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Pesquisa revela que 19% do eleitorado da Grande Vitória esqueceu do
voto para prefeito. Para vereador, percentual vai a 32%. Pág. 13
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Leônidas Rodrigues
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A figurinista capixaba Susllem Meneguzzi Tonani, de 28 anos, acusou o ator
José Mayer (destaque) de assédio e abuso sexual. O artista admitiu que se
excedeu com a profissional e foi afastado dos trabalhos na TV Globo.

Fla-Flu em Cariacica
Um clássico sem muito brilho terminou em empate de 1 a 1 no placar do
estádio Kleber Andrade em Cariacica. Flamengo e Fluminense já entraram em
campo garantidos nas fases decisivas da Taça Rio e do Campeonato Carioca.
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Governo interino
Com o afastamento do governador Paulo Hartung (PMDB), que dará
prosseguimento ao tratamento de saúde para extrair um tumor na bexiga, o vice,
César Colnago (PSDB), assume o governo do Estado até o dia 10.
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Cidades
lll Novos rumos

O destino incerto dos Correios
Até o final do ano, os Correios
vão fechar cinco agências no Espírito Santo. Esse é o reflexo de
uma ação nacional da empresa,
que vai interromper as atividades em 250 unidades em todo o
país. Os Correios justificam que a
mudança “é uma das ações para
reverter o cenário financeiro da
empresa, para garantir a manutenção e a qualidade dos serviços
à sociedade”, diz, por nota. Qualidade questionada por clientes,
que se queixam de que boletos
e documentos importantes são
entregues com atraso ou nem
mesmo chegam.
O empresário Fernando Buarque explica que, das três linhas
telefônicas que possui, duas contas são sempre recebidas com
atraso, e uma terceira nunca é
entregue. Ele ressalta que o problema acontece tanto na sua casa
quanto na sua empresa, que ficam na Praia da Costa, em Vila
Velha. “Não culpo diretamente
os Correios, o erro pode ser das
operadoras de telefonia. Mas a
fatura do meu plano de saúde
também não tem chegado.”
O médico e professor universitário Paulo Andrade passa por
situações parecidas. No caso
dele, a fatura do cartão de crédito só chegou cinco dias após
o vencimento. “Imagina se não
fico atento? Ia ter que pagar juros. Minhas contas às vezes chegam atrasadas, mas ultimamente a situação piorou.”
Depois de ficar meses sem receber a fatura de dois cartões de
crédito em casa, a arquiteta Jéssica Abreu optou por receber os
boletos por e-mail. “Cansei de
esperar as faturas e ter que ligar
para as operadoras pedindo uma

Reprodução

Empresa fechará 5 agências no ES e garante que manterá qualidade, muito questionada por clientes

Somente na Grande Vitória, três agências serão fechadas até o fim do ano
segunda via. Agora, pelo e-mail,
tenho garantia de que vão chegar
antes de vencimento.”
Em relação aos atrasos, os
Correios afirmam apenas que o
fechamento de agências não gera
impacto na entrega, já que esses
locais não promovem a distribuição dos itens, apenas realizam a
captação destes. Atualmente, a
empresa tem cerca de 110 agências próprias no Espírito Santo.
FECHAMENTO
As agências dos Correios que
vão fechar as portas no Espírito Santo ficam em Vitória, Serra,
Viana, Aracruz e Linhares, e o encerramento das atividades vai de
1º de maio a dezembro (confira
detalhes ao lado). A orientação
para os clientes dessas agências
é buscar a unidade de Correios
mais próxima.

Questionada se a fusão de
agências vai provocar demissões, a empresa frisa que a medida não vai afetar no número
de empregos. No Espírito San-

to, os Correios têm 2.065 empregados. Todos os funcionários
das agências que serão fechadas serão transferidos para outras unidades.

Agências fechadas
VITÓRIA
A Agência Filatélica, que é
anexa à Agência Central de
Vitória, no Centro, terá as
atividades encerradas no dia 1º
de novembro.
SERRA
Serão encerradas as atividades
da agência Barcelona, localizada
no bairro Porto Canoa. A data de
fechamento é 1º de agosto.
VIANA
A agência na Casa do Cidadão, no

bairro Arlindo Vilaschi, vai deixar
de realizar atendimentos no dia
1º de dezembro.
ARACRUZ
A Agência Porto Barra do Riacho,
que fica na estrada Barra do
Riacho - Aracruz, será fechada
em 31 de outubro.
LINHARES
A Agência Lagoa do Meio, que
fica no Shopping Pátio Mix, no
bairro Movelar, será fechada no
dia 1º de maio.
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Onde menos se gasta com saúde e educação
Secom

Vila Velha e Cariacica ficaram em último na Grande Vitória em investimentos nessas áreas
PA do Trevo em Cariacica: município,
de acordo com dados do Tribunal
de Contas, foi um dos que menos
investiram em saúde no
Espírito Santo

riacica é a penúltima cidade capixaba no ranking de investimentos
em saúde (R$ 120,24). Viana (64º),
Guarapari (60º), Serra (51º), Fundão (29º), Vitória (10º) completam
a lista dos municípios da região
metropolitano, nessa ordem.
Quanto à educação, Vila Velha e
Cariacica também não apresentaram bons resultados, segundo o levantamento. Enquanto Vila Velha

investiu R$ 1.989,39 por aluno, Cariacica gastou R$ 1.866,63. O município que mais investiu em educação em 2016 foi Divino de São
Lourenço, na região do Caparaó:
R$ 10.750,40.
Segundo o Tribunal de Contas
do Estado, Vila Velha e Cariacica
também não enviaram os dados
sobre educação referentes a novembro e dezembro de 2016.

Prefeituras culpam crise
e queda na arrecadação
que o município gastou R$ 115,32
por cidadão, enquanto Anchieta
(que mais investiu em saúde) gastou R$ 1.147,83. O montante de
Vila Velha representa pouco mais
de 10% da cidade do Sul do Estado.
Além disso, segundo o TCE,
Vila Velha investiu menos do que
o limite constitucional: 13,38%, até
outubro de 2016 – o município não
informou ao órgão os dados de novembro e dezembro. Segundo o
tribunal, a Constituição estabelece que os municípios devem aplicar pelo menos 15% em um ano.
Ainda na Grande Vitória, Ca-

vel percentual de investimento
acima do que preconiza a Constituição.”
O secretário de Saúde de Vila
Velha, Jarbas Ribeiro de Assis,
também divergiu dos dados do
TCE e informou que o município cumpriu o limite constitucional. Entretanto, reconheceu
que a arrecadação em 2016 foi
abaixo do esperado.
“A arrecadação de 2016 foi
muito baixa, mas a administração municipal está buscando
novos mecanismos para melhorar os investimentos. Vamos
buscar ferramentas para suprir
esses gastos”, afirmou.

