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O professor Wemerson Nogueira, 26, teve uma arma apontada para a cabeça durante assalto na segunda (8), em Vila Velha. Ele foi abordado ao chegar
em casa e o criminoso teria apertado o gatilho, mas, por sorte, a arma falhou.

Fatalidade
A universitária Daniely Tavares, 29, morreu em um grave acidente, ocorrido
na madrugada de domingo (7), na BR-262, em Cariacica. A jovem havia saído
com amigos para comemorar o aniversário dela em uma casa de shows.
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Pioneira
Morreu em Colatina, no sábado (6), a ex-presidente da Câmara Municipal de
Nova Venécia, Moa Selia, 60, em decorrência de uma pneumonia. Ela foi a 1ª
transexual a presidir uma casa legislativa no Brasil, entre 2006 e 2008.
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Cidades
lll Saúde pública

Mais 15 mil consultas pelo SUS

O Centro Regional de Especialidades Metropolitano (CRE),
localizado em Cariacica, passa a
contar com 21 novos consultórios médicos.
Graças a um investimento de
aproximadamente R$ 120 mil, as
salas foram reformadas, permitindo a disponibilização de mais
15 mil consultas, a partir do próximo mês, podendo chegar a 30 mil
atendimentos mensais.
O CRE contava com 18 consultórios, oferecendo 22 especialidades médicas: alergia, angiologia,
cardiologia, cirurgião de cabeça
e pescoço, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, hematologia, mastologia,
nefrologia, nefrologia pediátrica,
neurologia, nutrição, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, psiquiatria, reumatologia
e urologia.
Agora, o espaço vai contar com
39 consultórios médicos.
“Aquele prédio estava precisando de uma reforma urgente,
para melhorar e acolher melhor
as pessoas, além de aumentar a
NÚMEROS

21 SALAS
foram reformadas no local

R$ 120 MIL
foi o investimento para a reformada

39 CONSULTÓRIOS

passa a ter o CRE Metropolitano

Secom

Reforma do CRE Metropolitano, em Cariacica, aumentará para 30 mil o número de atendimentos
O secretário estadual de Saúde, Ricardo Oliveira,
falou da importância da nova unidade do CRE

oferta de serviços. Tudo estava
abandonado. Fizemos uma reforma geral, para disponibilizar mais
consultórios e assim ampliar a capacidade de atendimento”, explicou o secretário de Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira.
De acordo com o secretário,
com a reforma será oferecido um
espaço melhor para atendimento
dos médicos, permitindo que, no
futuro, outros serviços possam ser
disponibilizados no CRE.
“Estamos replanejando toda a
oferta de serviços, para que possamos aumentar a oferta de consultas no futuro. Vamos mudar a
forma de acolhimento das pessoas, melhorar a infraestrutura e as
condições de trabalho, para que

Obras no CRE foram feitas com a mão de obra de
detentos, por meio de um convênio com a Sejus. O
acordo garantiu uma economia de pelo menos 40%

os profissionais possam exercer a
sua função da melhor forma possível”, garantiu Oliveira.
Ainda segundo o secretário, as
obras no CRE foram feitas com
a mão de obra de detentos, por
meio de um convênio com a Se-

cretaria de Estado da Justiça (Sejus). O acordo garantiu uma economia de pelo menos 40% do
custo final dos serviços.
A inauguração da nova estrutura do CRE Metropolitano foi realizada na última segunda-feira (8).

NOVOS AGENDAMENTOS A PARTIR DE JUNHO
Novas instalações
A ampliação do Centro Regional
de Especialidades (CRE)
Metropolitano vai contar com
21 novos consultórios médicos
(vai subir de 18 para 39 salas).
Com as novas salas, a Secretaria
de Estado da Saúde (Sesa)
espera ampliar o atendimento
de 15 mil para 30 mil consultas
por mês.
A expectativa é que as novas
consultas estejam disponíveis
para agendamento a partir do

próximo mês.
A inauguração do novo espaço
aconteceu na segunda-feira (8).
Endereço
 CRE Metropolitano fica
O
localizado na BR-262 em Jardim
América, Cariacica (ao lado
da Estação Ferroviária Pedro
Nolasco, logo após a descida
da Segunda Ponte).
Fonte: Secretaria de Estado da
Saúde
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lll Educação a distância

Vinte mil vagas em supletivo gratuito
Secom

Quem quiser um diploma do ensino fundamental ou médio pode estudar em casa sem pagar nada

Segundo o secretário Haroldo Rocha,
o aluno pode começar a estudar em
qualquer época do ano e não tem
obrigatoriedade de frequência diária

NÚMEROS

15 ANOS

é a idade mínima para se matricular no ensino fundamental

5.600

alunos já estão matriculados no
supletivo a distância da Sedu

38 MIL

alunos fazem o EJA semipresencial

o aluno não precisa ir à escola, ele pode estudar de forma
on-line, pela plataforma no
site da Sedu, ou com a apostila, que é disponibilizada para
quem não tem acesso à inter-

net”, explicou o secretário de
Estado da Educação, Haroldo Rocha.
Segundo o secretário, o
aluno pode começar a estudar em qualquer época do
SAIBA MAIS

O que é EJA
Modalidade de ensino que
oferta classes de alfabetização,
cursos de ensino fundamental e
médio para quem não conseguiu
concluir etapas no tempo regular.
O interessado em ingressar
na modalidade deve ter idade
mínima de 15 anos para o ensino
fundamental e 18 anos para o
ensino médio.
Modalidades
A distância
O aluno faz a matrícula e estuda
de casa com o material disponível
na plataforma on-line, ou com
a apostila para quem não tem
acesso à internet.
A modalidade funciona sem a
obrigatoriedade de frequência
diária, com professores para
esclarecer dúvidas, adaptando-

se à disponibilidade de tempo do
aluno.
Para tirar dúvidas, o aluno tem
apoio nos Centros Estaduais de
Educação de Jovens e Adultos
(Ceeja) e Núcleos Estaduais
de Educação de Jovens e
Adultos (Neeja). Nesses locais,
o atendimento é individual
e personalizado, utilizando
módulos.
O aluno pode começar em
qualquer época do ano. Ele se
matricula de acordo com seu
plano de estudo, baseado nos
documentos que apresenta
buscando a certificação.
Matrícula
As matrículas devem ser feitas
nas unidades e nas escolas que
ofertam a modalidade.
Os documentos são: identidade,

CPF, três fotos 3X4, histórico
escolar e comprovante de
residência. Mais informações no
site www.sedu.es.gov.br e pelo
telefone 3636-7600.
Unidades do Ceeja
Ceeja Vitória: Ladeira São Bento,
66, Centro
Ceeja Colatina: Av. Pedro Vitali,
209, bairro Tropical
Ceeja Cachoeiro: Rua Moreira,
215, bairro Cel. Borges
Ceeja Linhares: Rua Monsenhor
Pedrinha, s/n, Centro
Unidades do Neeja
Vila Velha: Escola Agenor de
Souza Lé, na Rua Alan Kardec,
Divino Espírito Santo
Cariacica: Escola Prof.ª Maria
de Lourdes Silva Santos, na Rua
Antonio Silveira Dias, Alto Laje

