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Alô!

Grau de confiança

Ler, ver e ouvir! Nada mais
que necessário neste momento
Brasil para quem busca novos
negócios e oportunidades de
crescimento. Chorar na rampa é
certeza de marcha à ré! Bom
dia!

Rodolfo Araújo, diretor de Inteligência e Insights da Edelman
Significa, chega hoje a Vitória
para participar do FoRHum de
Práticas de RH 2016. Segundo o
palestrante, quanto mais elevado for o grau de confiança de
uma empresa, melhores condições ela tem de fazer negócios e
manter um alto padrão de competitividade.

Lei seca
Com a chegada do horário de
verão, bares e casas noturnas da
Grande Vitória já registram alta
no movimento. E muitos motoristas aproveitam a queda nas
operações da Lei Seca para dirigir sob efeito do álcool. A Polícia
Militar diz que recebeu 100 novos bafômetros para serem utilizados pelo Batalhão de Trânsito. A partir de novembro, a
multa para quem bebe e dirige
vai passar de R$ 1.915,40 para
R$ 2.934,70. Se houver reincidência em um prazo de 12 meses, o motorista pagará o dobro
(R$ 5.869,40).

Vacina
para eles

EM FAMÍLIA Maurício e Roberta Camatta com a filha Beatriz em festa na Ilha
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Mozart para rir
Encerrando o 1º Festival Sesi de
Ópera, “Der Schauspieldirektor”
(“O empresário teatral”), de Mozart, será apresentada de hoje a sábado, no Teatro do Sesi Jardim da
Penha. É uma comédia composta
em 1776 como uma crítica ao universo cultural vigente na época, satirizando os bastidores do teatro, e
marca o início do auge de Mozart
em Viena – ele próprio atuou no espetáculo, interpretando o empresário. A obra será executada em
alemão, com legendas em português nos telões. Irei!

Missão
Missionários de diversas igrejas
católicas celebram o mês alusivo,
visitando residências na Grande
Vitória. Somente na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
na Praia da Costa, em Vila Velha,
1510 moradores solicitaram a visita de um total de 341 duplas missionárias, que levam um pouco de
conforto, fé, esperança e a Palavra
de Deus aos lares. O encerramento
das missões será com uma missa
na areia da Praia da Costa, amanhã, às 20h.

Paz em casa

Emergência e tecnologia
A agilidade nas chamadas de
emergência foi uma das bolas levantadas no FutureCom, congresso de inovação digital que está sendo realizado em São Paulo
até hoje. Ao ligar para o 190, o
atendente faz inúmeras perguntas sobre a pessoa e o local onde

ela está, quando esses dados já poderiam ser coletados por um aplicativo. Começar um atendimento
de emergência sabendo com
quem está falando e onde a pessoa
está faz toda a diferença para enviar socorro o quanto antes. Alô,
autoridades e desenvolvedores!
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Antes mesmo de começar a
valer a medida que estende a vacinação contra HPV para meninos nos postos de saúde, em janeiro, os capixabas já estão procurando as clínicas particulares
como forma de prevenção – por
enquanto, a imunização pública
é apenas para elas. A infectologista pediátrica Euzanete Coser
diz que, nesta vacina específica
que protege contra a doença sexualmente transmissível, a ala
masculina se preocupa até mais
que a feminina. “A partir dos 9
anos eles já podem ser imunizados”, disse-nos.

ISABELA CARNEIRO, Claudia Follador e Elki Zanandréa em dia de Brincar

De 28 de novembro a 2 de dezembro será realizada a 6ª Semana Nacional da Justiça pela
Paz em Casa, na Praça Duque de
Caxias, centro de Vila Velha, para atendimento integrado e especializado a mulheres vítimas
de violência doméstica e familiar. O ônibus do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha terá
atendimento social e psicológico, orientação jurídica, expedição de boletins de ocorrência e
concessão de medidas protetivas.

Espaços abandonados
“Saiu Apressado e Disse-me que
Voltava Ontem”. Este é o nome da exposição que será aberta hoje, às 19h,
na Casa Porto das Artes Plásticas, no
centro de Vitória. Olhas essa! Segundo as artistas Amanda Amaral e Thaynã Targa, a ideia é mostrar um mapeamento de edifícios e espaços abandonados na capital.

ELES NAS REDES SOCIAIS

“
“

Felicidade só é verdadeira
quando compartilhada

”

@VATBITU

As pessoas com quem
mais mantenho conversas
frequentes são minha contadora
e minha depiladora. Tirem suas
próprias conclusões

GRAZIELA ORTEGA, Maurício Sena, Daniela Rocha
e Ivan Machado no Nook, em Vila Velha

DONNA OLIVEIRA

”

O PRESIDENTE do Prodest, Renzo Colnago, recebendo o prêmio
Case de Sucesso, em Florianópolis, pelo “ES na Palma da Mão”
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