SAIBA MAIS
Investimento em SAÚDE por habitante em 2016
As 10 melhores
1º Anchieta*

R$ 1.147,83

Investimento em EDUCAÇÃO por aluno em 2016

As 10 piores
69º Santa Teresa*

As 10 melhores

As 10 piores

R$ 215,39

1º Divino de S. Lourenço*

R$ 10.750,40

69º Boa Esperança*

R$ 2.044,50

R$ 10.313,86

2º Sooretama

R$ 962.78

70º Colatina

R$ 206,42

2º Anchieta*

70º Vila Velha*

R$ 1.989,39

3º Itapemirim*

R$ 696,49

71º Pedro Canário*

R$ 198,99

3º Gov. Lindenberg

R$ 7.746,67

71* Cariacica*

R$ 1.866,63

4º Divino de São Lourenço R$ 662,50

72º Guaçuí*

R$ 184,66

4º Santa Maria de Jetibá

R$ 6.419,81

72* Cach. de Itapemirim* R$ 1.834,93

5º Bom Jesus do Norte

R$ 609,74

73º Baixo Guandu*

R$ 152,20

5º Alegre

R$ 6.235,74

73* Pinheiros*

R$ 1.752,96

6º Vargem Alta

R$ 608,65

74º João Neiva

R$ 144,67

6º Vitória

R$ 6.058,46

74º Jaguaré*

R$ 1.727,28

7º Jaguaré*

R$ 608,65

75º Cach.de Itapemirim*

R$ 142,35

7º Santa Leopoldina

R$ 5.668,28

75º Sooretama

R$ 1.384,49

8º Alfredo Chaves

R$ 555,37

76º Barra de S. Francisco*

R$ 132,34

8º São Roque do Cannaã

R$ 5.580,82

76º Conceição da Barra*

R$ 1.292,52

9º Brejetuba

R$ 525,93

77º Cariacica*

R$ 120,24

9º Ibiraçu

R$ 5.399,17

77º Viana*

R$ 1.277,61

10º Vitória

R$ 522,15

78º Vila Velha*

R$ 115,32

10º Itarana

R$ 5.034,07

78º São Mateus*

R$ 958,63

* Municípios que só forneceram dados de saúde e educação de janeiro a outubro de 2016 ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES).

Fonte: CidadES, do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES)

Um levantamento do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito
Santo (TCE-ES) apontou que Vila
Velha e Cariacica foram os municípios da Grande Vitória que menos
investiram recursos em saúde (por
habitante) e educação (por aluno).
Os dados, referentes a 2016,
foram divulgados na plataforma
“CidadES”, do TCE, com base em
informações fornecidas pelos próprios municípios.
De acordo com o CidadES, Vila
Velha foi a cidade que menos investiu em saúde, por habitante em
2016. O levantamento mostrou

Com o País em crise e durante ano eleitoral, em 2016, os
municípios alegaram que o ano
passado foi difícil para investimentos. A principal queixa foi a
queda na arrecadação, que gerou aplicação menor em setores
como educação e saúde.
A Prefeitura de Cariacica
ressaltou, em nota, que os índices apresentados são devido
à grande massa populacional e
baixa arrecadação, o que levou
o município a estar na penúltima colocação do ranking, em
investimento por habitante. “A
previsão para 2017 é manter as
áreas como prioritárias e o ní-
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lll Dados do CNJ

Presos esperam até 5 anos por julgamentos

O sistema penitenciário
capixaba com 19.406 presos,
num universo em que há capacidade para 13.764, de acordo com Conselho Nacional de
Justiça (CNJ). E, destes detentos, 7.988 são provisórios, ou
seja, são acusados de crimes
que ainda estão à espera de
julgamento e que esperam até
cinco anos por uma decisão
condenatória, ou que poderá
inocentá-los.
Os presos provisórios representam 41% da massa carcerária no Estado, segundo dados
do CNJ consultados pela reportagem – no País, 20% dos
presos são provisórios.
Um servidor público, de 57
anos, que pediu para não ter
o nome divulgado, lida com a
experiência de ter o filho, 24,
preso há cinco anos e sem ainda ter o julgamento do suposto crime cometido.
A acusação contra o rapaz
é de ter assassinado um ado-

Guilherme Stronda

Estado tem 7.988 detentos provisórios. Isso representa 41% da população carcerária capixaba

Presos no Centro de Detenção Provisória de Viana II: quase 8 mil presidiários do Estado
aguardam por decisão do Judiciário que vai representar a condenação ou a libertação
lescente de 17 anos no bairro
Joana D’arc, em Vitória, em 2
de janeiro de 2012. Dezesseis
dias depois, ele foi preso e assim continua. Só no próximo
dia 3 que ele vai a júri popular.
A coordenadora das Varas

Criminais de Execuções Penais no Estado, juíza Gisele
Oliveira, explicou que o número de presos provisórios inclui pessoas que não foram
julgadas ou que já tiveram
condenação em primeira ins-

Justiça cria projeto para
agilizar processos
presos provisórios, um dos
maiores números”, contou a
magistrada. Ela explicou que
vai acompanhar de perto os
resultados para a queda de número de presos provisórios.
Também foi expedido um
ofício para todos os juízes criminais darem celeridade a casos de prisões cautelares. O
Tribunal de Justiça do Estado
vai apresentar ao CNJ o resultado das ações desenvolvidas
na primeira quinzena de maio.
O juiz a 7ª Vara Criminal de
Vitória Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, acredita que uma
reforma na legislação pode reverter o quadro de superlota-

ção. “Tem de haver uma mudança no processo penal, pois são
permitidos muitos recursos. Às
vezes, esses pedidos de recursos
são em busca do excesso de prazo”, explicou.
Reprodução

Cumprindo acordo com o
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que pede celeridade nos casos de presos provisórios, a coordenadora das
Varas Criminais de Execuções
Penais no Estado, juíza Gisele
Oliveira, contou que no dia 6
de março intensificou atividades nesse sentido com a criação do projeto Corpo Concentrado nas Varas Criminais.
O projeto conta com um
grupo de juízes voluntários
para agilizar os processos. Por
enquanto, o projeto acontece
só na 1ª Vara Criminal de Linhares. “Detectamos que na
vara havia em torno de 700

Juiz Carlos Eduardo diz que são
permitidos muitos recursos

tância e aguardam recursos
para novo julgamento. “O ideal é que sempre diminui esse
número. Caso esteja respondendo preso, o processo tem
de ser tratado com celeridade
muito maior que do réu solto”.
A juíza contou que além da
audiência de custódia – que
faz com que a pessoa presa
em flagrante seja apresentada ao juiz em 24 horas, - outras medidas têm sido adotadas. Foi feito um pacto com o
CNJ para dar rapidez aos processos.
Apesar de tribunais superiores indicarem até 90 dias
para permanência da custódia provisória, um dos pontos sensíveis para o número de
presos são processos ligados
à lei de drogas e assassinatos.
“O rito processual de crimes de homicídio é diferente. Primeiro é preciso de materialidade e indícios de autoria,
requisitos para remeter ao tribunal do júri. E cabem muitos
recursos. É uma falha do nosso sistema legislativo”, disse o
presidente da Associação dos
Magistrados do Estado, juiz
Ezequiel Turíbio.
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Economia
lll Emprego

Demissões recuam no Espírito Santo
Em fevereiro deste ano, foram demitidas 4.061 pessoas a menos do que em dezembro de 2016
que estão sendo feitas pelo governo federal, o número de contratações volte a crescer”.
Em relação ao número de admissões, em dezembro, 19.320 pessoas foram admitidas e, em janeiro, 25.498. Em fevereiro, marcado
pela paralisação da PM no Estado,
20.632 pessoas foram admitidas.