Fonte: Secretaria de Estado da Educação

A chance de finalmente
conseguir o diploma do ensino fundamental ou médio
pode estar perto. O governo
do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação
(Sedu), está com 20 mil vagas
abertas para quem quer concluir os estudos.
As oportunidades são para
estudar de graça e a distância, indo à escola só para tirar dúvidas e fazer a prova,
na plataforma da Sedu para
a Educação de Jovens e Adultos (EJA).
“Nessa modalidade do EJA

ano, com liberdade no período da matrícula e, além disso, não tendo obrigatoriedade de frequência diária.
“Essa flexibilidade ajuda
muito os alunos que não têm
tanto tempo para estar na escola. Assim, eles conseguem
estudar de acordo com o seu
horário e podem obter o diploma”, ressaltou o secretário.
Os alunos que optam pela
modalidade a distância do
EJA têm quatro Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja) a disposição para tirar dúvidas e
servir como apoio.
E este ano, além destes
centros, os alunos podem
contar também com os Núcleos Estaduais de Educação
de Jovens e Adultos (Neeja),
que são como o Ceejas em
menor proporção dentro de
escolas de ensino regular.
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lll Infiltrados

Estado tem 168 criminosos do PCC

A facção criminosa que há décadas aterroriza o Estado de São
Paulo cresceu e mantém membros
em outras regiões, inclusive no Espírito Santo, que possui 168 “batizados” do Primeiro Comando da
Capital (PCC) por aqui. Hoje, fora
do estado paulista, há 16.195 criminosos do grupo, distribuídos em
17 das 27 unidades da federação.
Os dados foram publicados
pela Folha de São Paulo, no final
de abril, com base em números
do Ministério Público de São Paulo. Segundo a reportagem, o Espírito Santo é o terceiro Estado com
menos “batizados”. Fica atrás de
Distrito Federal e Rio de Janeiro.
O crescimento da facção começou a ocorrer na década de
1990. Em 1998, o governo de São
Paulo mandou chefes do PCC
para outros Estados, em unidades prisionais sem isolamento
de outras facções.
A proposta era enfraquecer a
facção dentro de São Paulo, mas
isso teve como consequência o
fortalecimento do PCC em ou-

Membros do PCC exibem bandeiras em
presídio paulista, em imagem de 2006

tros Estados do país.
Embora haja a presença de
membros “batizados” pelo PCC
no Espírito Santo, não há registro
de conflitos ligados à facção, segundo a reportagem.
O contingente de criminosos da

Facções são impedidas de
se articularem no Estado
O secretário de Estado de
Justiça, Walace Pontes, destacou que a existência de
facções faz parte da realidade de todos os presídios. Ele
se referia a grupos como o
Primeiro Comando de Vitória, o Primeiro Comando da
Capital (PCC), entre outros.
“Não há conversa entre
eles por aqui. Pode até ter
membros, mas a inteligência trabalha para impedir
qualquer articulação”, disse
na época o secretário sobre
as medidas para evitar articulações entre os bandidos.
A reportagem questio-

nou quantos membros do
PCC estão presos no Estado, entre outras perguntas
sobre a presença do grupo
aqui. Por nota, a Secretaria de Estado de Segurança (Sesp) e a Secretaria de
Justiça (Sejus) informaram
apenas que “os setores de
inteligência da Sesp e da
Sejus trabalham de forma
integrada e monitoram as
atividades de grupos criminosos dentro e fora dos
presídios”. E acrescentaram
que “não há registro de atividade organizada de facções em solo capixaba”.

facção saltou de 3.231 em outubro
de 2014 para 16.195 em março deste ano. Só a partir de agosto do ano
passado, 4.256 foram convocados.
Os dados são do Ministério Público com base em planilhas apreendidas com a própria quadrilha.
A facção incentiva a série de
“batismos” para aumentar sua
força fora de São Paulo. O criminoso deve ser convidado por alguém que já é membro da facção
e ter o aval de outros dois para ser
“batizado”.
“O nome do padrinho e o próprio nome de guerra se tornam
uma espécie de RG do detento
no grupo. Quem convida assume

responsabilidade pelo afilhado e,
também, pelos erros cometidos
por ele. Um problema grave de indisciplina (como matar um colega
sem autorização da cúpula) pode
custar a vida de ambos”, explica
trecho da reportagem da Folha de
São Paulo.
A expansão do PCC ocorre em
meio à guerra entre facções no país.
Em Manaus, 64 pessoas (a maioria
do PCC) foram mortas dentro do
sistema prisional em janeiro, por
ordem de bandidos da Família do
Norte (FDN). O grupo paulista, então, ordenou e executou a morte de
31 presos em Roraima. E os conflitos continuam, cita a reportagem.

MEMBROS ‘BATIZADOS’ PELO PCC POR ESTADO
São Paulo: 8.534
Paraná: 2.426
Ceará: 2.403
Alagoas: 1.263
Mato G. do Sul: 1.096
Minas Gerais: 1.062
Roraima: 978
Acre: 768
Rio G. do Norte: 732

Rio G. do Sul: 702
Rondônia: 631
Tocantins: 513
Goiás: 474
Maranhão: 386
Pará: 308
Paraíba: 269
Sergipe: 251
Pernambuco: 247

Amapá: 245
Mato Grosso: 233
Bahia: 232
Santa Catarina: 228
Piauí: 183
Amazonas: 171
Espírito Santo: 168
Distrito Federal: 143
Rio de Janeiro: 83

Fonte: Ministério Público de São Paulo

Paulo Amaral

Grupo criminoso de São Paulo intensificou expansão no país e o Espírito Santo está incluído na lista
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Economia
lll No Estado

Vitória é a melhor cidade para investir

Vista aérea de Vitória: cidade é apontada, em estudo, como a que tem
maior potencial de consumo e investimento

Cidade mais rica do
país tem baixo poder de
consumo
A pesquisa do IPC Maps 2017
revelou um dado curioso na relação entre renda per capita e poder de consumo. Segundo a arrecadação municipal, Presidente
Kennedy, no Sul do Estado, a cidade com maior PIB per capita
do País, mas no poder de consumo da população é apenas a
2873º, ocupando a 68º colocação no ranking estadual.
Por isso, o município é considerado o 11º do Estado com menor potencial para receber negócios, mesmo com a renda por
pessoa de R$ 815,1 mil, segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O professor universitário e

economista Marcelo Loyola Fraga disse que este suposto paradoxo se deve a um problema de
gestão.
“A riqueza do município é medido por um índice e a da população, por outro. O dinheiro do
petróleo não chega no bolso da
população. Os royalties não são
usados em qualquer situação e
investimento. Por isso deve haver
competência de gestão, para que
a riqueza chegue ao bolso da população”, disse.
Procurada, a Prefeitura de
Presidente Kennedy, por meio
de nota, informou que não teve
tempo hábil para contestar a informação do IPC Maps 2017.

