que abastecem a Grande Vitória tiveram queda na vazão e risco de falta d’água preocupa
informou a Agerh por meio
de nota.
Já a Companhia Espírito Santensse de Saneamento
(Cesan) informou que no momento o abastecimento está
normal nos sistemas Jucu e
Santa Maria. O consumo racional, entretanto, deve ser
mantido pela população.
Uma das alternativas já
apontadas pelo governo do
Estado para a região abastecida pelo Santa Maria da Vitória é o Sistema de Abastecimento de Água de Reis Magos,
que terá capacidade de fornecer 500 litros por segundo.

Se o Estado ficar
novamente sem
chuvas por um
longo período, as
vazões dos rios
podem diminuir
e voltar ao nível
crítico

“

Se em 15
dias não chover,
podemos
voltar a discutir
racionamento”
Élio de Castro,
presidente do Comitê
da Bacia do Rio Jucu

Daniel Bittar

“Tivemos um alívio com a
chuva de dezembro, mas rapidamente a vazão do Jucu cai,
pois o solo está descoberto e
a água não se infiltra. Se em
15 dias não chover nas cabeceiras, voltaremos a discutir o
racionamento.”
S egundo ele, é pre cis o
avançar na gestão dos recursos hídricos. “Uma das medidas que precisam entrar em
vigor é a cobrança pelo uso da
água. Hoje, o Estado depende
exclusivamente das chuvas.”
O secretário executivo do
Comitê da Bacia do Rio Santa
Maria da Vitória, Wagner Ponciano, salientou que no momento a vazão do rio, que está
em 6.145 l/s, ainda é confortável. “Mesmo assim, preocupa
por não estar chovendo como
deveria nessa época.”
A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) informou que, apesar das recentes chuvas, o cenário de
atenção continua. “Se o Estado ficar novamente sem chuvas por um longo período, as
vazões dos rios podem diminuir e voltar ao nível crítico”,

“

Essa tendência
de queda da vazão
preocupa, já que
estamos sem chuva”
Wagner Ponciano,
secretário executivo
do Comitê da Bacia do
Rio Santa Maria da Vitória

Nirlan Sampaio

Reprodução

Enquanto o sol forte dos últimos dias no Estado tem deixado quem está de férias animado, as altas temperaturas e
a estiagem acendem o sinal de
alerta para a falta de água: o
nível dos rios que abastecem
a Grande Vitória voltou a cair.
Para representantes das
Bacias Hidrográficas dos Rios
Jucu e Santa Maria da Vitória,
apesar da vazão não ter chegado ao nível crítico, a falta de
chuva faz com que a situação
seja preocupante.
Entre setembro e novembro do ano passado, bairros
da Grande Vitória tiveram
o abastecimento racionado
pela Cesan, quando a vazão
chegou a níveis muito baixos.
No dia 12 de dezembro, a situação no Rio Jucu já era bem
diferente após fortes chuvas.
A vazão chegou a ser superior
a 60 mil litros por segundo.
Mesmo assim, menos de um
mês depois, estava em 9.418
l/s. O nível crítico é 5.292 l/s.
Para o presidente do Comitê da Bacia do Jucu, Élio de
Castro, o Estado continua com
os mesmos problemas.

Rio Jucu, que tinha vazão de 60 mil l/s em dezembro, teve volume reduzido, e agora tem vazão de 9.418 l/s
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lll Mobilidade urbana

Prefeitos unidos pela volta do Aquaviário
VilaVelha, Cariacica e Vitória farão estudos para iniciar sistema de transporte ligando os municípios
Secom-ES

viário é uma vocação natural”.
O secretário de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, Antônio Marcus Machado, diz
que a intenção é buscar embarcações que atendam as normas de segurança e sem muita sofisticação.

A ideia é interligar
os três municípios
com embarcações
que permitam fazer
o transporte de
bicicletas

As conversas sobre o retorno do Aquaviário ligando Cariacica, Vila Velha e Vitória
já tiveram início e o próximo passo é realizar um estudo de viabilidade

“

Já estamos
conversando sobre
o tema. É preciso
trabalhar novas
possibilidades em
termo de modais, e o
sistema Aquaviário é
uma vocação natural”

PMVV

Max Filho,
prefeito de Vila Velha

O Aquaviário foi estudado e
anunciado por várias gestões do governo do Estado, mas no momento
não está entre as obras priorizadas
pelo Executivo estadual.
O prefeito de Vitória, Luciano
Rezende, teria revelado que em
uma conversa com os prefeitos de
Cariacica, Geraldo Luzia Júnior, o
Juninho, e de Vila Velha, Max Filho,
todos demonstraram interesse em
iniciar o debate.
Ele frisou que enquanto não se
discute o Aquaviário metropolitano, o que está sendo conversado
é a viabilidade de um sistema que

tenha origem municipal.
“Vamos fazer um estudo de viabilidade e ver se conseguimos criar
uma opção a mais de transporte
para a população. A mobilidade
na região metropolitana só vai ser
resolvida com uma série de ações”.
Luciano ainda teria explicado
que a ideia é interligar os três municípios com embarcações que
permitam fazer o transporte de
bicicletas.
Max Filho também ressaltou a
possibilidade da parceria. “É preciso trabalhar novas possibilidades em termo de modais. O Aqua-

“Tem de ser algo prático, que
funcione. A ideia é que seja funcional e não sofisticado. Seriam
modelos de barcos de médio tamanho, com alta estabilidade, que
fazem percursos curtos. De início,
poderia transportar de 50 a 100
pessoas”, disse.