Reprodução

“
tos em infraestrutura, são fatores
que colaboram para essa retomada.
Para o presidente da Federação
do Comércio do Estado (Fecomércio-ES), José Lino Sepulcri, a economia do Estado vai entrando no
rumo gradativamente.
“A liberação das contas inativas
do FGTS (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço) vai possibilitar
a circulação de dinheiro no comér-

cio, fortalecer a economia e possibilitar novas contratações. Estamos trabalhando com otimismo”,
disse.
O economista e coordenador de
Extensão da Rede Doctum, Paulo
Cezar Ribeiro Silva, destacou que
fevereiro foi um mês complicado
para a economia do Estado, mas em
março houve recuperação.
“Acredito que após as reformas

Fonte: IBGE e Ministério do Trabalho

vestimentos públicos e privados
previstos para iniciar nos próximos meses para alavancar a economia, como obras de infraestrutura, saneamento e também
linhas de transmissão de energia.
BRASIL
O Brasil bateu o recorde de pessoas desempregadas no último
trimestre, chegando à casa de
13,5 milhões de pessoas sem
emprego.

A taxa de dezemprego no período
ficou em 13,2%. É a maior taxa da
série histórica, iniciada em 2012.
O resultado representa uma alta
de 1,3 ponto percentual sobre os
três meses imediatamente anteriores, encerrados em janeiro,
quando foi de 12,6%.
Há um ano, o resultado era de
10,2%.
A economia brasileira começou
2017 em retração e encolheu
0,26% em janeiro.

Secom

Produção industrial no Estado, que subiu pelo terceiro
mês seguido, ajudou a economia a ganhar fôlego

SAIBA MAIS
ESPÍRITO SANTO
O Espírito Santo registrou queda
no número de demissões nos últimos três meses.
Dezembro de 2016: 26.770 pessoas perderam o emprego.
Janeiro de 2017: 24.772 pessoas foram demitidas
Fevereiro de 2017: 22.709 foram
desligadas das empresas no Espírito Santo
Investimentos: o governo do Estado aposta em uma agenda de in-

As reformas que
o País começou a
implementar dão
segurança jurídica
para a retomada de
investimentos”
José
Eduardo
Azevedo,
secretário
de Estado
de Desenvolvimento

“

Estamos
trabalhando com
otimismo e acredito
que a partir deste
mês as coisas de fato
comecem a melhorar”

Divulgação

O número de pessoas demitidas
no Espírito Santo diminuiu nos últimos três meses. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que em
dezembro de 2016, 26.770 pessoas perderam o emprego no Estado.
Já em janeiro deste ano, o número recuou e chegou a 24.772, enquanto em fevereiro houve nova
retração, atingindo 22.709 trabalhadores. Foram 4.061 demissões
a menos em comparação com dezembro de 2016.
Para o secretário de Estado de
Desenvolvimento, José Eduardo
Azevedo, os números mostram um
início de recuperação econômica
no Espírito Santo.
“A produção industrial no Estado, que subiu pelo terceiro mês seguido, e essa redução no número
de demissões são os primeiros sinais que podem indicar um início
de recuperação”, disse.
Azevedo destacou que a reação
será lenta, mas que as expectativas
de retomada do crescimento para
este ano são grandes. Segundo ele,
ter um equilíbrio fiscal e orçamentos sólidos, além dos investimen-

José Lino
Sepulcri,
presidente da
Fecomércio-ES

Secom
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lll Postos de trabalho

Estado criará fundo para gerar emprego
O chamado Fundesul receberá R$ 50 milhões do Tesouro Estadual para financiar investimentos
Paulo Hartung explicou que recursos do fundo vão ser aplicados em condições semelhantes às do Banco do Nordeste

O governo do Estado vai criar
um fundo para o desenvolvimento do Sul do Espírito Santo.
O Fundesul, como já é chamado pelo governador Paulo Hartung, tem como principal objetivo criar vagas de emprego nas
microrregiões Litoral Sul, Central Sul e do Caparaó, que correspondem a 27 municípios, como
Cachoeiro de Itapemirim, Presidente Kennedy, Alegre e Castelo.
O fundo vai ter início já com
um aporte de R$ 50 milhões, recursos do Tesouro Estadual, e
esse valor pode aumentar com
investimentos das prefeituras e
outras parcerias.
A Prefeitura de Presidente Kennedy, por exemplo, já demonstrou
interesse em ingressar com recursos financeiros, segundo Hartung.
O governador explicou que os
recursos do fundo vão ser aplicados em condições de custos semelhantes às do Banco do Nordeste, mas ainda não detalhou
as linhas e as taxas.
“Esse fundo é um pedido antigo da população do Sul. Hoje, no
Estado, nós temos a Região Metropolitana que é mais dinâmica economicamente. Temos diversas microrregiões no Norte
que ganharam dinamismo econômico com a Sudene (Superintendência de Desenvolvimento
do Nordeste). A região de mon-

tanha também ganhou dinamismo com o turismo, a agroindústria e o agroturismo”.
E completou: “Mas o Sul precisa de uma atenção especial do
governo. Isso tem sido debatido
há algum tempo”, disse Hartung.
O governador explicou que o
fundo vai contar com a participação de entidades como o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), o Sebrae, a
Federação do Comércio do Estado (Fecomércio) e o Espírito
Santo em Ação.

O objetivo é trabalhar junto
com as prefeituras e empresários locais para consolidar os negócios que já existem, atrair empresas e desenvolver as vocações
da região, investindo, por exemplo, no turismo. “O Caparaó tem
um grande potencial turístico,
semelhante ao da Região Serrana. Queremos desenvolver o turismo nessa região”, destacou.
O projeto de lei que cria o
Fundesul ainda será elaborado
e depois precisa ser aprovado
pela Assembleia Legislativa.