Um estudo revelou as cidades
capixabas que possuem maior
potencial de consumo e consequentemente, segundo especialistas, são os melhores municípios para os investidores.
Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, nesta ordem, encabeçam a lista.
A capital, que no ano passado ocupava o terceiro lugar no
ranking estadual, tirou Vila Velha do topo e agora passa a ocupar a 43ª colocação no cenário
nacional.
Cachoeiro de Itapemirim,
Linhares, Colatina, Guarapari,
Aracruz e São Mateus completam o ranking das 10 cidades melhores colocadas no Estado, no
IPC Maps 2017 no ranking nacional.
O estudo mede o índice do
potencial de consumo da população com base em indicadores
como o Produto Interno Bruto
(PIB), por exemplo. Segundo o
responsável pelo estudo, Marcos Pazzini, a pesquisa aponta

quanto a população tem de dinheiro no bolso em cada um dos
municípios.
“Através da análise dos dados entre 2016 e 2017, o estudo mostra que o consumo nacional tem fôlego para atingir
R$ 4,2 trilhões, embora se iguale
aos níveis de consumo de 2011,
quando comparados os valores
sem considerar a inflação. Serão
gastos R$ 300 bilhões a mais que
em 2016, indicando crescimento real estimado em 0,42%”, explicou Marcos.
Ele afirma que, de um modo
geral, o País apresentou um crescimento tímido no poder de consumo, o que é animador tendo
em vista que os últimos três anos
foram de recessão econômica.
“As empresas que obtiveram
crescimento significativo eram
compostas por até nove funcionários, que em geral são empresas familiares que não garantem
acréscimo na geração de empregos, mas é um ótimo sinal”,
comentou.

POTENCIAL DE CONSUMO
RANKING DE 2017

RANKING DE 2016

NACIONAL

ESTADUAL

POTENCIAL
DE CONSUMO
(R$ BILHÕES)

NACIONAL

ESTADUAL

Vitória

43º

1º

13,101

49º

3º

Vila Velha

45º

2º

12,893

43º

1º

Serra

52º

3º

10,941

47º

2º

Cariacica

76º

4º

7,698

74º

4º

Cachoeiro

139º

5º

4,646

136º

5º

Linhares

172º

6º

3,699

174º

6º

Colatina

199º

7

3,153

213º

7º

Guarapari

261º

8º

2,384

252º

8º

Aracruz

290º

9º

2,161

331º

10º

São Mateus

306º

10º

2,067

261º

9º

MUNICÍPIO

Fonte: IPC MAPS 2017

Reprodução

Estudo do IPC Maps aponta que a capital superou Vila Velha como município de maior potencial
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lll Energia

Investimento reduz risco de apagão no ES
Secom

Linhas de transmissão serão construídas no Estado, que tem destaque em competitividade no país

Regis Mattos disse que, com as linhas de transmissão, as
empresas vão ter mais segurança em fazer seus investimentos
Novas linhas de transmissão de
energia estão previstas para o Estado ainda neste ano. O investimento é de R$ 1,6 bilhão, de acordo com
o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Regis Mattos,

e será feito em parceria com o governo federal.
“O projeto vem dar mais estabilidade ao sistema de fornecimento
de energia, reduz o risco de apagão
e permite que as empresas tenham

mais segurança em fazer seus investimentos”.
Serão 560 quilômetros de linhas
de transmissão de energia e construção de quatro subestações no
Estado.
Segundo o secretário, tais investimentos, que garantem mais competitividade ao Espírito Santo em
nível nacional, só serão possíveis
devido ao equilíbrio fiscal.
“A responsabilidade com os gastos é o que garante ao governo do Estado os recursos para manter a regularidade dos serviços essenciais em
dia. O Espírito Santo ainda se destaca no cenário nacional por ir além
do básico, conseguindo investir em
projetos sociais e de infraestrutura.
Regis Mattos explica que isso é
resultado de planejamento. “Ainda em 2015, o Estado estava gastando mais do que arrecadando.
Para reorganizar com responsabilidade social, reduzimos os gastos
sem comprometer os serviços básicos. Mas fomos além, investindo

em novos projetos.”
Entre os projetos estão o Escola
Viva, com 17 instituições ofertando 10 mil vagas de educação integral, e o Ocupação Social, coordenado pela Secretaria de Estado de
Direitos Humanos.
Além do âmbito social e educacional, Regis Mattos também contou que os investimentos se estendem à infraestrutura. O governo
trabalha para garantir recursos federais em obras maiores, como o
aeroporto de Vitória, a duplicação
da BR-101, e a conclusão da dragagem do Porto.
Existem ainda outras obras executadas no âmbito estadual, como
a rodovia Leste-Oeste e outras estradas, sistemas de saneamento básico, barragens, e reflorestamento,
entre outros.
O governo do Estado finalizou
no último fim de semana seu Seminário de Planejamento Estratégico, para definir medidas até abril
de 2018.

Novas linhas de transmissão serão instaladas em todo o Estado,
com investimentos de R$ 1,6 bilhão feitos pelo governo
INFRAESTRUTURA
Novas linhas de transmissão de
energia estão previstas para o Estado ainda neste ano. O investimento é de R$ 1,6 bi e visa dar
mais estabilidade ao sistema de
fornecimento de energia e reduzir o risco de apagão.
Tratam-se de projetos para implan-

tação de 560 quilômetros de linhas
de transmissão de energia e construção de 4 subestações em Rio
Novo do Sul, na região Sul, e em
João Neiva e São Mateus, no Norte.
O novo terminal do aeroporto de
Vitória tem estimativa de entrega
para o próximo semestre.
Ao todo, 10 trechos de estradas fo-

ram concluídos em 2016 e outras
10 obras estão em andamento:
duplicação da ES-482 (entre Cachoeiro e Coutinho), reabilitação
da ES-430 (trecho entre Jaguaré e Água Limpa), implantação da
rodovia Leste-Oeste e duplicação
da BR-101.
O Estado ainda articula investimentos nos portos Imetame, Estaleiro Jurong e Porto de Vitória,
como a finalização da dragagem
e reformas no cais comercial e
cais do Atalaia.
ECONOMIA
Foram concluídas as fábricas da
Oxford, Agrale e Indústria Carvalho
Cosméticos. Além disso, as obras
da Fábrica Placas do Brasil, em Pinheiros, e da Aladdin, em Cariacica, foram iniciadas.
Ao todo, R$ 393 milhões foram in-

vestidos por 36 empresas enquadradas no Programa de Atração
de Investimentos (Invest-ES) em
2015 e 2016, criando 3,7 mil empregos. Outras 1.244 empresas
foram cadastradas no Compete.
O BANDES proporcionou mais
de 12,5 mil operações de crédito no Estado, totalizando R$ 234
milhões de investimentos no ano
passado.
SEGURANÇA
Foram entregues 11 obras de delegacias e unidades em 2015 e
2018. A previsão é de que outras
quatro obras sejam entregues e
mais cinco iniciadas ainda este
ano.
No sistema prisional, 2.486 detentos trabalhando em 205 empresas.
Dentro dos presídios, outras três
oferecem trabalho a 654 internos.

