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Sobre o carnaval do presidente Temer, leitor é
certeiro: “Não pense em crise, alugue lanchas.
Com o dinheiro dos outros, é claro”.

Acordo para
reduzir uso
irregular de
agrotóxicos

celulares. O sinal de telefonia móvel
será utilizado para coletar dados do
turismo no Espírito Santo pela Secretaria de Turismo.

Calma, gente
A Setur diz que só vai usar o sinal
para obter dados estatísticos da movimentação, localização e permanência nos pontos turísticos. Querem traçar um perfil do turista. Ah, bom.

O Ministério Público Estadual, através do Centro de Apoio do Consumidor,
coordenado pela promotora de Justiça
Sandra Lengruber, fez uma reunião
com órgãos como a Vigilância Sanitária,
a Federação da Agricultura e a Acaps,
que representa os supermercados, para
fechar um acordo com objetivo de acabar com o uso agrotóxicos proibidos
nas lavouras e com o uso de quantidade
superior ao permitido nos alimentos.

Tradição viva
Uma cartilha sobre plantas medicinais das aldeias tupiniquins de Aracruz será lançada hoje. O material,
organizado pela Secretaria de Saúde
do Estado, registra a forma de uso, a
indicação e as receitas de 30 espécies.

Qualidade do gasto
A qualidade do gasto público vai ser
tema de um encontro hoje, na Assembleia Legislativa, a partir das
8h45. Economistas vão falar sobre
práticas para aumentar a eficiência
do uso do recurso público. Esperamos
que os senhores deputados estudem
bem os exemplos.

Conhecendo a origem
A ideia é, através de ações educativas
e orientativas, chamar à responsabilidade produtores rurais e estabelecimentos que comercializam os produtos agrícolas. Com a medida, o comerciante vai ter que saber como foi
o uso do agrotóxicos no cultivo.

Inovação

Do Japão para o ES
A maior empresa de consultoria do
Japão, a Nippon Koei Lac, faz parte do
consórcio que vai elaborar o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado.
Ele vai estabelecer diretrizes e critérios
de gerenciamento da água no Estado,
sob coordenação da Agência Estadual
de Recursos Hídricos (Agerh).

Todos querem o FGTS
A liberação das contas inativas do
FGTS a partir de hoje promete fazer
as lojas disputarem os consumidores no tapa. As campanhas para fisgar o trabalhador, pelo menos, andam bem agressivas.

Troca-troca palaciano
Durante a posse dos novos secretários
do Estado, ontem, no Palácio Anchieta,
uma autoridade presente na solenidade
fez parte do Salão São Tiago gargalhar.
É que, segundo ele, o palácio virou a
“República dos Derrotados”.

Azedou
Parece que o deputado Amaro Neto
(SDD), que se elegeu com sua prin-

A solução de gerenciamento com
software livres implantada pela Prodest
nos sistemas do Estado foi selecionada
como case para ser apresentado no
Data Center Summit Latin America,
um dos principais eventos de tecnologia da informação da América Latina.

Redução de custos

Ô, FOLGA...

Como se não bastasse impedir que o ônibus encoste para os passageiros poderem subir, os motociclistas estão acorrentando seus
veículos na placa de indicação de ponto. É mole? O flagrante foi feito
em Jardim Camburi, Vitória. FOTO: WALDSON MENEZES

cipal bandeira na segurança pública,
perdeu prestígio. Mulheres dos PMs
que estavam na galeria, ao ver Amaro
votar a favor do projeto das promoções da PM, o chamavam de “traidor”.

Longo caminho
Só em 2016, a Coordenação de
Atendimento às Vítimas de Violência e Discriminação, da Casa do Cidadão, em Vitória, registrou 1.250
atendimentos. A violência psicoló-

gica é 63% das ocorrências. Ainda
há muito a evoluir.

Fazendo escola
O protesto do motorista demitido da
Sanremo, que se acorrentou ao portão da empresa e impediu os ônibus
de circular, seria uma versão 2.0 da
greve das mulheres dos PMs?

Rastreando o celular
Não é só a CIA que anda rastreando

Não pagar por licenças gerou uma
economia da ordem de R$ 4 milhões
aos cofres públicos. Legal!

Salve o R.U.
Ufes, Sociedade Protetora dos Animais, Prefeitura de Vitória e Polícia
Ambiental fecharam um acordo para
resgatar os cachorrinhos que ficam
nas imediações do Restaurante Universitário. É que a vigilância sanitária
ameaçou interditar o R.U. por causa
da presença deles por ali.

Congo e inclusão
A Banda de Congo da Apae de Cariacica lança o CD “A Voz do Sorriso”
hoje, às 16h, no Centro Cultural Frei
Civitella, em Campo Grande, com entrada franca. Parabéns!