“

O Sul precisa
de uma atenção
especial do governo. Isso tem
sido debatido há
algum tempo”

Paulo Hartung,
governador

ENTENDA O FUNDESUL
Objetivos
A criação do fundo tem como objetivos consolidar os negócios já
existentes na região Sul do Estado, atrair novos negócios, desenvolver os potenciais da região e criar empregos.
Recursos
O governo do Estado deve fazer
um investimento inicial de R$ 50
milhões no fundo.
O objetivo é fechar parcerias
com as prefeituras da região,
que também poderão investir
recursos.
A Prefeitura de Presidente Kennedy já demonstrou interesse
em ingressar com recursos fi-

nanceiros, segundo o governador
Paulo Hartung. Mas o valor que será
investido ainda não foi informado.
Municípios
27 municípios serão beneficiados
pela criação do fundo.
Eles compõem as microrregiões administrativas Litoral Sul, Central Sul
e do Caparaó.
Conselho
O fundo será gerido por um conselho
que contará com representantes do
governo do Estado (especialmente
das secretarias de Desenvolvimento e de Agricultura), das prefeituras,
do Sebrae, do Bandes, de empresários e outros parceiros.

Projeto de lei
O projeto de lei que cria o Fundesul será elaborado e depois
precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa.
Regras
O s recursos do fundo vão ser
aplicados em condições de
custos semelhantes às do Banco
do Nordeste, mas as linhas
e as taxas ainda não foram
detalhadas.
Turismo
Economistas destacam o turismo
como uma das áreas que podem
crescer na região Sul com os recursos do fundo.
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União retomará 29 obras no Estado
Paradas desde 2015, 1.604
obras, orçadas em até R$ 10 milhões, serão retomadas em todo o
País. São escolas, obras de saneamento e urbanização, centros esportivos e viadutos.
O critério beneficiou o Espírito Santo, onde 29 obras serão reiniciadas. Juntas, elas totalizam R$
82,9 milhões. Mas nem todas estão
com recursos garantidos, como
conta a senadora Rose de Freitas.
“A meta do governo é permitir
a retomada de todas as obras do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que se encontram
paradas, de R$ 500 mil e R$ 10 milhões. Mas vai depender do Orçamento”, afirmou.
A principal obra – entre as paradas – tem a ver com a crise hídrica
que afeta o Espírito Santo. Cariacica (Rosa da Penha) terá R$ 7,9 milhões para abastecimento de água.
Os maiores valores para dar

continuidade às obras paradas
no Estado são destinados à urbanização de bairros de Iúna (R$ 9,9
milhões) e Cariacica (R$ 9,6 milhões). E também R$ 4,1 milhões
para a retomada do Centro de Iniciação de Esportes na Serra (obra
já licitada) e R$ 4 milhões para esgotamento sanitário de Mucurici.
De acordo com a assessoria
técnica da senadora, as obras dos
Centros de Iniciação de Esportes
na Serra e em Guarapari já tiveram
autorizações do Ministério do Esporte para a retomada.
Rose de Freitas, que assumirá
a presidência da Comissão Mista
de Orçamento (CMO) do Congresso, elogiou a decisão do governo.
“A CMO vai tentar garantir recursos para a execução de todas
as obras. Não podemos criar falsas expectativas de que todas serão concluídas, porque só no Estado essas obras somam R$ 82,9

PMC

Elas estavam paradas desde 2005. São investimentos em escolas, viadutos, saneamento e urbanismo
Cariacica vai receber obra para abastecimento de água
com recurso de R$ 7,9 milhões do governo federal

milhões. Mas em estados maiores,
como Minas Gerais e Rio de Janeiro, os valores são muito maiores”,
completou.
O coordenador da bancada
federal no Congresso, deputado
Marcus Vicente, disse que a bancada vai acompanhar a retomada
dessas obras e indicar emendas

ao Orçamento da União “porque
concluí-las é sinal de respeito aos
recursos dos cidadãos”. “O Espírito Santo não pode ser mais ignorado em detrimento dos estados que
têm maior representatividade”.
Segundo ele, “são obras estruturantes e de atenção às necessidades da população”.

INVESTIMENTOS NA LISTA DO GOVERNO
MUNICÍPIO

DESTINAÇÃO

VALOR DA OBRA

Água Doce do Norte

Esgotamento sanitário

R$ 2,9 milhões

São Mateus

Creches e pré-escolas

R$ 1,4 milhão

Baixo Guandu

Creches e pré-escolas

R$ 1,4 milhão

São Mateus

Creches e pré-escolas

R$ 1,4 milhão

Brejetuba

Abastecimento de água

R$ 500 mil

Serra

R$ 4,1 milhões

Cariacica

Abastecimento de água

R$ 7,9 milhões

Centro de Iniciação
Esportiva

Cariacica

Urbanização

R$ 9,6 milhões

Serra

Creches e pré-escolas

R$ 1,4 milhão

Cariacica

Urbanização

R$ 4,2 milhões

Vargem Alta

Provisão habitacional

R$ 1,4 milhão

Castelo

Creches e pré-escolas

R$ 1,1 milhão

Viana

Praças

R$ 2,2 milhões

Castelo

Provisão habitacional

R$ 2,3 milhões

Viana

Creches e pré-escolas

R$ 1,2 milhão

Fundão

Creches e pré-escola

R$ 1,2 milhão

Vila Velha e Cariacica

R$ 5,6 milhões

Guarapari

Praças

R$ 2,3 milhões

Guarapari

Centro de Iniciação Esportiva

R$ 3,5 milhões

Elaboração de estudos e
projetos para manejo de
águas pluviais da Grande
Vitória

Urbanização

R$ 9,9 milhões

Vitória

Creches e pré-escolas

R$ 2,9 milhões

Linhares

Creches e pré-escolas

R$ 1,4 milhão

Vitória

R$ 1,2 milhão

Linhares

Creches e pré-escola

R$ 1,4 milhão

Linhares

Creches e pré-escola

R$ 1,4 milhão

Elaboração de estudos e
projetos para manejo de
águas pluviais na Bacia
Bento Ferreira

Mucurici

Esgotamento sanitário

R$ 4 milhões

Vitória

Elaboração de projetos para
estabilização de encostas

R$ 1,3 milhão

São Mateus

Creches e pré-escolas

R$ 1,4 milhão

Iúna

MUNICÍPIO

DESTINAÇÃO

VALOR DA OBRA

Fonte: Bancada capixaba e governo federal
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lll Poder feminino

Solteiras, livres e de casa própria
Se o ditado diz que quem casa,
quer casa, quem não se encaixa
nesse perfil é reflexo de um fenômeno cada vez mais perceptível,
que já despertou a atenção do mercado imobiliário.
Foi-se o tempo em que comprar
um imóvel era o objetivo apenas
de casais, e é crescente o interesse de mulheres solteiras que buscam ter a casa própria para morarem sozinhas.
No Espírito Santo, não há dados oficiais sobre o tema, mas a
Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) aponta que o fenômeno é crescente.
“Nossa percepção é de que o
número de mulheres que compram imóveis vem aumentando
gradativamente, desde a última
década. Cada vez mais, a mulher
ocupa mais espaço no mercado de
trabalho e um dos grandes desejos
é a compra do imóvel, na faixa dos
25 a 35 anos, após a conclusão da
faculdade e com um bom emprego”, disse o diretor da Ademi-ES,
Augusto Andreão.
Na Grande Vitória, os bairros
preferidos dessas mulheres, segundo o diretor da Indústria Imobiliária do Sindicato da Indústria
da Construção Civil do Espírito
Santo (Sinduscon-ES), Leandro
Lorenzon, no caso de imóveis de
médio padrão, são Jardim Camburi, Praia do Canto e Jardim da
Penha, em Vitória; e Praia da Cos-