Fonte: Secretaria de Estado de Economia

Reprodução

PROJETOS DO GOVERNO
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lll Polos empresariais

Mais de 13 mil empregos em novos bairros

Estado tem 16 áreas voltadas para novos empreendimentos em fase de projeto ou implantação
Divulgação

para nove empresas e em Serra Log
I, 32 empresas já compraram espaços. “Essas empresas compraram os
lotes, mas ainda não começaram a
operar. Elas são das mais variadas
atividades”.
Em Cariacica, há mais dois polos: o VTO – espécie de bairro inteligente que vai reunir área comercial,
industrial e residencial – e o Codepe. Juntos, devem criar pelo menos
2.750 novos empregos.
Já no município canela-verde, o
polo da rodovia Leste/Oeste, que
ainda está em fase de incubação,

Com previsão para início das operações das empresas entre
2018 e 2019, o Serra Log I fica em Campinho da Serra e o Serra
Log II entre os bairros de Planalto Serrano e Serra Dourada

“

é a facilidade para atrair empresas,
já que as áreas já são previamente
licenciadas nos órgãos ambientais.
Entre os benefícios que eles oferecem para os municípios onde se instalam, está o aumento na arrecadação de impostos.
Na Serra, por exemplo, há dois
polos empresariais cujos lotes já estão sendo vendidos (Cercado da Pedra e Serra Log Park I) e mais três em
andamento. Somadas, as vagas de
emprego estimadas dos cinco estão
na ordem dos 11 mil.
Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico da Serra, Paulo Menegueli, em Cercado
da Pedra já foram vendidos 24 lotes

“

Viana é um celeiro
de oportunidades, com
grande vocação para
os centros logísticos
estruturados”

Gilson Daniel,
prefeito de Viana

SERRA
Cercado da Pedra
A previsão para início das operações
das empresas, que serão de setores
variados, é entre 2018 e 2019. A estimativa é de que sejam implantadas
por volta de 70 empresas no local,
que fica em Civit II.
Serra Log Park I e II
A previsão para início das operações
das empresas em ambos os polos é
entre 2018 e 2019. O Serra Log I fica
em Campinho da Serra e o Serra Log
II entre os bairros de Planalto Serrano e Serra Dourada.
 averá,em média,150 empresas por
H
polo e 30 e 80 vagas de emprego por
empresa, num total de 9 mil vagas.
Jacuhy e Serra-norte
Ambos estão em fase de aprovação
e ainda não há uma estimativa de
quantas empresas vão abrigar ou
quantas vagas criarão.

Divulgação

Reprodução

A posição
geográfica faz com
que seja vantajoso
para as empresas se
instalar em Cariacica”

Albuíno Junior,
diretor-presidente do Idesc

NOVOS EMPREENDIMENTOS NA GRANDE VITÓRIA

CARIACICA
VTO Polo empresarial Misto
Às margens da Rodovia Leste-Oeste, o local tem previsão de início das
obras de construção neste semestre
ainda. Na etapa de execução, serão
criadas cerca de 250 vagas. Será
um bairro planejado com áreas in-

dustriais, comerciais e residenciais.
Haverá hotel e um hospital estadual no bairro.
Codepe
O Centro de Operações Logísticas
Porto Engenho está em fase de implantação. Empresas como a multinacional PMI e as nacionais Arezzo e
Transilva já estão operando no local.
Em cinco anos, a previsão é que o local crie um total de 2.500 empregos.
VILA VELHA
Polo da Rodovia Leste/Oeste
Existe um projeto, ainda na incubadora, de polo empresarial na região
da Grande Terra Vermelha. Os lotes
ainda não começaram a ser vendidos, mas a ideia é que a área abrigue
empresas de prestação de serviços.
VIANA
Polo industrial
Com 2 milhões de metros quadrados, o polo deve começar a vender
os lotes no 2º semestre deste ano.
Agora, acontece a fase de análise de
projetos para autorização das obras.
Não há uma estimativa da quantidade de empregos que serão criados.
Polos empresariais
Haverá a construção de, pelo menos, quatro polos, na Grande Betânia.

Fonte: Prefeituras, Codepe e Sedes

A previsão para início das operações das empresas em ambos os polos é entre 2018 e 2019. O Serra Log I
fica em Campinho da Serra e o Serra Log II entre os bairros de Planalto Serrano e Serra Dourada.
A reunião de empresas em um
único bairro – os chamados polos
empresariais – tem sido implantada
no Estado com a missão de atrair investimentos e criar empregos.
Atualmente, há pelo menos 16
polos no Espírito Santo em fase de
projeto ou início de implantação. A
estimativa é que, juntos, eles devem
criar, nos próximos anos, no mínimo
13.750 novas vagas.
Um dos diferenciais desses polos

conforme explicou o coordenador
do Centro do Empreendedor de Vila
Velha, Marcelo Zouian, chega para
completar a lista de projetos o da
Grande Terra Vermelha. “Além do
polo, que deverá abrigar prestadores de serviços, existe o projeto de
um aeroporto de carga”.
Em Viana, garantiu o prefeito, Gilson Daniel, há cinco novos
grandes polos em fase de análise
de projetos. Segundo o secretário
de Desenvolvimento Econômico de
Linhares, Luiz Fernando Lorenzoni,
há dois polos na cidade.
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lll Alívio para o bolso

