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App que indica
horário do Transcol
cresce 207%
Aplicativo. ES na Palma da Mão completa um ano
em funcionamento com mais de 6 mil usuários
Com uma média de acessos de 500 usuários por
dia, o aplicativo ES na Palma a Mão completou um
ano na última sexta-feira
e teve crescimento alavancado de 207% nos últimos
quatro meses depois que
passou a ter como recurso
a estimativa do horário de
chegada dos ônibus do Sistema Transcol.
Com versões para Android e iOS, o app possui
6.278 usuários e foi desenvolvido pelo Prodest (Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Estado do Espírito Santo).
Segundo o órgão, o aplicativo oferece vários recursos para os moradores do
Estado, mas foi com o Transcol Online, recurso que prevê a chegada de ônibus do
sistema Transcol nos pontos
da Grande Vitória, em junho, que o quantitativo de
usuários cresceu em 207%.
No ES na Palma da Mão,
é possível também acompa-
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Os invasores

Leitor fala

Economia

Com tantos aumentos passados
para os consumidores, sobrou até
para o gás de cozinha. Achei um
absurdo ter registrado um
aumento de quase 50% nos últimos
meses. Com aumento na luz,
na gasolina, nos alimentos, fica
difícil fechar as contas no azul no
fim do mês.

Cruzadas

RITA DE CÁSSIA VASCONCELLOS

nhar notícias relacionadas
ao governo do Estado, agenda de eventos do governo,
acesso ao Portal de Transparência e consulta ao Diário Oficial do Estado. E também consulta de processos
cadastrados no Sistema Eletrônico de Processos do Poder Executivo.
Há opções de informações úteis também para
motoristas, como acompanhar a situação da CNH
(Carteira Nacional de Habilitação) e as multas por
veículo.
Na avaliação do presidente do Prodest, Paulo Henrique Rabelo Coutinho, o
aplicativo é uma forma de
aproximar a administração
pública do cidadão.
“Estamos avaliando a
possibilidade de inserir novos serviços no ES na Palma da Mão. Isso será alinhado com os órgãos estaduais
com a meta de beneficiar a
população de maneira mais
efetiva”, afirmou.
METRO

Entregadores
É sempre com muita alegria que
pego meu exemplar do Metro todas
as manhãs em Vitória. Parabéns pelo
trabalho dos entregadores e pelo
conteúdo do jornal. E melhor ainda,
é gratuito.
OCTÁVIO CARVALHO

Omelete
Estou sempre de olho nas edições de
quarta-feira do Metro, porque adoro
o conteúdo da coluna Omelete. Sou
geek e as matérias sempre trazem
novidades sobre filmes e livros do
meu interesse.
CIBELE SANTOS

Quer mais?

Clique metrojornal.com.br
para acessar conteúdo exclusivo,
atualização de nossas reportagens,
todos os nossos colunistas e galerias
com as melhores imagens do dia.
Para falar com a redação:

leitor.gv@metrojornal.com.br
Participe também no Facebook:

www.facebook.com/metrojornal

Sudoku

No aplicativo também é possível acompanhar notícias | FOTOS: GOVERNO DO ES

Horóscopo

Astrólogo de Plantão
www.astrologo.blog.br
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Momento em que os
relacionamentos mais frequentes
da rotina serão vivenciados de
maneira mais atenta para esclarecer assuntos.

Boas chances de definir assuntos
financeiros. Momento importante
para refletir sobre o que tem valor,
mas que não é material.

Tendências a mudanças na
maneira de lidar com as
relações de trabalho. Na vida
afetiva, evite ficar indiferente a assuntos do seu par.

Propensões para estar mais
exigente nos assuntos cotidianos.
Sua criatividade estará acentuada
para solucionar problemas profissionais.

A Lua em seu signo aponta
tendências para mais
implicâncias. Cuide para que
suas críticas não atrapalhem seus relacionamentos.

Período especial para mais
exercício da fé e das suas
ideologias. Em relacionamentos,
é uma ocasião especial para contatos à distância.

Há tendências para mais
envolvimento com a solução
de contratempos domésticos e
esclarecimentos no convívio com parentes.

A disciplina com assuntos de
trabalho será maior do que o
habitual. Alguns sacrifícios serão
vivenciados para acelerar metas.

O interesse por assuntos
espirituais, terapias ou
atividades que recomponham
suas energias serão bem-vindas para seu dia.

A vida amorosa trará
oportunidades para conversas.
Um pouco mais de romantismo
surpreenderá positivamente quem estiver ao seu lado.

O momento é positivo para
retomar amizades e lidar
com grupos. A retomada de
contatos ajudará em decisões relacionadas a trabalho.

Questões relacionadas à sociedade
são propensas a ajustes. Momento
em que o envolvimento com
assuntos de outras pessoas será intenso.

Soluções