Na Grande Vitória,
os bairros preferidos
dessas mulheres
são Jardim Camburi
e Jardim da Penha,
em Vitória; e Praia
da Costa e Itapuã,
em Vila Velha

Estado Capixaba

Número de mulheres que compram imóveis tem crescido consideravelmente na Grande Vitória
Morando sozinha há 10 anos,
Rúbia Oliveira acredita que ter uma
casa só para si é criar um espaço
de individualidade, o que é muito
saudável para o crescimento pessoal

ta e Itapuã, em Vila Velha, principalmente.
“Normalmente, elas querem
adquirir imóveis de dois quartos,
em locais com bastante infraestrutura urbana, de comércio e serviços, e têm preocupação maior com
segurança”, pontuou Lorenzon.

De acordo com a empresária
Rúbia Oliveira, que mora sozinha
há 10 anos, ter uma casa só para si
é criar um espaço de individualidade, o que é muito saudável para
o crescimento pessoal de cada um,
seja homem, seja mulher, jovem
ou adulto, solteiro, casado ou vi-

úvo. “Em muitas famílias não há
espaço para o indivíduo. O sistema familiar pode abafar e sufocar.
Não dá mais para idealizar o conceito de família. Acredito que o aumento dos lares unipessoais nos
propõe uma reflexão: que tipo de
família queremos construir?”

SAIBA MAIS
Mulheres na dianteira
Mulheres solteiras representam 17%
dos compradores de casas nos Estados Unidos, em contraste com a
proporção de homens solteiros, de
7%, segundo dados do ano passado da Associação Nacional de Corretores de Imóveis dos EUA (NAR, na
sigla em inglês).
Embora as mulheres estejam à frente
dos homens nos dados da NAR desde 1981, a diferença aumentou nos
últimos anos.
Diferenças
Apesar de estarem na frente na com-

pra de imóveis, elas ainda têm rendi42% a mulher vivia apenas com os
mento menor que o deles.
filhos, sem marido ou companheiro.
Segundo o levantamento da NAR a
renda média anual das mulheres sol- Bairros preferidos
teiras que compram suas próprias
No Estado, as mulheres também escasas é de US$ 55.300 (cerca de R$
tão comprando mais imóveis para
171.983). Já os homens solteiros que
morar sozinhas.
adquirem imóveis têm renda média
A faixa de idade varia entre 25 e 35
anual de US$ 69.600 (aproximadaanos.
mente R$ 216.456).
Na Grande Vitória, os bairros prefeNo Brasil, a situação não é muito diferidos dessas mulheres, no caso de
rente. Dados do último Censo do Insimóveis de médio padrão, são Jartituto Brasileiro de Geografia e Estadim Camburi, Praia do Canto e Jartística (IBGE) mostram que, em 2010,
dim da Penha, em Vitória; e Praia da
38,7% dos domicílios eram comanCosta e Itapuã, em Vila Velha, prindados por mulheres. Em mais de
cipalmente.

Fonte: Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES); Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES)
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Vida
lll De geração para geração

É só crendice ou funciona mesmo?

Angélica usou um ovo muito quente para curar terçol. Mas o quê uma coisa tem a ver com a outra?
Algumas crendices populares
para tratar problemas de saúde
são passadas de geração para geração. Quase uma herança familiar. Na segunda-feira, Angélica
usou uma delas. Em uma rede social, ela contou que havia acordado com terçol e optou por um
método nada ortodoxo para eliminá-lo: ovo quente. Mas poderia
ser o anel quente também. Quem
já não ouviu falar?
O oftalmologista Eduardo Moraes explica que o que a apresentadora fez tem um sentido, mas
que ele não está relacionado ao
alimento.
“O terçol é como uma espinha na pálpebra, e o calor no local pode ajudar numa evolução
favorável. Mas existem formas
mais adequadas de se fazer isso,
como compressa de água quente
com material mais apropriado,
algodão ou gaze limpa, para evitar outras infecções”, diz o membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia.
Ao contrário da técnica do ovo
quente, existe a do repolho congelado para desempedrar o leite materno. Na prática, a ideia é a mesma: a temperatura faz a diferença.
“O que acontece é que a mulher tem a mama inflamada. A
compressa gelada auxilia no processo inflamatório. Não é que o repolho tenha um efeito, mas o fato
de ele estar gelado”, observa Hélio
Franco, clínico geral.
Há ainda um fator que ajuda
na perduração das crendices: alguns sintomas podem passar espontaneamente.
“Muitas conjuntivites e terçóis
curam sozinhos. Quem usa essas
práticas populares têm a impressão de que foi isso que curou”, afirma Moraes.

Leite com manga: será que faz mal?
Há ainda as crendices que se
perpetuam por séculos, como a
de que leite com manga faz mal.
Acredita-se que o mito venha do
Brasil Colonial, quando donos
de fazenda espalhavam a ideia
na senzala para que os escravos
não buscassem outros alimentos
além do que era oferecido a eles.
Quando passavam mal, logo colocavam a culpa na dupla. Mas
não há nenhuma comprovação

científica dos malefícios da combinação.
Além do conselho de não comer os dois juntos, você já deve ter
ouvido vários para tratar queimaduras. “É comum pacientes com
queimaduras chegarem à emergência com pó de café, emplastros. A equipe médica tem mais
trabalho para tirar isso, lavar a ferida e acaba aumentando a dor
do paciente. Não se deve colocar

nada a não ser água fria”, aconselha o clínico geral Samuel Lima.
Para evitar consequências
ruins do uso de técnicas caseiras, o médico acredita que é preciso reforçar a relação de confiança entre o profissional de saúde e
o paciente.
“No momento da dúvida, o
profissional de saúde esclarece
para não haver crendices em primeiro lugar “, conclui.
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Cultura
lll Fim de semana

Mistura de flamenco e samba no palco

Divulgação

A bailarina Ivna Messina apresenta novo espetáculo de dança com os dois estilos no Sesc Glória
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL

Indivíduo com
mesmo nome (bras.)
Com todas as
partes; completo

Especial típico da TV Ajusta
no fim de ano
(instrumento
Pedal da direita,
musical)
no automóvel

Planta
que
reveste
muros

Hospitalização com
monitoração
24 horas

Divisão da
escola de
samba
(?)-shirt,
modelo de
camiseta

A criança
de rua
Costas
(Anat.)

Forma de
servir o
abacaxi

Cozido
no forno

Amapá
(sigla)
Buraco
com água

Álvares de
Azevedo,
poeta
brasileiro

Seu
símbolo é
B (Quím.)