Alimentos que devem ficar mais baratos
Regularidade das chuvas deve garantir preços baixos em itens essenciais na mesa do capixaba
Quatro meses do ano se passaram, e o comportamento dos preços dos alimentos já está diferente de
2016, quando o encarecimento no
setor impulsionou a inflação. Mesmo com alguns itens mais em conta, os consumidores querem, claro,
economizar. Pensando nisso, o ESTADO CAPIXABA mostra quais serão os vilões até o fim do primeiro semestre e quais produtos devem ficar
mais baratos.
Segundo especialistas, os ali-

mentos continuarão em trajetória
de queda ao longo de 2017 e darão
uma importante contribuição para
que a inflação se mantenha baixa até
o fim deste ano. Segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), em comparação com abril
de 2016, vários alimentos importantes na mesa do brasileiro já acumulam queda nas taxas de variação acumuladas em 12 meses, como aponta
o Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). O feijão carioca, por

exemplo teve queda de 22,74%, a batata inglesa caiu 40,69% e o mamão
papaya teve redução de 47,84%. Outros itens prometem queda mais intensa nos próximos meses, como arroz, feijão preto, açúcar e frango.
Na contramão desses produtos
estão os laticínios. O consumidor
deve se preparar para gastar mais
com eles, em especial, o leite, que
subirá de preço até pelo menos julho. Com a redução da oferta, o preço tende a subir. Só no mês de abril,

por exemplo, o preço do leite longa
vida subiu 1,8%. Além disso, produtos in natura, como hortaliças, frutas
e legumes, devem subir de preço até
o fim do primeiro semestre.
“Este ano, o clima tem contribuído para safras recordes. Não há um
volume absurdo de chuvas, mas,
sim, regularidade, o que favorece
a agricultura. Isso ajudará a manter muitos alimentos com o preço
em baixa”, explica o economista André Braz.

Bolso ainda sente a alta
A estudante Caroline Silva Barbosa, de 29 anos, mora
numa república e diz que os
preços pesam ainda mais no
bolso de quem não pode dividir as compras. Segundo ela, o
fato de não ter espaço para estocar comida atrapalha, pois

ela não consegue aproveitar
as promoções.
“Se a inflação deveria mudar os preços, isso não está
acontecendo. A sensação
que eu tenho é de que gasto
cada vez mais com comida.
Do ano passado para cá, car-

nes e laticínios aumentaram
e muito. Produtos de higiene também estão mais caros.
Compro pelo menos duas caixas de leite por semana, só vi
o preço subir. A carne, eu passei a substituir pelo frango. É
o jeito”, diz ela.

Já a fotógrafa Ana Beatriz,
de 52 anos, faz da pesquisa
sua aliada para economizar:
“Tento comprar a carne quando algum mercado faz ‘O dia
da carne’, e vou sempre atrás
daquelas promoções de leve
três, pague dois”.

10 | ESTADO CAPIXABA - Vitória, ES, Semana de 12 a 18 de maio de 2017

Vida
lll Falta pouco para o Dia dos Namorados

Como encontrar um novo amor?

Sem amarras: Estar aberto a conhecer pessoas novas, seja onde for, é um passo importante

Ainda falta um mês para o Dia
dos Namorados, mas os métodos
para encontrar um novo amor já
podem ser colocados em prática.
Uma pesquisa do site de relacionamento ParPerfeito, com 1.200
usuários, mostrou que a maioria
dos homens (42%) aposta em sites e aplicativos na busca de um

Dica básica: tente se
repaginar e não repita
comportamentos na
hora de se relacionar

Escolhas para encontrar
novas relações
Segundo Roberta Limeira,
psicoterapeuta e coach, uma
dica básica é tentar repaginar
e não repetir comportamentos na hora de se relacionar.
“Cuidado para não fazer
as escolhas de sempre. Não
reencene, não reedite as escolhas e os relacionamentos.
Não permita que a nova relação já nasça velha. Se isso tem
sido a temática em sua vida
amorosa, busque ajuda profissional”, aconselha ela.

Nesta difícil missão de encontrar um parceiro, é preciso
entender ainda que uma relação madura não nasce pronta,
mas é construída. E demanda
sempre um trabalho interior.
“Exige autoconhecimento,
capacidade de olhar para si e
para o outro. Todo relacionamento implicará sempre investimento, renúncia, autodoação, crescimento e muito
aprendizado”, afirma a psicoterapeuta.

opina Marina.
Para elas, a internet pode até
aproximar, mas deixa as relações
mais frias e impessoais. A dica seria frequentar lugares novos, como

cursos e viagens. Além disso, cuidar da autoestima e estar aberto a
conhecer pessoas diferentes, pela
internet ou pessoalmente, é uma
boa maneira de começar.

Fonte: Denise Miranda de Figueiredo e Marina Simas de Lima, do Instituto do Casal

“Cuidado para não fazer as
escolhas de sempre. Não
reencene, não reedite as
escolhas e os relacionamentos.
Não permita que a nova relação
já nasça velha”, Roberta
Limeira, psicoterapeuta

parceiro ou parceira. Já 45% das
mulheres preferem conhecer alguém em novas turmas de amigos.
Para as psicólogas Denise Miranda de Figueiredo e Marina Simas de Lima, não se pode generalizar, mas algumas das explicações
para esse resultado estariam ligadas a um jeito extrovertido da
mulher e um mais inseguro dos
homens.
“Cada um tem o seu perfil. Mas
a mulher tem maior facilidade
nos encontros pessoais por se
comunicar mais. Os homens, de
certa forma, na paquera, temem
ser rejeitados. Com isso, procurar
alguém na internet parece mais
seguro para enfrentar a timidez”,
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Cultura
lll Show

Double You chega ao Clube Arci
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Banda fará uma única
apresentação no Estado

www.coquetel.com.br
Orelhão
(pop.)

© Revistas COQUETEL

O dia
seguinte
ao de hoje

Que tem
desejo
exagerado de
riquezas

Explosivo com programação de tempo
Sílaba de Medula (?):
"salão" o tutano

ProfissioCarro de nal
que trauso
balha
com
militar madeira

Capital do
estado de
Tocantins
Tola
Time
gaúcho
(red. fut.)

O plano
alternativo
Ladeira
(abrev.)

Fruto da
cajazeira

Peça que
identifica
o veículo
Alvo da
manicure
Formato
de vigas

Maluco
(bras.
gír.)

Nascido
na Suécia
Banheiro
social

Alinne
Moraes,
atriz
Técnica
oriental de
meditação

4ª nota
musical
Relativo
ao boi

Sentir
profunda
aversão

Enjoo;
náusea
Amparo
(fig.)
4ª letra
201, em
algarismos
romanos

O gás
da vida
(símbolo)
Em + a
(contração)

Consoante
repetida
em
"lentilha"

Arquivo
de livros
para
consulta

Ajudar;
socorrer
Vazia por
dentro

(?) Mort,
personagem de
Verissimo

15

Solução
C A
A
J A
A R
T
A
M O
D
C I
C A
I R
S

E

S O
A S

BANCO

Cidade
dos exageros
(SP)

A
J
B
M B I C I O
A
P A L M
N T E R
B
H A
P L A
Ã
T I A R
B A N D E
Ç A
T
L
S U E C O
L E
I O G
A
A R R I
V I N O
O
A
S
I
B L I O T E
O
A C U D