“

Sou totalmente a
favor que se faça um
estudo de viabilidade.
Com o Aquaviário, a
gente pode desafogar
o nosso acesso para
Vitória todos os dias,
pela manhã, e de
Vitória para Cariacica,
à tarde”

TARIFA SEMELHANTE À DOS ÔNIBUS
ESTUDO
pessoas, possam fazer ligações
O s prefeitos de Vitória, Vila como: entre Prainha (Vila Velha)
Velha e Cariacica iniciaram à Praça do Papa (Vitória); centro
conversas para implantar o novo de Vitória a Porto de Santana
Aquaviário, interligando os três (Cariacica); ou centro de Vitória
municípios pela baía de Vitória. à região de Paul (Vila Velha).
O 1º passo será um estudo de As embarcações devem ter
viabilidade. Para ser viável, o espaço para bicicletas e não está
sistema precisará “se bancar”, descartada integração com o
já que os municípios não poderão Transcol.
subsidiá-lo. As tarifas deverão ser
semelhantes ao do Transcol, hoje PARCERIAS OU CONCESSÕES
de R$ 3,20.
E ntre as possibilidades para
implantação do sistema estão
ESTAÇÕES
por meio de Parcerias Público
A ideia é que embarcações, Privadas, concessões ou até
com capacidade entre 50 e 100 mesmo licitações.

Juninho,
prefeito de Cariacica
PMC

O Aquaviário, desativado desde 2000, ganhou força para voltar a
funcionar na Grande Vitória. Prefeitos da capital, Vila Velha e de Cariacica se uniram para implantar o
novo sistema.
As conversas sobre o tema já tiveram início e o próximo passo é
realizar um estudo de viabilidade
para a implantação do sistema ligando os três municípios.
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Economia
lll Crise

Recorde de empresas fechadas no ES

Estado Capixaba

No Estado, 5.504 encerraram as atividades de janeiro a novembro, pior resultado desde 2000

Na Junta Comercial, em 2016, subiu 34,2% o número de
fechamentos em relação a 2013, que é o 2º no ranking
A crise econômica trouxe um
recorde negativo para o Espírito
Santo no ano passado. De janeiro a novembro, 5.504 empresas
fecharam as portas, de acordo
com dados da Junta Comercial

do Estado (Jucees).
O total é o maior desde que a
entidade começou a divulgar o balanço de fechamento, em 2000.
Antes de 2016, o último recorde
havia ocorrido em 2013, quando

4.100 empresas tinham fechados
as portas, também de janeiro a
novembro. Comparando os dois
anos, em 2016 houve um crescimento de 34,2% em relação a 2013.
Segundo o secretário-geral da
Jucees, Paulo Juffo, a crise econômica que o país está vivendo ajuda
a explicar o índice, mas não é tudo.
“Desde janeiro de 2015, está
mais fácil dar baixa na Junta, ou
seja, fechar uma empresa. Isso
porque os processos ficaram menos burocráticos e algumas certidões pararam de ser exigidas”, explicou Juffo.
Além disso, pontuou o secretário-geral, hoje, há uma integração
entre os sistemas da Junta Comercial e os da Receita Federal, por
exemplo, o que também ajuda a
dar mais agilidade aos processos
de fechamento.

Algumas das atividades que
mais tiveram empresas fechadas
em 2016 foram: comércio varejista de vestuário; lanchonete; restaurante; mercearia; comércio varejista de cosmético; transporte
rodoviário de cargas; construção
civil e atividades ligadas à gestão
empresarial.

“

A crise
econômica, aliada
à desburocratização
dos processos, fez
aumentar o número
de baixas”

Paulo Juffo,
secretário-geral da Jucees

SAIBA MAIS
Motivos
De acordo com economistas, 2016
foi o fundo do poço das crises econômicas e política no Brasil. Isso
significa que houve aumento do desemprego e, como consequência,
queda na renda e no consumo da
população.
Setores como o da construção civil
e o de transportes, especialmente
venda de veículos, sentiram de maneira ainda mais acentuada os efeitos da crise, já que comercializam
produtos de alto valor agregado.
O endividamento das famílias também aumentou.
Além disso, o Estado teve de amargar os prejuízos por conta da paralisação das atividades da Samarco
em Anchieta, que ocorreu em novembro de 2015 devido ao rompi-

mento da barragem de Fundão, em
Mariana (MG).
Com isso, toda a cadeia produtiva
da mineração, incluindo pequenos
fornecedores, foi prejudicada, o que
ajudou a diminuir o Produto Interno
Bruto (PIB) capixaba.
Perspectivas para este ano
Segundo especialistas, há perspectivas de melhora para 2017, especialmente a partir do segundo semestre.
Apesar de haver muitos desafios
pela frente, como as taxas de juros elevadas e o déficit público, algumas medidas macro e microeconômicas já estão sendo tomadas
pelo governo.
Fonte: Economistas consultados
e Junta Comercial do Espírito Santo

OS NÚMEROS

Fechamento de empresas no Estado
(de janeiro a novembro de 2016)
ANO

Nº DE EMPRESAS

ANO

Nº DE EMPRESAS

2016

5.504

2007

2.829

2015

3.864

2006

2.165

2014

3.327

2005

1.775

2013

4.100

2004

1.975

2012

3.165

2003

1.752

2011

3.820

2002

1.907

2010

3.924

2001

1.147

2009

3.626

2000

1.281

2008

3.407

Fonte: JUCEES
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lll Despesa de início de ano

Variação em material escolar chega a 100%
Foi só os fiscais do Procon de Vitória começarem a percorrer os estabelecimentos tradicionais de venda
de materiais escolares para ver que
comprar toda a lista vai pesar no orçamento de qualquer família. Com o
objetivo de contribuir para que não
falte o básico na mochila dos estudantes, o órgão realizou uma prévia da pesquisa de preços com os 20
itens essenciais para garantir a qualidade da aprendizagem dos alunos
em qualquer nível de ensino.
A pesquisa foi elaborada pela
equipe de fiscalização na semana
passada nos cinco maiores estabelecimentos da capital. O levantamento revelou grande variação de preços
em todos os produtos do rol de materiais solicitados pelas instituições
de ensino, principalmente, produtos de marcas mais tradicionais no
mercado.
Um exemplo é a caneta esferográfica preta. A variação de preço entre
os cinco estabelecimentos chegou a
100%. O menor preço encontrado foi
de R$ 0,75, e o maior, de R$ 1,50. Já o
lápis preto registrou uma diferença
de preço na ordem de 80%: enquanto em um local a unidade é vendida
por R$ 0,50, em outro custa R$ 0,90.
ALERTA
A gerente do Procon de Vitória,
Hérica Correa Souza, pais e responsáveis devem pesquisar antes de ir
comprar os materiais escolares. “É
importante pesquisar em vários estabelecimentos, mesmo que seja necessário ir a outros bairros e rodar a
cidade. A diferença de preço costuma ser grande. A nossa pesquisa alerta para isso”, avisa ela.