A vogal
do meio
Ovários
de peixes

Título de
qualquer
padroeira
Nome da
letra "H"
(?) Toledo,
humorista

Estudante
Força (?)
Brasileira:
a FAB

Animais
da alcateia
Marisa (?),
cantora

(?)-delta,
corte de
cabelo

Tipo
de saia
usada sob
outra saia
Movimento de
veículos
Fruto
Cêamazônico cedilha

Vogal
repetida
em
"Uruguai"

Domestico
Sílaba de
"ostra"

Vegetação
no meio do
deserto
26

Solução

A
S
S
A
OD
A
T
A
E

BANCO

O
S

QUANDO: sexta (7), sábado (8)
e domingo (9)
ONDE: no Centro Cultural Sesc
Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428,
Centro de Vitória
HORÁRIO: 19h30 (sexta e sábado)
e 18h e 20h (domingo)
INGRESSOS: R$ 10 (inteira) e R$
5 (meia)
INFORMAÇÕES: (27) 3223-1609

A HISTÓRIA DE BOM SUJEITO
Em época de pós-carnaval, Bom
Sujeito volta para perguntar o que
o carnaval tem em comum com o
flamenco. É sob essa questão que
o espetáculo se constrói e aproxima
o Brasil da Espanha. A princípio o
primeiro ponto que une essas duas
manifestações artístico-culturais é
o fato de serem os cartões-postais
sonoros e corporais dos dois países. Mas muitos outros pontos entram no espetáculo.

"(?) Cara
Sou Eu",
sucesso
do Rei
Peça
para fixar
parafusos
Socorrido

I
F I N
E N T
T E
C E R
O I N
R A
P O Ç
O
Ã
L OB O
E R E
O M
A
U
S I T
A S I

ESPETÁCULO ‘BOM SUJEITO’
COM IVNA MESSINA

O melhor
lugar na
largada
da F1 (red.)

Filho de
Adão e
Eva (Bíb.)

X
A
A
C A R
E L A
L A
E
P
R C A
A A
D I D
O M
R
A
A L
A G U
R A N
I
O

SERVIÇO

entre o samba e o flamenco, desde
corporais, sonoros, literários, musicais, conceituais e até os afetivos.
O espetáculo se propõe confundir
os limites que diferenciam o samba do flamenco.
Toda essa história de aproximação entre os gêneros musicais começou com o espetáculo Isso Não
é Flamenco (2012), de Ivna – que
dialogava com artistas de diferentes
áreas e interessados no flamenco.
Aliás, a bailarina pesquisa o flamenco há 15 anos, além de atuar como
integrante do Grupo Z de Teatro –
permitindo um passeio da música
ao teatro. Essa versatilidade da artista foi imprescindível para passear
também do samba ao flamenco.

Lugar da
moda
(inglês)

R
H E R
T
R OD
O R
E S S
P O
E
A C U
E T N
I
O V AS
A N
T
A Ç A

No segundo semestre de 2016, a
bailarina Ivna Messina estreava seu
espetáculo solo de dança, Bom Sujeito. De lá até aqui mais apresentações aconteceram, com estreia
gratuita. Agora Ivna retorna com
uma nova temporada do espetáculo nos palcos do Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória. As apresentações começam na
sexta (7) e seguem até domingo (9).
Os ingressos custam R$ 10 (inteira)
e R$ 5 (meia).
Com direção de Fernando Marques e direção musical de Letícia
Malvares e Roberto Monteiro, Bom
Sujeito busca os pontos em comum

Região
turística
procurada
no verão

Antigo
Testamento
(abrev.)

4/açaí — hera — xará. 5/oásis — point. 7/acudido.

Em palco, Ivna Messina alia
o tamborim a instrumentos
do nosso samba

Fazer (?):
catimbar
(no jogo)
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Curtimos

Divulgação

Elenco estelar em nova novela das 18h

Regina Duarte e Tony Ramos serão
protagonistas de próxima novela da TV Globo

A novela que Alcides Nogueira escreve, baseada em obra de Rubem Fonseca,
para entrar no ar logo depois de “Novo
Mundo”, no horário das 18h da Globo,
já tem um título definitivo e também os
protagonistas.
Em vez de “Amor e Morte”, a história
vai se chamar “Tempo de Amar” e con-

tará com Tony Ramos e Regina Duarte
nos principais papéis – os dois formaram um casal inesquecível em “Rainha
da Sucata”.
Além deles também estão confirmadas as presenças de Letícia Sabatella,
Andreia Horta, Giovanna Lancellotti, Sabrina Petraglia e Bruno Ferrari.
Como se observa, um time de novela das nove para uma trama das seis.
“Tempo de Amar”, sob a direção de Jayme Monjardim, será ambientada nos
anos 1920 e seu processo de escalação
está bastante avançado na Globo.
Além do texto do sempre competente
Alcides Nogueira, a presença de nomes
consagrados como Tony e Regina indica
que vem aí uma grande produção, mesclando com outros também de destaque,
casos de Horta e Petraglia.

Leveza

Letícia Colin, que soou
teatral demais em
“Nada será como antes”, está muito confortável e natural na pele
da Imperatriz Leopoldina em “Novo Mundo”. Um show!

Não Curtimos

Divulgação

lll Bastidores

Divulgação

Famosos

Confuso

Os sotaques de “Novo
Mundo” parecem embaralhados. Tem personagem que ora fala
de uma forma, ora fala
de outra. Fica esquisito
e deixa o telespectador
confuso!

Rápidas

Divulgação

O empresário e produtor musical Rick Bonadio está confirmado na 2ª temporada do “X Factor”
na Band, que estreia no próximo
semestre. Fechado, por enquanto, só ele. Mais ninguém. Agora, fica a expectativa em relação
à apresentadora Fernanda Paes
Leme e aos jurados Alinne Rosa,
Di Ferrero e Paulo Miklos, que
também trabalharam na anterior.
Divulgação

Divulgação

A cantora Anitta fez aniversário na última quinta-feira e
comemorou com uma super
festa em seu condomínio no
Rio de Janeiro. Educada, a poderosa deu duas opções para
os vizinhos mais próximos:
participar da festa ou passar
a noite em um hotel com a
hospedagem paga pela artista. Um luxo!

lll Desafio

lll Xuxa em Vitória

Depois de necessária
pausa nesses últimos tempos, Xuxa retomou no fim de
março, a turnê do seu show,
já exibido com casas lotadas
no Vivo, do Rio, e Citibank
Hall, em São Paulo no final
do ano passado. Está prevista uma outra apresentação no
Rio, para depois seguir viagem por algumas capitais, incluindo Vitória.