QUANDO: sábado, dia 13
ONDE: Clube Arci, na Praça
Assis Chateaubriand, Ibes, Vila
Velha
HORÁRIO: 22 horas
INGRESSOS: R$ 40 e R$ 200
(mesa com 4 lugares)
PONTOS DE VENDA: na
bilheteria ou site da casa
INFORMAÇÕES: (27) 3229-2352
/ 99858 0501

Família
(p. ext.)
De (?): de
memória

Agnaldo
Timóteo,
cantor

C

DOUBLE YOU

A BANDA
Desde 1985 na ativa, a banda
Double You, de origem italiana e
liderada pelo britânico William Naraine, já vendeu mais de seis milhões de discos ao redor do mundo e liderou no Brasil as paradas
nas principais rádios, além de emplacar músicas na trilha sonora de
dez novelas nacionais. Ainda, nosso país está especialmente presente na formação do Double You, que
desde 1996 conta com o músico e
produtor brasileiro Gino Martini.
Apresentações históricas como
no festival “Spirit of London”, em
2006, no sambódromo no Anhembi
(SP), marcam a trajetória da banda,
que já reuniu milhares de pessoas
e dividiu palco com nomes como
“KC & The Sunshine Band”.

Objeto
equilibrado pelo
garçom

A

SERVIÇO

As entradas para esta noite especial, que terá ainda a Banda Hi
Fi e participação do DJ Dinho nos
intervalos, já estão à venda pelo
site oficial ou na bilheteria do Clube ARCI. Os ingressos antecipados
saem pelo valor de R$ 40. Ainda é
possível adquirir uma mesa com
04 convites a R$ 200. O evento está
marcado para as 22 horas.

Arte,
em inglês

C
A
O
B B
I
U N
E
T
P E
L
L E
F
B O
N
B I

As boas lembranças, as energias
e a euforia dos anos 80/90 serão
resgatadas no próximo sábado, dia
13 de maio. A banda internacional
Double You desembarca em Vila
Velha e promete uma viagem ao
passado no Clube ARCI.
Sucessos como “Looking At My
Girl”, “Run To Me”, “She’s Beautiful”
e “Who’s Fooling Who” foram e ainda são prestigiados por jovens de
todas as idades. O Double You coroa uma nova fase do Clube ARCI,
com a primeira apresentação internacional promovida pelo local.

Obra encenada
no teatro

Enfeite de
cabelos
Alicerce;
fundação

3/art. 4/peça — unha. 5/óssea. 6/amanhã. 9/ambicioso. 10/biblioteca.

Divulgação

Sucessos do grupo foram e ainda são prestigiados por jovens de todas as idades há mais de 30 anos
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Curtimos

Divulgação

Clima ruim no jornalismo da Band

Milton Neves já há alguns anos cortou
relações com Renata Fan

No instante em que a Band tem praticamente acertada a transmissão da
Copa das Confederações, como próximo grande evento do futebol internacional, aquele que reúne as seleções
melhor classificadas de todo o mundo;
e ainda no momento em que a alta dire-

ção da casa trabalha efetivamente para
se garantir na Copa de 2018, o ambiente no seu departamento esportivo é o
pior possível.
São várias as zonas de conflito, que
embora não extrapolem os limites do vídeo, sempre acabam por comprometer
a boa ordem dos trabalhos.
Milton Neves, magoado com o que
alega ser uma ingratidão dela, já há alguns anos cortou relações com Renata
Fan. Mesmo no social, os dois passaram a obedecer a uma distância regulamentar. Renata que, por sua vez, não
fala com o Neto, brigado há muito tempo com o Denílson, outro comentarista.
Milton e Neto também já foram bem
mais próximos. Há o entendimento que
um time tão desunido - do jeito que está
- jamais irá chegar a lugar nenhum.

Acerto

A escalação de Elizângela para fazer a mãe
de Juliana Paes em “A
força do querer” foi certeira. As duas esbanjam
química como Aurora e
Bibi e ainda estão parecidas.

Não Curtimos

Divulgação

lll Brigas

Divulgação

Famosos

Horror

Depois de deixarem Reynaldo Gianecchini feio
em toda “A lei do amor”, a
direção de “Novo mundo”
deixa Chay Suede com o
cabelão bem esquisito.
Que Joaquim tenha um
futuro melhor!

Rápidas

Divulgação

Xuxa comentou em uma live
no seu Instagram sobre o desejo
de fazer a 2ª temporada do ‘Dancing Brasil’. Porém, ela antecipou
que a Record iria apresentar outras propostas de trabalho. Fato
é que Xuxa se identificou com o
formato e o público correspondeu, apesar dos números da audiência ainda não serem satisfatórios.
Divulgação

Divulgação

O quadro ‘Ding Dong’ é um
grande sucesso dentro do Domingão do Faustão. Inicialmente ele seria apenas por
temporadas, mas a aceitação
do público foi tão grande que
Faustão exigiu a permanência
do quadro. Para o apresentador é uma ótima oportunidade de dar espaço a artistas que
não conseguiam mais divulgar seu trabalho no programa.

lll De saída

lll Azedou

Todos se perguntam onde
foi parar a amizade eterna que
Julia Faria e Thayla Ayala propagavam aos quatro cantos do
planeta. Nós contamos: acabou na Bahia. Julia estava apaixonada por um rapaz, contou
pra Thayla e numa viagem ao
Nordeste, a nossa ministra das
relações exteriores foi lá e furou o olho da amiga. A amizade, óbvio, foi pro beleleu.

O missionário R.R. Soares já sinalizou o seu desejo de não renovar contrato com a Rede TV!. No
que se refere a ela, todo o dinheiro hoje destinado para compra de
alguns horários, passará a ser usado em investimentos na sua RIT.
Toda questão se resume a relação custo/benefício. Atualmente, a RIT TV empata ou ganha da
Rede TV! na audiência.
Divulgação

lll Aprovado

lll Sucesso
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Política
lll Câmara de Vila Velha