Pais afirmam que
pesquisar é a
melhor opção para
fugir dos preços
altos no mercado

Estado Capixaba

A palavra de ordem para as famílias é pesquisar preços. Movimentação já é intensa nas papelarias

Procon de Vitória orienta pais a pesquisar antes de ir às compras do material escolar

Dicas para economizar
COMEÇO DE ANO
Essa despesa é recorrente, ou seja, precisa fazer parte
do planejamento anual. Para
que os gastos não fiquem muito pesados em janeiro, é válido
poupar durante todo o ano para
conseguir fazer os pagamentos
à vista e obter bons descontos
na hora de comprar a lista de
material escolar.

EMPRÉSTIMO
No caso dos livros, vale a pena
procurar pais de alunos mais velhos que possam emprestá-los
ou vendê-los por preços mais
acessíveis, se estiverem em boas
condições de uso. Isso reduz o
valor total da lista.

PECHINCHA
Não é preciso comprar todos
os itens da lista escolar na mesma loja, mas, caso essa seja a opção dos pais, vale a pena pedir
descontos.

CRIANÇAS
No dia da compra, converse
com os filhos sobre o limite do
ATACADO
É importante reunir alguns orçamento, para que não corpais e comprar itens em ataca- ram o risco de se deixarem lePLANEJAMENTO
do, como caixas de lápis, cane- var pelo impulso de gastar mais
do que o planejado.
Antes de ir às compras, a fa- tas e cadernos.
mília pode analisar itens do ano
GASTOS
passado e selecionar tudo o que
ORÇAMENTO
O ideal é sempre fazer os papode ser usado novamente no
Após cumprir esses passos
novo ano escolar, como tesou- iniciais, é importante fazer mui- gamentos à vista, mas se não
ra, régua e mochila. São itens tas pesquisas e observar um or- for possível pagar as compras
que podem ser aproveitados çamento para ter noção do gasto de uma só vez, caso de pais com
de um ano para o outro ou en- total. Evitar surpresas com des- dois ou mais filhos, opte por
pesas é importante para evitar poucas parcelas.
tre irmãos.
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lll No Estado

Multinacionais anunciam investimentos
Divulgação

Empresas da América do Norte, Europa e Oceania estão de olho nos leilões para explorar no Estado

Navio-plataforma da Petrobras: a empresa fará investimentos de cerca de R$ 8 bilhões no Espírito Santo,
somente em exploração e produção de petróleo, entre este ano e 2021
O apetite de gigantes do petróleo no Espírito Santo é cada
vez maior. Entre os investimentos anunciados, a partir deste ano,
estão não só os da Petrobras, mas
de multinacionais, como a anglo-holandesa Shell e a norueguesa
Statoil, que já investem no Estado
e querem abocanhar maior participação, tanto no pré e no pós-sal
quanto em terra.
Empresas do Canadá, Tailândia, Indonésia, Malásia, Vietnã, Índia, Irã, Austrália e Nova Zelân-

dia, também estão interessadas
nos leilões de áreas, inclusive no
Estado, que serão realizados neste
ano pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), segundo o secretário
de Petróleo, Gás e Combustíveis
Renováveis do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix.
As perspectivas também são
melhores, por causa das mudanças nas regras de participação da
Petrobras no pré-sal, no fim de
2016.
A Shell, que tem investimen-

tos no Parque das Conchas (bloco BC-10), na porção capixaba da
Bacia de Campos, disse que quer
avançar nas oportunidades.
“Nosso interesse no Brasil não
se restringe às nossas operações
atuais. Temos apetite para mais.
O Brasil tem uma geologia muito
atraente e oportunidades a serem
exploradas. E isso inclui o Espírito
Santo”, disse a empresa em nota.
A Statoil que tem investimentos offshore (no mar) na Bacia do
Espírito Santo, em fase explorató-

Fonte: Governo do Estado e empresas

O QUE VEM POR AÍ
PETROBRAS
A estatal vai investir no Espírito Santo, somente em exploração e a produção, cerca de R$ 8 bilhões entre
2017 e 2021. Se levados em conta, custeio e investimento da operação no Estado, o valor global é de
R$ 32,2 bilhões.
Para 2021, está previsto o início
de operação de uma unidade de
produção do projeto de Desenvolvimento Integrado do Parque das
Baleias, no litoral Sul do Estado,
que contemplará uma unidade de
produção (navio FPSO) de grande porte.