O apresentador Geraldo Luís
entrará num reality de emagrecimento, com direito a dieta
alimentar e exercícios específicos. O reality vai ao ar dentro
do programa dele, com estreia
prevista para o próximo domingo. A proposta é deixá-lo mais
sexy, com “shape de bailarino”.
O apresentador garante que vai
levar tudo muito a sério.
Divulgação

lll Confirmado

lll Poderosa
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Política
lll Pesquisa

Eleitor já esqueceu em quem votou
Há seis meses os eleitores de
todo o Brasil foram às urnas escolher os prefeitos e vereadores que
tomaram posse no início do ano.
Acontece que, em toda a Grande
Vitória, 19% dos eleitores já não
se lembram em quem votaram
para prefeito.
O número de eleitores que já
esqueceu em quem votou para
vereador é ainda maior – 32%, de
acordo com os dados do Centro de
Pesquisas Rachid Mohamd Chibib, da Faculdade Pio XII.
Se a pesquisa aponta que a memória do eleitor não está muito
boa, ela também aponta que o nível de cobrança está ainda pior.
Na Grande Vitória, 85,19% dos
eleitores ainda não tentou entrar
em contato com os prefeitos eleitos para pedir melhorias nos bairros. Nas Câmaras de Vereadores
o número de pessoas que não solicitou melhorias é ainda maior:
90,93%.
O município em que os eleitores mais lutam por melhorias, de
acordo com a pesquisa, é Cariacica. Na cidade, 22% dos entrevistados disseram já ter entrado em
contato com a prefeitura em bus-

Reprodução

Parte do eleitorado da Grande Vitória não se lembra em quem votou para prefeito e vereador

Plenário da Câmara de Vitória: pesquisa aponta que 32% dos capixabas não se recordam do voto para vereador
ca de melhorias. Já o percentual
de eleitores que procurou a Câmara de Vereadores é de 12,5%.
A cidade em que menos há cobranças é em Vila Velha. No município Canela-Verde, somente 10%
dos moradores entraram em contato com a prefeitura para pedir
melhorias. Os que procuraram a

Câmara de Vereadores foram ainda menos – apenas 4,67%.

NA GRANDE VITÓRIA
Você se lembra
em quem votou
para PREFEITO
no ano passado?

Você se lembra
em quem votou
para VEREADOR
ano passado?

Não:
19,07%
Sim:
80,93%

Não:
32,22%

Sim:
67,78%

Você já entrou em contato com
a prefeitura este ano para cobrar
alguma ação do prefeito?

Não:
14,81%

Sim:
85,19%

Você já entrou em contato com
a Câmara de Vereadores este ano
para cobrar alguma ação?

Não:
90,93%

Sim:
9,07%

Fonte: Centro de Pesquisas Rachid Mohamd Chibib

A PESQUISA

DEPUTADOS
Os eleitores entrevistados também responderam se ainda se recordam dos votos que deram em
2014 para presidente, senador, deputado federal, governador e deputado estadual.
Dentre os cargos citados, o de
deputado federal é o mais esquecido pelos eleitores – 70,37% dos
votantes não se recordam em
quem confiaram para represen-

tar suas ideias na Câmara Federal.
No extremo oposto está o cargo
de Presidente da República. Mesmo quase três anos após a eleição, 82,04% dos eleitores se recordam quem foi o escolhido ou
escolhida para comandar o Executivo nacional.
O cargo de governador é o que
causou a maior proximidade entre “esquecidos” e “bons de memória”. Para este cargo, 57,22% dos
eleitores ainda lembra em quem
votaram enquanto 42,78% já se esqueceram.

NOS MUNICÍPIOS
Você se lembra em quem votou
para PREFEITO no ano passado?

MUNICÍPIO

Você se lembra em quem votou
para VEREADOR no ano passado?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

Vitória

77,69%

22,31%

Vitória

MUNICÍPIO

66,92%

30,08%

Vila Velha*

69,33%

30,67%

Vila Velha*

60,67%

39,33%

Serra

87,86%

12,14%

Serra

65%

35%

Cariacica

90,83%

9,17%

Cariacica

80,83%

19,17%
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lll Tribunal de Contas

Menor influência política em tribunal
Estado Capixaba

Projeto propõe que os conselheiros do TCE-ES sejam escolhidos entre servidores de carreira

Tribunal de Contas do Estado tem sete conselheiros que são indicados
Um projeto de decreto legislativo que diminui a influência de
políticos nas indicações de conselheiros do Tribunal de Contas
do Estado está parado na Assembleia à espera de um parecer da
Comissão de Constituição e Justiça.
O projeto, de autoria do deputado Sérgio Majeski (PSDB), estabelece que metade das quatro
vagas que cabem à Assembleia
indicar para o TC sejam ocupa-

das por técnicos de carreira do
tribunal. As outras duas vagas
não poderiam ser ocupadas por
políticos com mandato e barra
a indicação de até parentes indiretos, como cunhados dos parlamentares.
Com as prisões de cinco dos
sete conselheiros do Tribunal de
Contas do Rio de Janeiro, na semana passada durante Operação
O Quinto do Ouro da Polícia Federal, que teriam recebido pro-

pina para afrouxar a fiscalização
de obras, o debate sobre as regras
de indicação foi reacendido pela
sociedade.
“O que está acontecendo no
Rio deveria ser pedagógico. É um
projeto que interessa à sociedade,
mas não ao mundo político. Indicar políticos ao TC cria uma blindagem”, afirmou o tucano.
Atualmente, o TC tem sete
conselheiros. Além das quatro
vagas que cabem à Assembleia,

A ONG Transparência Capixaba está lançando a campanha
“Conselheiro Cidadão” para que
as pessoas que tenham o perfil
desejado, aptidão e reputação ilibada se candidatem a umas das
quatro cadeiras de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que são indicadas pela Assembleia.
O secretário-geral da ONG
Edmar Camata afirmou que em
lugar nenhum está determinado

que essas vagas precisam ser pre- de conselheiro do TC foi arquienchidas por deputados. Contu- vada. A proposta ficou conhecido, para ser candidato é preciso da como conselheiro-cidadão.
ter o aval de, pelo menos, um dos
deputados.
Um projeto de resolução de
autoria do deputado estadual
Hércules Silveira (PMDB) que
mudava o regimento interno da
Assembleia e estabelecia que
qualquer cidadão de moral iliEdmar Camata:
bada e com conhecimento técniaptidão e boa
co poderia se candidatar à vaga
reputação

