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O PSICANALISTA Sergio Vellozo
CLOVES LOUZADA

Currículo astral

Casamento
de grego

Além de formação acadêmica
e experiências profissionais,
uma oferta de vaga de emprego
solicitava ainda o envio de data
de nascimento, hora e local. O
objetivo? Fazer o mapa astral do
candidato! Imagina se a moda
pega!

Nos Estados Unidos, uma
mulher recebeu uma conta de
US$ 76,00 por não comparecer
a um casamento, depois de ter
confirmado presença. A consultora de etiqueta Hilda Cabas diz que o brasileiro não tem
esse hábito de confirmar presença. Pior: repassa o convite a
outras pessoas que não tinham
sido convidadas. “Tem que
lembrar que casamento é uma
festa cara, os noivos pagam por
pessoa. Ainda assim, foi deselegante terem cobrado o convite
da mulher que confirmou e
não foi”, comenta.

Paraciclos no
parquímetro
A Associação de Comerciantes da Praia do Canto cobra da
Prefeitura de Vitória a instalação de paraciclos – estrutura
padronizada utilizada para estacionar bicicletas – na região.
César Saade, vice-presidente da
entidade, diz que o investimento é pequeno e trata-se de uma
contrapartida do sistema rotativo. “Já passou da hora. Clientes
e moradores são incentivados a
usar bicicleta, mas reclamam
que não têm lugar seguro para
guardá-la”, afirmou.

Orgânicos
em domicílio
A notícia de que cada brasileiro
consumiu, em 2014, 7,3 litros de
agrotóxicos, está levando muitas
famílias a aderirem à alimentação
orgânica, que ainda pesa no bolso.
Uma alternativa é o serviço de entrega em domicílio na Grande Vitória. O “Verde Vida Delivery”, por
exemplo, faz pacote mensal e entrega toda semana. Outra opção é o
“Tomatito”, criado por um casal que
compra os alimentos frescos direto
de Santa Maria de Jetibá.

Passeio religioso
A maior estátua de Santa Rita
de Cássia, com 56 metros de altura, fica no Complexo Turístico
Religioso Alto de Santa Rita de
Cássia, no topo do Monte Carmelo, Rio Grande do Norte.
Inaugurado há 4 anos, já recebeu
mais de 1 milhão de visitantes.

A BONITA DENTISTA Bárbara Gadioli

Lucas fala sobre como lidamos
com experiências dolorosas: “É
como a digestão de uma comida
‘pesada’. Se você não digere bem,
em duas horas você está indisposto, suando frio, com a barriga inchada e arrotando. Assim é a perda
ou a decepção. Se você ‘digere’
bem na sua mente, depois de algum tempo ela se transforma em
sabedoria”. Bom dia!

***

MARILENA Mignone e Edson
Sartório se casaram no último sábado, em Cachoeiro, e reuniram
seus amigos numa festança que
começou ao meio-dia e só terminou à meia-noite.

***

RENATA Pacheco e Alexandre
Paulinelli receberam ontem para
almoço na Aldeia, em Guarapari.

***

Elevador abaixo

O CIRURGIÃO plástico Ariosto

Mais perigoso que ficar preso em elevador, acredite, é tentar abrir a porta, o que vez por
outra acontece em edifícios da
Ilha por moradores que nem
sempre são preparados tecnicamente para isso. Infelizmente, a única tecnologia que criaram foi para casos em que
ocorre falta de energia, segundo o síndico terceirizado Luiz
Castellar. O “botão de fuga”
custa, em média, R$ 10 mil por
elevador. “A solução é esperar a
assistência técnica chegar e liberar o passageiro”, avalia.

Santos retorna à Ilha após participar, em São Paulo, do Breast Symposium, evento sobre procedimentos na mama.

***

UM ESPAÇO cultural será inaugurado hoje, em um centro de
compras de Jardim Camburi, com
a exposição “Por Que Toda Luz
Produz Sombra”, reunindo obras
dos artistas Helio Góes, Dienes
Fraga, Hilquias Scárdua, Jhonata
Silva e Karini Miranda.

***

LEYLA Pretti já começou a decoCLOVES LOUZADA

Internet mapeada
Mapear a conectividade no Estado e contribuir para a melhoria
do acesso à internet estão entre as
prioridades do Plano de Desenvolvimento de Telecomunicações do
Espírito Santo, que será elaborado
pelo Prodest e a Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia. Serão ouvidos provedores de acesso
de grande porte, provedores de
acesso regionais, consumidores,
prefeituras e associações, para estabelecer os investimentos que devem ser feitos para a internet chegar com qualidade em todas as regiões.

***

ração de Natal em seu apartamento, onde todos os cômodos recebem enfeites natalinos.

***

A BIBLIOTECA Pública do Estado, localizada na Praia do Suá, em
Vitória, sedia hoje, às 14h30, reunião ordinária da Academia Feminina Espírito-santense de Letras.

***

O MUSEU Vale recebe convidados quinta-feira, às 20h30, para
noite de lançamento da exposição
Vik Muniz, um panorama da obra
do artista, com mais de 100 trabalhos, incluindo obras inéditas.

***

CLOVES LOUZADA

“NOITE” é a nova música do capixaba Silva, composta em parceria
com o rapper Don L e gravada com
Lulu Santos.

O CASAL Cristiano Canedo e Juliana Braz em festa na Ilha

***

Acessibilidade

EM FAMÍLIA Lúcia Lobato, a filha Luiza e a linda neta Isabel,
as anfitriãs de recente evento de decoração em Santa Lúcia

Dificuldade de acesso a prédios
públicos, descumprimento e falta
de fiscalização nas leis de acessibilidade serão debatidas no próximo dia 20, às 9h, durante audiência pública na Câmara Municipal
de Vitória (CMV). O vereador
Serjão Magalhães diz que existe
um enorme volume de leis em vigor, mas que não são cumpridas.
“Muitas precisam sair do papel e
mostrar resultados na prática”,
acredita.

ELES NAS REDES SOCIAIS
Tem gente que precisa de
mais amor, mais luz, menos
reclamação, menos recalque, ver
mais o lado positivo do que o lado
negativo e principalmente tratar
os outros ao redor bem

“
“

THAISSA TEIXEIRA

”

Nem sempre temos porque
precisamos ter, mas porque
precisamos mostrar que temos
@PEFABIODEMELO

”

O VESTIDO-CAMISOLA, tendência dos anos 1990, volta em alta na temporada de moda. Usa
quem quer.

***

PEDRA Azul recebe no próximo
dia 17, às 19h, o evento de abertura
do 21º Vitória Cine Vídeo Itinerante, com a exibição do longa-metragem “O Sal da Terra”, filme sobre o
fotógrafo Sebastião Salgado.

***

E TOCA A VIDA!