SHELL
A companhia anglo-holandesa afirmou que investir em águas profundas é uma prioridade de crescimento para a empresa, globalmente.
Sem contar novos negócios que
possam surgir, a empresa pretende investir US$ 10 bilhões no Brasil nos próximos cinco anos.
No Estado, a Shell tem investimentos no Parque das Conchas (bloco BC-10), na porção capixaba da
Bacia de Campos, onde já foram
desenvolvidas três fases de produção.
A companhia investirá, até 2020,

o total de R$ 5,08 bilhões no Espírito Santo.
STATOIL
A empresa norueguesa tem oito
blocos em fase de exploração e
de avaliação de descoberta na Bacia do Espírito Santo, sendo quatro
operados pela companhia e quatro
pela Petrobras.
A empresa disse que já foram identificados prospectos com potencial
comercial e que está elaborando o
programa de perfuração exploratória. O primeiro poço está previsto para 2017.

ria e de avaliação de descoberta,
promete para este ano a produção
do primeiro poço.
A empresa destacou que o Brasil é uma das províncias petrolíferas mais atrativas do mundo.
“O Brasil vive um momento com
boas perspectivas para o setor”,
destacou a companhia, por meio
de nota.
A Petrobras vai investir no Espírito Santo somente em exploração
e produção cerca de R$ 8 bilhões,
de 2017 a 2021, o que inclui o início
de operação de uma unidade de
produção (navio FPSO) de grande porte pelo projeto de Desenvolvimento Integrado do Parque das
Baleias, no litoral Sul do Estado.
NÚMEROS

2,609

milhões de barris de óleo/dia
foi a produção de novembro

414.727

foram no Espírito Santo

16%

é a participação do Estado,
atrás do Rio, com 68%
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lll Litoral capixaba

Imóveis nas praias a R$ 510 por mês
Imagine realizar dois sonhos
de uma só vez: conquistar as chaves da casa própria e morar próximo ao mar. Construtoras estão
oferecendo imóveis com esse
perfil e com parcelas a partir de
R$ 510 por mês.
MRV Engenharia, Grand
Construtora, Proeng, Kemp Engenharia e Unimov Incorporadora são algumas das construtoras
que oferecem imóveis a poucos
metros das praias do litoral do
Estado.
Alguns são bem próximos
mesmo ao mar, como o Parque
Viva Juara, que está a 500 metros
da praia de Jacaraípe, na Serra.
Para adquirir uma unidade
nesse empreendimento e também no Parque Valence, ambos
da MRV Engenharia e prontos
para morar, os interessados vão
pagar parcelas mensais de R$ 510.
Os edifícios Meliá e Mar Cáspio, da Grand Construtora, ambos localizados na Praia de Itaparica, em Vila Velha, estão com
descontos de R$ 48 mil e R$ 42 mil.
O valor da prestação do pri-

Divulgação

São empreendimentos próximos ao mar, na Grande Vitória, com descontos e condições facilitadas

Projeção da piscina do condomínio Ilha das Antilhas, em Itaparica, que tem dois quartos e preço de R$ 239.900
meiro imóvel é de R$ 1.700, e do
segundo, R$ 1.980 (combinado
com valores de entrada e prestações anuais).
Já o pré-lançamento da Kemp

Engenharia é o Ilha das Antilhas,
localizado também na Praia de
Itaparica e com previsão de entrega no primeiro semestre de
2021. O valor mensal da presta-

ção é de R$ 1.001,10.
Ainda na Praia de Itaparica,
também lançamento, o City of Lawton Residencial, da Proeng, tem
prestação de R$ 1.100.

ALGUNS IMÓVEIS
Parque Valence
Localização: Av. Augusto Ruschi, Carapebus, Serra
Valor do imóvel: a partir de R$ 138 mil
Apartamento: 2 quartos.
Valor da prestação: a partir de R$ 510
Parque Viva Juara está pronto
e sai a R$ 510 por mês
MRV
Parque Viva Juara
Localização: rua Rio Grande do Sul,
Jacaraípe, Serra
Valor do imóvel: a partir de R$ 134
mil. Já está pronto para morar.
Apartamentos: 2 quartos
Valor da prestação: a partir de R$ 510

GRAND CONSTRUTORA
Edifício Mar Cáspio
Localização: rodovia do Sol, lote 14A,
quadra 20, Praia de Itaparica, Vila
Velha
Valor do imóvel: R$ 289.900 (unidade 303)
Apartamento: 2 quartos, sendo uma
suíte
Valor da prestação: 100 mensais de
R$ 1.989, com entrada de R$ 29 mil
e oito anuais de R$ 7.862,50

Edifício Meliá
Localização: rodovia do Sol, Praia
de Itaparica, Vila Velha
V alor do imóvel: R$ 299.900
(unidade 307)
Apartamento: 2 quartos
Valor da prestação: 72 mensais de
R$ 1.700, com entrada de R$ 90 mil
e cinco anuais de R$ 7.800.
PROENG
City of Lawton Residencial
Localização: rodovia do Sol, Praia
de Itaparica, Vila Velha
Valor do imóvel: a partir de R$ 283
mil
Apartamento: 2 quartos
Valor da prestação: a partir de R$
1.100

UNIMOV INCORPORADORA
Vogue Enseada
Localização: Praia de Santa Helena, Vitória
Apartamento: de 1 quarto
Valor do imóvel: a partir de R$
317.218
Valor da prestação: não informado.
KEMP ENGENHARIA
Ilha das Antilhas
Localização: avenida Saturnino Rangel Mauro, esquina com rua Itaipava,
Praia de Itaparica, Vila Velha
Apartamento: 2 quartos
Valor do imóvel: R$ 239.900
Valor da prestação: 47 parcelas de R$
1.001,10, com sinal de R$ 12.522,85
e sete intermediárias de R$ 2.500

Fonte: Assessorias de imprensa das construtoras citadas
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Vida
lll Cuidado com o ar gelado