Reprodução

Apoio a quem tiver perfil

as outras três são de escolha do
governador, sendo que duas são
por lista tríplice e uma por livre
nomeação do chefe do Executivo estadual.
A assessoria do presidente da
Comissão de Constituição e Justiça, Gildevan Fernandes (PMDB),
informou que o projeto será votado nos próximos dias, quando os
membros decidirão se a proposta é constitucional ou não.
Para o secretário-geral da ONG
Transparência Capixaba, Edmar
Camata, a indicação como é feita hoje é um caminho aberto para
que a política partidária faça parte do julgamento dos gestores.
Segundo ele, o histórico de indicações feitas pela Assembleia
demonstra isso. “Essa proposta
vem no sentido de tornar o tribunal mais técnico e menos vulnerável à corrupção”, defendeu.
SAIBA MAIS
Como funciona
A tualmente, o TC tem sete
conselheiros. Além das quatro vagas que cabem à Assembleia, as outras três são
de prerrogativa do governador, sendo que duas são por
lista tríplice e uma por livre
nomeação do chefe do Executivo estadual.
Projeto
O projeto de decreto Legislativo nº 82/2016, de autoria do
deputado Sérgio Majeski, estabelece que das quatro vagas que cabem à Assembleia
indicar para o TC, duas sejam
ocupadas por técnicos de carreira do Tribunal.
As outras duas vagas não poderiam ser ocupadas por políticos com mandato. Pessoas
que tenham grau de parentesco com políticos em exercício
no mandato não poderão ser
indicadas.
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lll Caso Cesan

“Não tentem fazer palanque em cima do governador”
Leonardo Duarte/Secom

Hartung falou pela 1ª vez sobre a intenção da Prefeitura de Vitória de romper com a companhia

Hartung disse que a companhia vai se manifestar “na hora certa”.
“A Cesan vai falar tecnicamente”, disse

O governador Paulo Hartung
(PMDB) disparou um recado ao
mercado político, na terça-feira
(4), em evento que assinou a ordem de serviço das obras da Parceria Público-Privada (PPP) que pretende universalizar o saneamento
em Vila Velha.
“O que nós estamos fazendo
aqui é histórico. Não é gogó. Gogó
é mole. A paciência cansada com
conversa fiada. O que nós estamos
fazendo aqui é coisa concreta. Não
tentem fazer palanque em cima do
governador”, disse ao finalizar seu
discurso.
Perguntado se a fala era um recado para o prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), que admitiu
tirar a concessão da Companhia
Espírito-Santense de Saneamen-

to (Cesan) da cidade, o governador negou e disse que a associação era “fantasia”.
Hartung falou pela primeira vez
sobre a possibilidade de a Cesan
deixar de prestar serviços de distribuição de água e tratamento de
esgoto em Vitória, que tem a maior
parcela de contribuição nas finanças da Cesan, cujo maior acionista
é o governo. “Na hora certa, a Cesan vai falar tecnicamente sobre
isso”, declarou.
A Prefeitura de Vitória anunciou na semana passada que, daqui a 120 dias, pretende finalizar
um estudo que poderá retirar da
Cesan o serviço de água e esgoto na
capital. Luciano não descarta propor uma PPP como em Vila Velha,
o que poderá substituir a Cesan.
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Esporte
lll Palco sagrado

Que falta ele faz ao Fluminense
causa das partidas vendidas para fora
do estado, que até agora renderam
R$ 3,519 milhões — mas obrigam o
time a viajar e a atuar longe de casa.
Pelo acordo firmado em 2013, o
Fluminense não paga pela operação dos jogos e fica com a bilheteria
correspondente aos setores Norte e
Sul. Mas a última vez que atuou no
estádio sob estas condições foi em
28 de novembro de 2015. Depois,
jogou mais duas vezes em seu palco favorito, mas através de um acordo pontual com a Rio-2016, que, na
época, era a responsável pelo estádio. Por isso, arcou com os custos
da partida.

Tricolor não jogava no Maracanã
desde novembro do ano passado

CARIOCA
• Domingo - Botafogo - 16h
A definir
COPA DO BRASIL 13/4 - Goiás
21h30 - Serra Dourada - A definir

lll Botafogo

lll Nova casa
Divulgação

Alçapão do Flamengo quase pronto

Casa do Flamengo terá a capacidade para 20 mil pessoas
Falta muito pouco para a
casa do Flamengo na temporada 2017 ficar pronta. Nesta
semana, o clube divulgou novas fotos do Estádio Luso Brasileiro, quase todo reformado e
decorado com as cores rubro-negras. Os torcedores ficaram
empolgados nas redes sociais
e já são vários os apelidos criados para o caldeirão: La Bombonilha, em referência ao estádio
do Boca Juniors, Ilha da Nação e
Urubuzão foram alguns dos nomes citados.
A tendência é que a Arena
da Ilha esteja pronta para re-

PRÓXIMOS JOGOS

ceber os jogos na segunda semana deste mês. Ela terá a capacidade para cerca de 20 mil
torcedores. Para o duelo com
o Atlético-PR, no entanto, pela
Libertadores, o Flamengo mandará a partida no Maracanã, assim como fez contra os argentinos do San Lorenzo.
PRÓXIMOS JOGOS
CARIOCA
• Sábado - Vasco - 18h30 A definir
LIBERTADORES 12/4
- Atlético-PR - 19h30 Maracanã

Uma lateral que não se endireita

Parecia que não dava para piorar. Dos três laterais-direitos no
elenco do Botafogo, os dois principais haviam se machucado. O
treinador, então, optou por improvisar um zagueiro no setor em
vez de usar o terceiro jogador da
posição. Quando o zagueiro improvisado também se contundiu,
o técnico precisou usar sua última opção: Marcinho. Domingo,
em partida contra o Resende válida pela Taça Rio, a última opção
também se machucou.
A maldição da lateral direita
do Botafogo, portanto, continua.
Nenhum dos jogadores inscritos
no Estadual ou na Libertadores
têm condição de jogo. Jonas, que
começou a temporada como titular, não deve entrar em campo por mais alguns meses após
um rompimento de ligamento do
joelho. Marcelo ainda precisa de
uma ou duas semanas para se recuperar de um problema muscular. Luís Ricardo, titular no ano
passado e que ainda não entrou
em campo nesta temporada, deve
voltar em aproximadamente um

Marcinho
se machucou
no domingo,
contra o
Resende

mês, após ter sofrido uma fratura
no tornozelo — entretanto, não
poderá ser usado na Libertadores por enquanto, já que ele não
foi inscrito para a fase de grupos.
Agora, novas inscrições só serão
abertas antes das oitavas de final.
PRÓXIMOS JOGOS
LIBERTADORES
• 13/4 - Atl. Nacional - 21h45 Medellín
LIBERTADORES
• 20/4 - Barcelona - 21h45 Guayaquil

Reprodução

O retorno ao Maracanã, na última quarta-feira (5), contra o Liverpool, do Uruguai, pela Copa SulAmericana, não foi festejado apenas
pelo time e pela torcida do Fluminense. Com a liminar que garantiu
ao clube voltar a jogar no estádio sob
as regras do contrato que possui com
a concessionária, os cofres tricolores
também comemoram.
Nos últimos 15 meses (ou seja:
durante todo o imbróglio em torno do
futuro do Maracanã), o Fluminense
passou a perambular entre estádios e
a amargar prejuízo. Ao todo, já pagou
R$ 1,075 milhão apenas para jogar
no Rio. A situação só não é pior por

Sérgio Veloso

Retorno ao Maracanã é motivo de alívio para o clube, que amarga prejuízo para jogar no Rio

