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VICTOR HUGO
Leonel Ximenes

Foram inaugurados nesta semana dois mirantes
no campinho do Convento da Penha. Agora, ficou
mais seguro observar a bela paisagem lá de cima.

Aplicativo
vai reunir
serviços
ao cidadão

Notícias, consulta de processos, ho-
rário de ônibus, situação da carteira
de motorista, multas por veículos,
pesquisa no Diário Oficial do Estado
e edições recentes e informações so-
bres os bombeiros estarão acessíveis,
a partir desta terça-feira, no aplica-
tivo “ES na Palma da Mão”, desen-
volvido pela Prodest.

Uma senha
A primeira versão do aplicativo, dis-
ponível nos sistemas iOS e Android,
está sendo lançada com o recurso de
login único, o que poupará o cidadão
de gerenciar várias senhas para os
diversos sistemas do governo do Es-
tado. Posteriormente, poderão ser
consultados também boletim escolar,
Boletim de Ocorrência e até ante-
cendentes criminais.

De próprio punho
Foi o próprio Lelo que redigiu a carta
divulgada ontem em que ele anun-
ciou o apoio a Luciano Rezende no
segundo turno.

Ungido por cima
Além da suas bases políticas, o de-
putado consultou os ministros Osmar
Terra, Eliseu Padilha, José Serra e
Bruno Araújo.

Sem caciques
Mas o peemedebista resolveu decidir
de baixo para cima, a partir da con-
sulta a representantes da sociedade
civil. E a neutralidade foi descartada
pelo próprio Lelo.

Mistério
PH e Lelo estavam em Brasília na
quinta feira. Tiveram agendas e des-
locamentos em comum.

De volta às origens
Não reeleito, o vereador Joel Rangel
(PMDB), ex-secretário de Rodney Mi-
randa, anuncia nesta segunda apoio à
candidatura de Max Filho (PSDB).

Simples assim
Definição de um leitor sobre o prag-
matismo do segundo turno: “É veto
ou voto”.

Prejuízo acumulado
A Fecomércio-ES estima que o setor
teve um prejuízo de pelo menos 20%
com a greve dos bancários. E justo no
momento em que o segmento já
amarga quedas contínuas de vendas.

Voo livre
O PSDB nacional não deu palpite, e
nem dará, no provável apoio do par-
tido a Luciano Rezende em Vitória.
Só falta a direção municipal tucana
se manifestar.

Poder jovem
Mário João Sarnáglia, presidente es-
tadual do PMDB Jovem, foi o ve-
reador mais votado em Itaguaçu.

Fim da relação
Sobre a nota “Do outro lado”, pu-
blicado ontem, Jane Mary destaca
que não foi dispensada por Vidigal:
“Foram 15 anos de uma relação que

sofreu um desgaste natural e que
chegou ao fim”.

O estilo
Fiel ao seu estilo, a marqueteira, que
agora está com Audifax, promete
uma campanha suave mostrando as
realizações do prefeito da Serra. Jane
afirma que o tom não será de agres-
sividade ao adversário.

Quem leva?
O PTB de Vitória decide nesta se-
gunda quem vai apoiar no segundo
turno. O partido convidou os dois
candidatos para uma conversa, mas
apenas Amaro Neto (SD) apareceu.

Cada um na sua
Responsáveis pelo marketing da can-
didatura de Rodney Miranda em Vila
Velha, Felício Corrêa e Sandro Penna
foram para Cariacica neste segundo
turno, mas divididos. Felício vai as-
sessorar Marcelo Santos (PMDB) e
Sandro ficou com Juninho (PPS).

Brindemos, pois
O deputado Hércules Silveira

(PMDB) apresentou projeto de lei
que suspende a necessidade de des-
tacar na nota fiscal o ICMS de Subs-
tituição Tributária para vinhos. Na
prática, como aconteceu na Bahia,
sem a Substituição Tributária a be-
bida ficaria mais barata.

Na cúpula
Lenise Loureiro, secretária de Desen-
volvimento da Cidade de Vitória, será
eleita hoje, em Brasília, diretora fi-
nanceira da Fundação Astrojildo Pe-
reira, ligada ao PPS.

Enviado oficial
Muito discretamente, o vice-governa-
dor César Colnago (PSDB) reuniu-se
ontem com dirigentes de cinco par-
tidos em Vila Velha. Todos vão anun-
ciar, na quarta-feira, apoio à candi-
datura de Max Filho.

Constatação
Ontem foi um dia ruim para Amaro
Neto e Neucimar Fraga.

Alô, eleitor!
Você acredita em briga de político?

UM OUTRO MUNDO É POSSÍVEL?
Na Avenida Oceânica, na Praia do Morro, em Guarapari, duas árvores antigas foram cortadas ontem para que
no local seja erguido mais um empreendimento imobiliário. Será que é possível a gente viver em outro mundo
em que o respeito à natureza não precisa ser ensinado na escola? FOTO: MARCELO MORYAN
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