Conjuntivite também em alta no verão

Refresco para a pele durante o verão, o ar-condicionado pode se tornar um vilão para a saúde dos olhos.
O uso excessivo do aparelho é um
dos principais motivos para o aumento de 15% a 20% na incidência
de casos de conjuntivite durante a
estação mais quente do ano, segundo Felipe Blota, diretor da Sociedade Brasileira de Oftalmologia.
“O ar-condicionado resseca o
ambiente, e, como consequência, a
lágrima. A lágrima tem uma película
que contém anticorpos para combater infecções, e precisa ser renovada
continuamente. Em ambientes mais
secos, ela evapora mais rápido, e as

defesas diminuem”, explica Blota.
O confinamento de um grande
número de pessoas num mesmo
ambiente e a variação de calor são
fatores que podem contribuir para
o contágio. O entra-e-sai de lugares
com diferentes temperaturas diminui as defesas do organismo e também favorece a proliferação de vírus.
SINTOMAS
“Quanto mais pessoas houver
num mesmo ambiente, maior a possibilidade de contágio”, diz o especialista.
Os principais sintomas da conjuntivite são olho vermelho e lacri-

mejante, inchaço nas pálpebras, intolerância à luz e visão embaçada
ou borrada.
No caso da conjuntivite causada
por bactéria, em geral a secreção é
amarelada e purulenta. Já a conjuntivite viral apresenta secreção mais
limpa e aquosa.
“Em 90% dos casos, o médico
descobre o tipo de conjuntivite sem
dificuldades. Na dúvida, ele colhe
material e faz exame para identificar”.
A conjuntivite bacteriana é tratada com antibiótico. Já a viral não responde à medicação. Nos dois casos,
o uso de colírio alivia o incômodo.

Arquivo pessoal

Saiba quais são os cuidados que adultos e crianças devem observar nas viagens longas de carro

“Quanto mais pessoas houver
num mesmo ambiente, maior
a possibilidade de contágio” Felipe Blota, oftalmologista

Higiene:
a maior
defesa
O contágio da conjuntivite se dá principalmente pelas
mãos. Quando uma pessoa
com a infecção coça os olhos,
e, depois, toca em algo — seja
uma maçaneta ou uma toalha
de rosto —, cria ali um foco de
contaminação.
“O vírus não voa. Ficar em
frente a alguém contaminado
não é suficiente para se contaminar. O contágio se dá pelas
mãos”, diz Blota.
Por isso, é fundamental
manter boa higiene, lavar as
mãos com frequência e não
reutilizar lenços de papel. Em
caso de contaminação, o paciente deve ser isolado do contato social e não deve compartilhar itens que entram em
contato com os olhos.
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Cultura
lll Teatro

Volta dos espetáculos ao Carlos Gomes

Divulgação

“A Absurda Comédia De Duas Vidas” abre temporada 2017 de espetáculos no Teatro Carlos Gomes

O grupo ‘Gota, Pó e Poeira’ já apresentou esta peça em diversos
festivais de teatro
Entre a linguagem do absurdo
e da comédia farsesca, ou seja,
repleta de imperdíveis tendências cômicas, o espetáculo “A Absurda Comédia De Duas Vidas”,
do Grupo Teatral capixaba Gota,
Pó e Poeira, inicia em alto estilo a
temporada 2017 de espetáculos
do Teatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória. A peça será apresentada nos dias 13 (sexta) e 14
SERVIÇO
“A ABSURDA COMÉDIA DE DUAS
VIDAS”- GRUPO GOTA, PÓ E
POEIRA
QUANDO: 13/01 (sexta) e 14/01
(sábado)
ONDE: Teatro Carlos Gomes
ENDEREÇO: Praça Costa Pereira,
s/nº, Centro, Vitória
HORÁRIO: 20 horas
GÊNERO: Comédia
DURAÇÃO: 55 minutos
INGRESSOS: R$ 20 (inteira) e R$
10 (meia)
TELEFONE: 3132-8396
CLASSIFICAÇÃO: 12 anos

(sábado) de janeiro, às 20 horas.
O espetáculo foi aprovado via Instrução Normativa 001/2016.
Em uma linguagem irônica,
a história gira em torno do cotidiano de duas senhoras, supostamente distintas e falidas, Mirtes
e Ester, que vivem num mundo à
parte. Com situações surreais, as
personagens, que são interpretadas pelos atores Edmar da Silva e Ronilson Pires, conseguem
conquistar o público em uma história aparentemente engraçada,
mas que ao longo do texto reserva notáveis surpresas: a vida dessas duas mulheres é marcada por
tragédias, como as mortes das outras cinco irmãs e ainda da mãe,
todas de forma misteriosa.
O Grupo Gota, Pó e Poeira, que
comemora 33 anos de formação
em 2017, já apresentou “A Absurda Comédia De Duas Vidas” em
diversos festivais consagrados de
teatro pelo Brasil, como o Festival
de Curitiba e o Festival de Guaçuí,
ambos em 2016. A direção é de
Carlos Ola, que também é o autor do texto.
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Curtimos

lll Bastidores

Trama de Glória Perez trará muitas estrelas
no elenco
“A Força do Querer”, próxima novela
das nove da Globo, escrita por Glória Perez, vem aí com um time muito forte de
estrelas no seu elenco. E para não me-

xer com vaidades, a competente autora
vai precisar se virar nos 30, para atender
a todo esse pessoal.
A briga já começa nos caracteres da
abertura. Quem entra antes ou quem fica
para depois. Já prevendo que a Glória
terá trabalho nesse sentido, para administrar tudo, um ator do elenco, brincando com o título da novela e o filme “Star
Wars”, mandou essa mensagem para a
autora: Que a Força Esteja com Você!
As gravações desta substituta de “A
Lei do Amor” já estão a todo vapor no
Projac e o elenco reúne, entre outros,
Edson Celulari, Débora Falabella, Totia
Meirelles, Lília Cabral, Humberto Martins, Maria Fernanda Cândido, Dan Stulbach, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis
Valverde, Bruna Linzmeyer, Fiuk, Juliana Paes e Rodrigo Lombardi.

Exuberante

Fernanda Lima está arrasando nas chamadas de
“Amor & Sexo”. Com figurino exuberante e muita ginga ao lado das dançarinas, a
apresentadora mostra que
está com fôlego renovado
para a nova temporada.