Vereadores atacam Max por alugar salas
Vereadores da Câmara de Vila Velha criticaram a atitude do prefeito
Max Filho (PSDB) em alugar duas
salas conjugadas, no valor mensal de
R$ 2.040, em um bairro que tem um
dos metros quadrados mais caros do
município, na Praia da Costa, mesmo
com a crise financeira que assola as
contas públicas e subtrai serviços essenciais à população.
A crítica foi puxaba pelo vereador
Arnaldinho Borgo (PMDB), em uma
sessão realizada na semana passada na Câmara, onde afirmou que o
aluguel foi feito por dispensa de licitação.
“O prefeito aluga um conjunto
de salas, no meio da Praia da Costa,
bairro mais valorizado de Vila Velha,
para tratar de assuntos que a gente
não conhece. Vila Velha tem uma
prefeitura que paga um aluguel altíssimo. O gabinete do prefeito talvez seja maior que o gabinete do governador do Estado. Mas ele foi lá e
alugou um conjunto de salas, num

momento de crise”, disse na sessão.
O vereador rebateu os argumentos do prefeito de que ele já havia alugado salas quando atuou como prefeito. “Ele usurpava dinheiro público
na época e voltou a praticar os velhos
desmandos”.
Ricardo Chiabai, embora menos incisivo nas críticas a Max Filho,
considera desproporcional o aluguel
das salas. “Acho realmente que não
é uma atitude adequada ao momento. O prefeito já tem um espaço, no
gabinete, com uma área muito boa,
confortável. Inclusive é pago um aluguel pelo espaço da prefeitura. Não
vejo razão em pagar aluguel em outro espaço”, disse.
Já Heliosandro Mattos (PR) considera desnecessário o aluguel. “Como
aliado do prefeito, eu o desaconselharia a persistir nesse aluguel”.
O presidente da Câmara, Ivan
Carlini (DEM), minimizou. “O caso
do prefeito, no meu ponto de vista, é
que ele precisa ter uma sala reserva-

da para atender algumas autoridades. Não tenho nada a questionar”.
Reginaldo Almeida (PSC) disse
não entender como desperdício de
verba pública o aluguel defendido
pelo prefeito Max Filho.

“

“

“

Prefeito diz que espaço é necessário
Alvo de críticas de vereadores
de Vila Velha, o prefeito Max Filho (PSDB) defendeu o aluguel
de salas na Praia da Costa. “É
muito útil ao administrador se
valer de espaços reservados para
poder se dedicar a importantes
decisões de interesse público. Estamos alugando mais barato na

Não consigo
entender que o prefeito
desperdiçou verba
pública. Acho que, se
teve de alugar, houve a
necessidade”

Heliosandro Mattos (PR),
vereador

Divulgação

Divulgação

Ivan Carlini, (DEM),
pres. da Câmara

Praia da Costa do que na região 5
(de Terra Vermelha)”, comparou.
O tucano negou atrito com vereadores. “A relação com a Câmara está muito boa. A prefeitura
está cortando aluguéis mais caros. Estamos negociando todos
os contratos e vamos sair para
locações mais baratas”.

“

Como aliado
do prefeito, eu o
desaconselharia a
persistir nesse aluguel,
para que os adversários
não façam suposições”

O Caso do prefeito,
no meu ponto de vista,
é que ele precisa ter
uma sala reservada
para atender a algumas
autoridades”

Divulgação

Ricardo Chiabai, (PPS),
vereador

Max Filho foi criticado por alugar salas mesmo tendo amplo gabinete

Divulgação

Não vejo razão em
pagar aluguel em outro
espaço para o prefeito
receber munícipes,
autoridades e fazer os
despachos”

Renan Dadalto

Prefeito alugou imóveis por R$ 2.040. Para aliados, não há desperdício de dinheiro público

Reginaldo Almeida (PSC),
vereador
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lll Assembleia Legislativa

Cotados para a vaga de Gildevan na Ales
Dary Pagung (PRP)
O advogado natural de Baixo

Guandu é o atual presidente da
Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa.
A seu favor, segundo outros deputados, tem a calma que é preciso para fazer a articulação entre
Legislativo e Executivo.

Após o deputado Gildevan
Fernandes (PMDB) ter anunciado que deixou a liderança do governo na Assembleia Legislativa
no dia 5, três candidatos já começaram a apontar como favoritos
para ocupar o cargo.
Os nomes mais citados pelos
próprios deputados foram os de

Rodrigo Coelho (PDT), Jamir Malini (PP) e Dary Pagung (PRP).
O governo do Estado, no entanto, não comentou o assunto nem
para confirmar nem para desmentir que esses são os nomes
mais fortes para substituir Gildevan.
O deputado Jamir Malini, que

Divulgação

Divulgação

OUTROS COTADOS

Jamir Malini (PP)
É o atual vice-líder do governo na

Assembleia e assumiu o cargo interinamente até que a decisão final seja
anunciada.
Tem a seu favor, segundo colegas de
bancada, a humildade e o bom trânsito
no plenário para ser o líder do governo.

Rodrigo Coelho (PDT)
O deputado é ex-secretário de Estado
do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades).
Tem a seu favor, segundo parlamentares, o bom relacionamento com
o governo e o bom diálogo com os
deputados.

assumiu interinamente o posto,
informou não ter a pretensão de
ser o líder do governo na Assembleia. Por outro lado, ele disse
que “está à disposição para ajudar”.
“Não tenho essa pretensão
(de ser o líder), mas estou à disposição para ajudar. Ainda não
fui chamado para uma conversa, mas acredito que vamos começar a avaliar esse assunto”, comentou Malini.
De acordo com deputados ouvidos, Malini tem a seu favor o
fato de ser o atual vice-líder do

Segundo os
parlamentares
ouvidos, pode
ser que a
decisão demore
alguns dias

governo, além de ser uma pessoa humilde e com bom trânsito
no plenário.
Já Dary Pagung disse ainda estar surpreso com a saída de Gildevan, que na sua avaliação fez
um bom trabalho enquanto líder.
“Ele fez um belíssimo trabalho
– conseguiu aprovar projetos importantes para o governo e para
a sociedade. Fico grato pela lembrança dos colegas, mas a decisão do próximo líder é exclusivamente do governador e quem for
indicado vou apoiar”, afirmou.
Segundo os colegas de plenário de Dary, o bom trabalho que
ele vem fazendo na Comissão de
Finanças é um ponto a favor dele
na disputa.
Por fim, Rodrigo Coelho é tido
por muitos como o principal concorrente. Um deputado do PMDB
informou que, “até pouco tempo,
ele estava como secretário de Estado, é muito educado e sabe dialogar tanto com o governo quanto com os colegas”.
Questionado, Rodrigo Coelho
informou, por meio da assessoria
de imprensa, que não abriu conversas com o governo sobre esse
assunto e que prefere não se manifestar por enquanto.
Segundo os parlamentares
ouvidos, pode ser que a decisão
demore alguns dias.
Divulgação

Divulgação

Deputados estaduais sinalizam quem tem mais chance de receber as “bençãos” do governador

Gildevan Fernandes
(PMDB) anunciou a saída
da liderança do governo
na Ales no começo deste
mês. Três nomes são
cogitados para a sua vaga
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lll Política X Religião

Leis para defender as igrejas nas câmaras

Divulgação

Religião e fé estão presentes em
todos os setores da sociedade. Na
política, não é diferente. Na atual legislatura, há pelo menos 15 projetos
de leis criados em defesa das igrejas
ou das bandeiras da fé cristã e que
estão em tramitação na Assembleia
Legislativa e nas câmaras de Vitória,

Para o vereador Heliosandro
Mattos (PR) os valores
cristãos precisam estar
presentes na política

