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Sem bojo
Alô, sexo forte, elas! O sutiã sem bojo,

sucesso na Europa, aos poucos conquista
a preferência das fashionistas brasileiras.
Para evitar deixar o mamilo aparente, o
modelo vem forrado. A lingerie sem bojo e
sem aro é mais indicada para quem veste
do 38 ao 44. Então tá!

THAIS STEIN

Novo plano
Desordem. Denuncie! Após ser

abordada insistentemente pelo tele-
marketing de sua operadora de telefo-
nia, consumidora da Ilha aceitou tro-
car de plano. Para sua surpresa, ao mi-
grar, a empresa mudou não só seu pa-
cote de dados, que agora é cortado
após um determinado uso, mas tam-
bém a data de vencimento da fatura.

Expedição urbana
A Fundação Otacílio Coser co-

ordena oficina e expedição urba-
na pelos rios e ruas da bacia do rio
Aribiri, amanhã e sábado, sob o
comando do urbanista José Bue-
no e do geógrafo Luiz de Campos
Junior. O objetivo é conscientizar
e mobilizar a comunidade das re-
giões de Paul, São Torquato e
Ataíde, em Vila Velha, para a des-
poluição das águas.

Em cartaz
O Cine Jardins vai exibir, a

partir do próximo dia 28, o filme
“Spotlight – Segredos Revela-
d os ”, drama com Mark Ruffalo,
Rachel McAdams e Michael
Keaton. Indicado aos Oscars de
melhor filme, direção, roteiro
original, ator e atriz coadjuvan-
tes, mostra a história real de um
grupo de jornalistas de Boston
que reúne milhares de docu-
mentos capazes de provar casos
de abuso de crianças por padres.

Calote na folia
Um grupo de foliões comprou

fantasias para uma escola de
samba da Grande Vitória no ano
passado e, faltando poucas ho-
ras para o desfile, descobriu que
a ala não tinha ficado pronta. Na
ocasião, os diretores da escola
não quiseram devolver o di-
nheiro. Em vez disso, entrega-
ram fantasias incompletas e se
comprometeram a compensar o
problema este ano, dando fanta-
sias sem custo para os prejudi-
c a d o s.

* * *Mas a promessa de 2015 não
foi atendida. Ao procurar a es-
cola, um dos foliões lesados se
decepcionou com a negativa em
reparar o problema. “Depois de
muita insistência, aceitaram me
dar 50% de desconto na fantasia
desse ano, e mais 50% na fanta-
sia do ano que vem”, contou.
Mas o grupo de amigos decidiu
sambar em outro enredo.

CLOVES LOUZADA

BELEZA CAPIXABA Fernanda Schuler

Es ta c i o n a m e n t o
Inaugurado em 2009, o Hos-

pital Central, localizado no Par-
que Moscoso, no centro de Vi-
tória, funciona até hoje sem
contar com um estacionamento
para os veículos dos pacientes e
visitantes. Um problema que
acaba impactando em todo o
trânsito da região.

THIAGO GUIMARÃES/SECOM-ES

EM VISITA ontem ao Palácio Anchieta, o ministro das Comunicações,
André Figueiredo, e o governador Paulo Hartung ladeados pelo
diretor-presidente da Prodest, Renzo Colnago, e a secretária
de Estado da Comunicação, Andréia Lopes

Não abandone
Entregar uma criança para ado-

ção não é crime. Abandono de inca-
paz, sim. A Coordenadoria da In-
fância e Juventude do TJ-ES faz
campanha de esclarecimento so-
bre entrega voluntária, uma atitude
legal e responsável, que permite à
criança receber todo o cuidado e
amor de uma nova família. Ainda é
grande o número de pais que aban-
donam os filhos após o nascimen-
to. No Estado, são 783 crianças e
adolescentes em instituições de
acolhimento.

Menos
notas máximas

O número de alunos que obtive-
ram nota máxima na redação do
Enem reduziu 58,4% em compa-
ração ao exame anterior: em 2014,
foram 250 alunos e, em 2015, ape-
nas 104. Em todo o Brasil! “Alguns
demonstraram dificuldade com o
tema – ‘a violência contra a mu-
lher ’. Este ano, mais assuntos que
merecem atenção social devem
ser discutidos nas aulas”, aponta
Jonas Rodrigues de Paula, presi-
dente do Sindicato dos Professo-
res no Estado.

TODA LINDA Juliana Morgado

* * *

Praia e chuva
O tempo fechado não foi empecilho para

os turistas aproveitarem as praias nos úl-
timos dias. Moradora de Guarapari conta
que, na última terça, a Praia do Morro es-
tava bem cheia de manhã, mesmo com o
céu repleto de nuvens, com ameaça de
chuva. O que vale é a diversão.

Olhadinha no inverno
Ainda estamos no auge do ve-

rão, mas quem quiser saber o
que vai ser tendência na tempo-
rada outono-inverno já pode
encontrar pistas em alguns es-
paços de moda, que estão rece-
bendo o preview da próxima
coleção, o chamado “first look”.
Uma loja de calçados já tem um
nicho de peças que indicam as
apostas do que vem por aí, como
franjas, amarrações e camurça.

Uniformes
A saga da compra do material

de volta às aulas continua. Con-
sumidora da Mata da Praia, cuja
filha está migrando da educação
infantil para o primeiro ano do
ensino fundamental em uma
mesma escola, tenta reaprovei-
tar o uniforme escolar do ano le-
tivo anterior, mas sem sucesso.
“A calça, por exemplo, custa R$
60,00, e não aceitam que eu use a
antiga. Ela tem quatro calças, o
gasto é alto”, comentou.

ELES NAS REDES SOCIAIS

“Será que a gente vai
precisar de uma lei nas

caixas de leite obrigando a não
guardar na geladeira se tiver
menos de um dedo???”@ P OXA D U D U H

“Sempre lembrando que 36%
do que você ganha vai para o

Governo. Beijo”@ D E N I S E R O SS I

WANDERSON LOPES

EM FESTA, Ingrid Castro e Rogéria Machado

Cuidado com tranças
O ato de trançar as mechas de cabe-

lo é comum entre as mulheres desde a
infância. Mas o que pouca gente sabe
é que a tração excessiva ao fazer o
penteado, com a raiz dos fios pressio-
nada por muito tempo, pode causar
alopecia, a conhecida queda de cabe-
lo. Portanto, é indicado fazer pentea-
dos mais frouxos e preservar a saúde
dos fios.