Não Curtimos

Divulgação

Divulgação

Fogueira das vaidades em trama da Globo

Divulgação

Famosos

Decepção

A série “Sem volta”, da Record, ficou aquém do que
aparecia nas chamadas.
As tramas não foram bem
resolvidas, cenas de flashbacks são mal explicadas,
além de faltar capricho
com os efeitos especiais.

Rápidas

Divulgação

O ator Tuca Andrada, atualmente no ar em A Lei do Amor,
teve uma suposta foto íntima vazada. Tuca disse que não se lembra de ter feitos nudes recentemente, mas que é possível que
tenham invadido seu computador. Ele, que já teve suas partes
íntimas reveladas num ensaio
para uma revista, não confirma,
mas também não desmente.
Divulgação

Divulgação

Ludmilla, também conhecida como Kátia, perdeu
a paciência com os fãs. Ela
fez uma fã mirim chorar! Segundo o colunista Ancelmo
Gois, a menina de 11 anos
tentou abordar a funkeira em Angra dos Reis, num
barco ao lado a da cantora.
Ludmilla teria fingido não
ver a fã. A menina ficou aos
prantos.

lll Queixa

lll Peregrinação

O apresentador Britto Jr.,
dispensado pela RecordTV
foi bater na porta da RedeTV: Celso Zucatelli e Edu
Guedes vetaram a entrada
dele na emissora. Ele também se ofereceu na Band,
mas não tem espaco no setor artístico e a emissora
acha que ele perdeu a identidade de jornalista. Próximo passo: o SBT.

O renomado ator Henri Pagnocelli foi visto nos bastidores
da Record reclamando bastante de seu papel na próxima novela bíblica da emissora paulistana, ‘O Rico e Lázaro’. O
veterano parece não ter gostado nenhum pouco do curto
tempo em que seu personagem ficará na trama: apenas
um mês.
Divulgação

lll Vazamento

lll Sem paciência
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Política
lll Deputados federais capixabas

Gasolina para ir 3 vezes até a Lua

Plenário da Câmara dos Deputados: gasto com combustível daria para ir do Oiapoque ao Chuí 272 vezes
quilômetros por litro de combustível, o valor gasto pelos deputados federais seria suficiente para
percorrer, ao todo, 1.137.961 quilômetros.
Essa distância equivale a ir da
Terra à Lua três vezes; ou dar 28
voltas ao redor do planeta pela linha do Equador; ou ainda se deslocar do Oiapoque (AP) ao Chuí
(RS), pontos extremos do Brasil
por 272 vezes.

VALOR COM COMBUSTÍVEL
DEPUTADO

VALOR

Dr. Jorge Silva (Pros)

R$ 68.565,35

Paulo Foletto (PSB)

R$ 63.173,06

Evair de Melo (PV)

R$ 50.504,36

Sérgio Vidigal (PDT)

R$ 46.688,29

Givaldo Vieira (PT)

R$ 44.499,70

Lelo Coimbra (PMDB)

R$ 40.457,05

Max Filho (PSDB)

R$ 19.122,59

Marcus Vicente (PP)

R$ 18.575,52

Helder Salomão (PT)

R$ 17.639,89

Carlos Mannato (SD)

R$ 11.472,89

TOTAL

R$ 380.698,70

Entre os deputados, quem
apresentou o maior gasto com
combustível foi Jorge Silva (Pros),
com R$ 68.565,35. Logo atrás veio
o deputado Paulo Foletto (PSB),
com R$ 63.173,06. A seguir, na
terceira posição, ficou Evair de
Melo (PV), com o gasto de R$
50.504,36.
Na outra ponta da tabela,
os que menos gastaram foram
Carlos Mannato (SD), com R$
11.472,89; Helder Salomão, com
R$ 17.639,89; e o líder da ban-

cada, Marcus Vicente (PP), que
gastou R$ 18.575,52 em gasolina.
Os valores pagos em combustível estão dentro da cota a que
os deputados capixabas têm direito, que é de R$ 37.052,05 para
cada um, por mês. A verba varia
de acordo com o estado de origem dos parlamentares.

ENTENDA A COTA PARLAMENTARES

103.451 Litros

É uma verba para custear
as despesas de mandato. É
usada para cobrir custos com
passagens aéreas, alimentação, telefonia, entre outros.
Para cada deputado do Estado, a cota é de no máximo
R$ 37.052,05
Com combustível, o máximo
a ser gasto ao mês é R$ 6
mil. O salário de deputado
federal é de R$ 33.763.

GASTO DA BANCADA FEDERAL
COM COMBUSTÍVEL

R$ 380.698,70

R$ 3,68

Preço médio da gasolina

11 km por litro
OS 10 DEPUTADOS FEDERAIS
GASTARAM, AO TODO, 103.451 LITROS
DE COMBUSTÍVEL, O QUE DARIA
PARA PERCORRER CERCA
DE 1.137,961 QUILÔMETROS

Fonte: Portal da Transparência da Câmara dos Deputados

Mais de um milhão de quilômetros. Essa é a distância que, somados, os 10 deputados federais
capixabas percorreram pelo Espírito Santo em 2016. O gasto dos
parlamentares com combustível
chegou à soma de R$ 380.698,70,
um aumento de 32,4% em relação
a 2015, quando o valor fechou em
R$ 287.484,71.
O montante referente ao ano
passado daria para pagar por
103.451 litros de gasolina, permitindo que os parlamentares
percorressem, por exemplo, três
vezes a distância da Terra à Lua.
O levantamento considerou
os gastos entre janeiro e dezembro do último ano. Os valores estão disponíveis para consulta no
Portal de Transparência da Câmara dos Deputados e são informados por cada parlamentar.
O preço médio da gasolina, de
setembro a dezembro, foi medido pelo índice Global Petrol Prices e ficou em R$ 3,68. Este foi o
valor utilizado para realizar os
cálculos nesta reportagem.
Considerando a taxa de consumo médio dos carros em 11