Vila Velha, Serra e Cariacica.
Na capital chamam a atenção não
só as propostas em trâmite, mas a
força da chamada bancada religiosa na Câmara. Nove dos 15 vereadores da Casa são evangélicos, além de
católicos que também defendem as
bandeiras cristãs.
Em sessão no final de abril, os
parlamentares derrubaram, por 14
votos a zero, o veto do prefeito Luciano Rezende (PPS) sobre um projeto de Davi Esmael (PSB), que dá tolerância de 50% ao limite de ruídos
do município a, entre outras manifestações culturais, igrejas e templos
religiosos.
Davi, que frequenta a Igreja Batista, diz que o poder público precisa
valorizar mais as igrejas. “Não que-

remos privilégios. A bancada cristã,
porque os católicos votaram com
a gente, reconheceu a necessidade
desse olhar mais atencioso com as
igrejas. Precisamos reconhecer o importante papel social dos templos na
vida das pessoas”, justificou.
Em Vila Velha, na semana passada, a Câmara definiu os integrantes
da Frente Parlamentar em Defesa da
Vida e Contra o Aborto, projeto do
católico Heliosandro Mattos (PR).
O próprio Heliosandro vai presidir a Frente. Ele argumenta que os
valores cristãos precisam estar presentes na política. “No cenário que o
País está, precisamos difundir os valores cristãos na sociedade. As autoridades precisam se voltar mais aos
ensinamentos cristãos”, opinou.

Divulgação

Isenção de impostos e tolerância a ruídos nos templos são alguns dos 15 projetos que vão à votação

Davi Esmael (PSB), que
frequenta a Igreja Batista,
acredita que o poder público
precisa valorizar mais as igrejas

PROJETOS CRISTÃOS
ASSEMBLEIA
Luta Contra Doutrinação
Instituir o “Dia Estadual de Luta
contra a Doutrinação Política e
Ideológica nas Escolas”, no dia
5 de outubro.
Autor: Esmael Almeida (PMDB),
evangélicos
Turismo religioso
Estabelecer diretrizes para o turismo religioso no Espírito Santo
Autora: Luzia Toledo (PMDB), católica
Representantes evangélicos
Incluir representante do Conselho Estadual das Igrejas Evangélicas do Espírito Santo (CEIGEV-ES) no Conselho de Assistência
Social, Conselho dos Direitos
Humanos, Conselho de Educação e Conselho de Saúde.
Autor: Esmael Almeida (PMDB),
evangélicos
Conselho da família
Instituir o Conselho Estadual de
Defesa da Família
Autor: Esmael Almeida (PMDB),
evangélico

CÂMARA DE VITÓRIA
Incentivar o turismo
Incentivar o turismo religioso no
município.
Autor: Denninho Silva (PPS), católicos

pal, o “Dia de Nossa Senhora
da Penha”, celebrado na segunda segunda-feira após a Semana Santa
Autor: Arnaldinho Borgo (PMDB),
católico

Utilidade pública
Declarar de utilidade pública a
Associação de Pastores Evangélicos de Vitória (APEV)
Autor: Davi Esmael (PSB), evangélico

Isentar igrejas de IPTU
Não cobrar de igrejas e instituições religiosas o IPTU, ainda que
as entidades sejam apenas locatárias do imóvel
A utor: Reginal Almeida (PSC),
evangélico

Vagas de estacionamento
Isentar templos religiosos de até
600 m² de possuírem vagas de
estacionamento
Autor: Davi Esmael (PSB), evangélico
CÂMARA DE VILA VELHA
Festa no calendário
Inserir o evento “Jesus, o Sol
da Nossa Praia” no calendário
oficial de eventos do município.
Autor: Ricardo Chiabai (PPS), católico
Dia de Nossa Senhora
Instituir, como feriado munici-

Fincada do mastro
Instituir o ritual que une a fé católica com a tradição cultural do
congo, a “Fincada e Retirada do
Mastro de Nossa Senhora da Penha”, no Calendário Oficial de
Eventos da cidade.
Autor: Arnaldinho Borgo (PMDB),
católico
CÂMARA DA SERRA
Dia do adventista
Instituir o “Dia do Adventista”,
comemorado em 7 de julho
A utor: Roberto Catirica (PHS),
evangélico

Festa de Páscoa
Incluir no calendário oficial de
eventos da Serra a festa de Páscoa da Igreja Batista Betel do
bairro Barcelona.
A utor: Alexandre Xambinho
(Rede), católico
CÂMARA DE CARIACICA
Fim de conselho
Revogar a lei que regulamenta o
Conselho Municipal de Enfrentamento à Discriminação de Lésbicas, Gays, Bissexuais Travestis e
Transexuais (LGBT)
Autor: Sergio Camilo (PRB), evangélico
Diversidade
Proibir a veiculação, na rede pública municipal de ensino, de
material didático com orientações sobre a diversidade sexual ou que façam apologia à homoafetividade
Autor: Sergio Camilo (PRB), evangélico
Fonte: Câmaras da Grande Vitória
e Assembleia Legislativa

16 | ESTADO CAPIXABA - Vitória, ES, Semana de 12 a 18 de maio de 2017

Esporte
lll Fluminense

Sem brilho quando mais precisava

Wellington Silva some nas finais do Estadual e expõe dependência da equipe em relação ao atacante
go. Antes da decisão, sua média
era de 26 passes, entre certos e errados. Na decisão da Taça Guanabara, contra o mesmo rival, foram
13 passes, 12 certos e um errado.
Sua principal dificuldade na
decisão foi dar continuidade às
jogadas. Além dos erros nos passes, Wellington levou a pior no
duelo com os marcadores do Flamengo. Foram 6,5 desarmes sofridos em média na final, contra
quatro antes dos dois jogos.
De acordo com o técnico Abel
Braga, não era para o jogador ter
sido escalado na primeira partida
da decisão, por estar com proble-

mas físicos. Entretanto,
em relação ao jogo do
último domingo, não
há arrependimentos.

Divulgação

A perda do título estadual do
Fluminense passa muito pela
atuação apagada de Wellington
Silva nas duas partidas contra o
Flamengo. O atacante, que vinha
sendo o principal jogador tricolor, não viu a cor da bola na decisão. Sem estar 100% fisicamente
e bem marcado, deixou o time na
mão e facilitou a vida do arquirrival rumo à conquista no Maracanã.
Alguns números comprovam a
queda de rendimento, justamente quando o time mais precisava
dele. Ele tentou seis passes em
média nas finais contra o Flamen-

Sem estar 100%
fisicamente,
Wellington
Silva deixou o
time na mão
PRÓXIMOS JOGOS
BRASILEIRO • Domingo - Santos - 11h - Maracanã
BRASILEIRO • 21/5 - Atlético-MG - 16H - Indepedência

