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VICTOR HUGO
Luísa Torre (Interina)

No Aeroporto, teve passageiro gritando “Viva
o Uber!” em pleno protesto dos taxistas contra
a regulamentação do serviço em Vitória.

Em ano de
crise, número
de divórcios
sobe 16%

Em meio a uma das mais graves
crises econômicas da história do país,
os divórcios na Grande Vitória subiram
16,32%, de 2.126 no primeiro semestre
de 2015 para 2.473 no mesmo período
de 2016. Como se sabe, dificuldade
financeira é um dos principais motivos
de separação dos casais. O número de
casamentos também caiu 3,11%, de
6.084 para 5.895 no mesmo período.

Socorro ao TST
A OAB-ES e a bancada federal ca-
pixaba se reúnem hoje com o pre-
sidente do TST, ministro Ives Gandra
da Silva Martins Filho, em Brasília. O
objetivo é pleitear R$ 3,6 milhões para
viabilizar o funcionamento do Tribunal
do Estado até o fim do ano. Sem di-
nheiro, o TRT-ES ameaça suspender as
atividades a partir de setembro.

Devagar, devagarinho
Os trabalhos de volta do recesso da
Assembleia começaram bem lentos. A
sessão de ontem abriu com sete de-
putados presentes e com o presidente,
Theodorico, praticamente implorando
para os deputados comparecerem ao
plenário. No fim das contas, a sessão
caiu por falta de quorum para votação
(16 deputados).

Quórum chorado
Em meio à confusão do quórum, Dr.
Hércules reclamou que ontem era dia
de tribuna popular e pediu por favor
para que pelo menos 10 deputados
marcassem presença, já que um de
seus convidados já estava lá para falar.

Parceria tecnológica
A Fibria e a Ufes se reúnem hoje para
avaliar os resultados e renovar de
uma parceria tecnológica que já dura
12 anos. Os recursos são aplicados em
pesquisas que já resultaram em 36
dissertações e em bolsas de estudos
que beneficiaram 59 estudantes, prin-
cipalmente no setor florestal.

Gestão da dívida
O governador Paulo Hartung vai par-

ticipar de um painel, no 20º Congresso
Brasileiro de Contabilidade, no Ceará,
junto com a auditora brasileira que par-
ticipa do Comitê de Auditoria da Dívida
Grega, Maria Lucia Fattorelli.

Tecnologia em foco
O Prodest participa hoje do 18º Wi-
reless Mundi, em São Paulo, onde apre-
senta o projeto “ES na Palma da Mão”,
que quer mudar a forma de o Governo
interagir com a população. O presidente
do Instituto, Renzo Colnago, será um
dos participantes do painel “A inteli-
gência na oferta de serviços públicos”.

Calma, gente!
Leitora da coluna conta que no domin-
go, perto do fim da tarde, o projeto Bike
Vitória não tinha bicicleta disponível e
houve gente esperando até 40 minutos
para encontrar uma magrela. Deu até
discussão entre uma mulher que estava
esperando e outra que retirou a bicicleta
no app antes de chegar ao local.

Instrumental no Centro
Uma vez por mês, o festival Frita Jazz
leva a música instrumental à Casa Ver-
de, recanto underground do Centro de
Vitória. O próximo show será amanhã,

com o gaitista Paulo Prot.

Sem pé nem cabeça
Do discurso do pré-candidato a verea-
dor pelo PSD, Moacir Lino: “É muito
provável que você vá me visitar na
cadeia, mas é por uma boa luta. A
liberdade tem um preço. Porque eu de-
lato, eu denuncio”. Entendeu? Nem eu.

Ampliando fronteiras
Os produtores de leite e de produtos
lácteos registrados no Idaf vão poder
ampliar a venda de seus produtos,
antes restrita ao Estado, para o país.
Isso porque o Ministério da Agricul-
tura reconheceu a equivalência do
Serviço de Inspeção Estadual (SIE),
na categoria leite, para adesão ao Sis-
tema Brasileiro de Inspeção (Sisbi).

Selo de qualidade
Atualmente, o Espírito Santo tem 71
estabelecimentos registrados no SIE,
sendo que 15 estão inclusos na ca-
tegoria leite.

Leite escasso
O grande problema é que o mercado
interno leiteiro no Estado sofreu um dé-
ficit de produção de 4,5% ao mês, de

janeiro até julho, segundo o assessor
técnico da Confederação Nacional da
Agricultura, Thiago Francisco Rodrigues,
por conta da alta do custo da alimen-
tação dos animais, já que faltam pastos.

É ou não é?
Tem assessor de imprensa de prefeitura
na Grande Vitória mandando e-mail de
convenção de partido político durante
o expediente normal. Assessor da pre-
feitura ou de pré-candidato?

Educação de qualidade
Patrícia Peres Ferreira Nicolini, profes-
sora de Língua Portuguesa de Cachoei-
ro de Itapemirim, é uma dos cinquenta
finalistas do Prêmio Educador Nota 10,
promovido pela Fundação Victor Civita.
Especialistas da educação classificaram
50 dos 4.221 trabalhos inscritos. O pro-
jeto dela é sobre Literatura e Cinema
com os alunos do 9º ano.

Sucata vale ouro!
A Seger arrecadou R$ 1,42 milhão com o
leilão de veículos e sucatas, promovido no
último sábado, no auditório do Edifício
Fábio Ruschi, em Vitória. Foram ofer-
tados veículos e sucatas de televisores, de
geladeiras, de computadores e outros.

KLEBÃO POR OUTRO ÂNGULO
Visto ao pôr do sol, o Estádio Kleber Andrade, que tem se tornado cada vez mais casa de eventos importantes,
é protagonista desta bela composição, feita por um ângulo diferente. FOTO: RICARDO MEDEIROS

Hoje
Máxima 31 / Min. 10

Amanhã
Máxima 30 / Min. 12

Quinta
Máxima 29 / Min. 12

Qualidade do ar
Grande Vitória Medição em 29/07
Estação Qualificação
Carapina Bom
Cariacica Sem medição
Jardim Camburi Bom
Laranjeiras Regular
Vila Velha - Centro Sem medição
Vila Velha - Ibes Bom
Vitória - Centro Bom
Vitória - Enseada do Suá Regular

Marés

Sol
Nascer: 06:10

Por do sol: 17:24

Lua
Nova

02/08 - 17:00

TEMPO

FONTE: INMET (INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA) - CLIMA TEMPO - CPTEC (PREVISÃO OCEÂNICA) - INCAPER - IEMA (INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE)

PORTO DE VITÓRIA

Preamar: 1.4 às 02:24
e 1.5 às 15:09

Baixamar: 0.0 às
08:54 e 0.3 às 21:04

PORTO DE TUBARÃO

Preamar: 1.4 às 02:21 e
1.4 às 15:08

Baixamar: 0.0 às
08:49 e 0.3 às 21:06

Ventos
Norte a sudoeste, fracos a
moderados

Ondas
Vitória - Altura: De 1.6 a 2.1