ABr

Os 10 parlamentares usaram 103.451 litros de combustível. Gasto é 32,4% maior que o de 2015
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lll Bastidores

Rose admite disputar o governo em 2018
Divulgação

Senadora não descarta concorrer ao cargo de governadora ou apoiar Colnago ou Ferraço na disputa

Rose descartou disputar a
presidência da Comissão
de Justiça no Senado

A senadora Rose de Freitas
(PMDB) admitiu, nesta semana, disputar o governo do Estado em 2018, embora afirme
que ainda é cedo para discutir
candidaturas.
“Todos os desafios, se forem colocados para mim e eu
achar que estou com condições de organizar uma política nessa direção, poderei pensar em apoiar alguém”, disse a
senadora.
E completou sobre o apoio:
“Pode ser qualquer um. Renato (Casagrande,PSB), Ricardo (Ferraço, PSDB) ou César
(Colnago, PSDB). Mas, ainda
não comentei sobre o assunto com nenhum deles. Isso é
desviar a atenção das priori-

dades do Estado.”
Uma sinalização de que
Rose pode estar preparando
suas bases para uma possível candidatura é a sua recusa em assumir comissões ou
uma vaga na Mesa Diretora do
Senado, cuja eleição acontece
em 2 de fevereiro. Rose é uma
das cotadas para assumir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
“Não tenho interesse em assumir a CCJ. Descarto a Mesa
Diretora também. Trabalho
muito e não estou conseguindo ir a lugar nenhum no Estado. Preciso conviver com nosso povo um pouco mais”.
E prosseguiu: “Em 2017,
quero trabalhar bastante e dar

assistência a questões de Saúde e Educação do Estado como
sempre dei, mas quero estar
mais presente. Até por uma
questão de lógica estar mais
perto das pessoas para elas saberem o que eu penso”, disse.

Em 2017, quero
trabalhar bastante
e dar assistência a
questões de Saúde e
Educação do Estado,
como sempre dei”

“

Rose de Freitas,
senadora
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lll Entrevista – Vereadores eleitos

“Meu propósito não é a carreira política”
Estreante no cenário político, Roberto Martins (PTB) defende novas práticas na Câmara Municipal

“Tenho me
empolgado
com alguns
(vereadores),
mas também
tenho sérias
preocupações
com outros”

por novatos. Na sua visão, o que
essa reformulação traz de benefícios para o capixaba?
Tal renovação serve de alerta. É um aviso inequívoco de que
o eleitor rejeita as atuais práticas políticas, com base em barganhas e carreirismo. No entanto, devido principalmente aos
graves defeitos do nosso sistema eleitoral, a dita renovação
não significa necessariamente
a superação das velhas práticas
políticas. Estou conhecendo aos
poucos os novos vereadores. Tenho me empolgado com alguns,
mas também tenho sérias preocupações com outros. Estarei
nesse meio tentando convencê-los de que a democracia representativa passa por profunda crise, e só com novas práticas
podemos superá-la.
A Câmara de Vitória é reconhecida por ser austera ao não
oferecer benefícios aos vereadores, como plano de saúde,
13º salário, etc. Como é exercer
um mandato nestas condições
e por que, na sua avaliação, essa
postura não é replicada em outras Casas?
É reconhecida institucionalmente, mas não sei se a população tem a exata noção disso.
Falta mais divulgação dessa diferença entre a Câmara de Vitória e as demais. Pra mim, as condições postas são sensatas, visto
que nos países de democracia
mais avançadas, especialmente
europeus, os políticos não possuem tantas regalias quanto os
políticos brasileiros. A diferença, a meu ver, decorre de um certo amadurecimento republicano da população de Vitória. Nos
demais municípios, os vícios do
assistencialismo populistas são
mais intensos. Mas isso não significa que já superamos tais vícios.
Por ser professor, podemos
afirmar que a sua principal
bandeira na Casa será a Edu-

cação? O Sr. será uma espécie
de Sérgio Majeski (PSDB) na
Câmara de Vitória?
Tenho três principais bandeiras: a reforma política, a Educação, e a sustentabilidade ambiental. Acredito que sim, tenho
um perfil parecido com o do professor Sérgio Majeski, com quem
trabalhei por anos, especialmente no que diz respeito à defesa da
austeridade e no jeito independente de fazer política.
O Sr. não colocou seu nome
como candidato a presidente
da Câmara, como fez o também
estreante Leonil Dias (PPS).
Aproveitando essa nova fase da
Casa, não seria pertinente um
novato no comando? Ou o Sr.
não se sente preparado?
Me sinto preparado. Porém,
o meu propósito não é seguir
carreira política, e sim representar bem os anseios dos cidadãos de Vitória durante algum
tempo. Nesse sentido, pretendo
continuar como professor, conciliando minha profissão com a
vereança, que pra mim não representa profissão. A Chefia da
Câmara exigem muito mais do
Vereador, pois um gestor dos re-

cursos da Câmara precisa ficar o
tempo todo por conta disso, não
sendo possível conciliar com outras atividades. Isso não faz parte do meu perfil inicial.
Será possível conciliar a carreira política com as salas de
aula?
Acredito que sim. Inclusive penso que isso seja necessário para que o professor não
se transforme no “bicho político”, no burocrata distanciado
das vivências próprias da categoria dos educadores. A atividade legiferante e fiscalizatória
pode ser muito bem exercida
num turno só.
Para finalizar, qual o seu
maior compromisso com o
eleitor de Vitória?
Acima de tudo, ética. O dinheiro público não pode mais
ser utilizado em função dos interesses patrimonialistas. O representante política deve lembrar
que é um mero representante do
povo, e deve atuar de acordo com
os interesses públicos. A política não deveria ser tratada como
profissão, como carreira, e sim
como um dever de cada um para
com a comunidade que integra.
Divulgação

Professor de ensino médio da
tradicional escola Leonardo Da
Vinci, em Vitória, Roberto Martins (PTB) foi eleito pela primeira
vez a um cargo público e garante
que não seguirá carreira política.
Fica a interrogação: será
uma espécie de Sérgio Majeski
(PSDB) na Câmara de Vitória?
Majeski é deputado estadual e
também professor de ensino
médio e oriundo de outra tradicional instituição de ensino
de Vitória.
No último dia 1º, o Sr. assumiu, pela primeira vez, uma cadeira na Câmara de Vitória que
foi quase renovada por completo. Qual a sua expectativa nesta estreia na carreira política?
Sou professor de carreira efetiva há 27 anos. Acredito que
consegui desenvolver a competência de gerenciar conflitos
e buscar as melhores soluções
possíveis. Nesse sentido, tenho a
expectativa de atuar no palco da
política como numa sala de aula,
servindo como um mediador de
conflitos e interesses. O tema da
aula será o republicanismo, o desapego à política como carreira
ou profissão, algo muito difícil
de se exercer num país com forte tradição populista.
Das 15 vagas disponíveis na
câmara, nove foram preenchidas

Roberto Martins (PTB), vereador eleito em Vitória
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Esporte
lll Vasco

Por enquanto, é com a garotada

Com escassez no mercado, clube aposta em dupla caseira na lateral esquerda, mas busca continua

lll Botafogo

Divulgação

Fogão em busca de reforços

Lopes afirmou que o
Botafogo busca atacantes
O gerente de futebol alvinegro Antônio Lopes afirmou que
o Botafogo ainda está em busca reforços, especialmente atacantes que joguem pelos lados
do campo:
“Todos os que estavam conosco na última temporada,
com quem nós gostaríamos de
renovar, já estão acertados. Agora, buscamos novas peças, especialmente em uma posição:
atacante que atue pelo lado do

campo. Só não vou dizer quem”.
O nome Douglas Coutinho,
do Atlético-PR, que foi emprestado ao Braga, de Portugal, foi
especulado no Botafogo. Mas o
atleta foi reprovado pelo setor de
Análise e Desempenho e Comissão Técnica do clube.
Mas Lopes ressaltou que
qualquer reforço deverá estar
dentro do limite financeiro do
clube.
A posição de Lopes é diferente do que o vice-presidente
de futebol, Cacá Azeredo, informou na semana passada. Ele disse que o alvinegro estava com o
elenco praticamente fechado e
não procurava qualquer atleta.
PRÓXIMOS JOGOS
CARIOCA
• 25/1 - Madureira - 16h30 Moça Bonita
LIBERTADORES
• 1/2 - Colo-Colo - 21h45 Engenhão

ainda defendia o Madureira. Ano
passado, já como atleta do clube
paulista, ele disputou a Série B
emprestado ao Bahia, foi um dos
destaques da equipe, e o Timão
pediu seu retorno, para finalmente
aproveitá-lo. Nesse cenário, o
sonho do Vasco de contratá-lo foi
por água abaixo.

Divulgação

reserva. A favor dele pesa a maior
experiência, justamente o que a
diretoria procura num possível
reforço para o setor. Carlinhos, de
29 anos, se enquadra neste perfil.
Fora dos planos do São Paulo, o
jogador, bicampeão brasileiro pelo
Fluminense, foi oferecido, mas o
nome não agradou a diretoria.
A cúpula vascaína até abriria
mão de um atleta experiente
se o nome em questão fosse o
de Moisés, lateral-esquerdo do
Corinthians. O jogador, de 21
anos, é muito bem visto pela
diretoria, que chegou a tentar sua
contratação em 2015, quando

PRÓXIMOS JOGOS
FLÓRIDA CUP
• Domingo - Barcelona-EQU 17h - Ft. Lauderdale
• 18/01 - A definir - A definir Orlando

Alan está com moral junto
à comissão técnica

lll Flamengo

Nos braços da Nação
Cerca de cem torcedores
madrugaram ontem no Aeroporto Internacional Tom Jobim
para receber o novo ídolo do
Flamengo, o argentino Darío
Conca. A paixão da torcida rubro-negra já é velha conhecida do meia, mas pela primeira vez ela esteve a seu favor e
o craque não decepcionou ao
falar da nova casa e retribuir o
carinho.
“Estou feliz, ainda falta muito, mas a gente está feliz, minha
família está feliz. Agradeço ao
Flamengo por essa oportunidade”, disse Conca.
Eufóricos com a chegada do
principal reforço do clube neste ano, os torcedores não perderam a oportunidade de alfinetar os clubes rivais.
“Agora é botar ele e Diego
juntos. Neste ano, jogaremos
o Mundial de Clube”, disse Jonathan Brito, que é professor.
Ainda em recuperação de
uma cirurgia no joelho esquer-
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A dificuldade não é exclusiva
do Vasco. Com poucos laterais
esquerdos de destaque no futebol
brasileiro, o clube de São Januário
tem suado para encontrar um
jogador para reforçar o setor.
Alguns nomes já foram oferecidos
e o objeto de desejo está longe do
alcance. Enquanto não contrata,
a responsabilidade de vestir a
camisa 6 está nas mãos de dois
jovens: Alan Cardoso e Henrique.
Neste início de pré-temporada,
o primeiro, mais novo, de 19
anos, saiu na frente na corrida
pela titularidade. Henrique, de
22, tem treinado na formação

Conca acena para os
torcedores na chegada ao Rio
do, Conca sabe que tem um
longo caminho a percorrer até
que possa estar em campo com
a camisa do Flamengo. Sua estreia está prevista apenas para
maio, caso o tratamento tenha
sucesso.
PRÓXIMOS JOGOS
CARIOCA
• 28/01 - Boavista - 19h30 A definir
CARIOCA
• 1/2 - Macaé - 19h30 A definir

