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VICTOR HUGO
Luísa Torre (interina)

O espetáculo capixaba “O Mistério da Casa
Amarela”, com a atriz Verônica Gomes, chegou ao
Paraguai. A apresentação em Assunção é amanhã.

Convento
apagado a
partir das
22 horas

Apesar de ter ganhado nova verba
para iluminação, o Convento está fi-
cando “aceso” das 18 às 22 horas. É
uma medida de contenção de des-
pesas, já que, segundo o Frei Paulo
Roberto, o sistema é antigo e gasta
bastante luz. A conta do monumento
ficou em torno de R$ 11 mil nos
últimos dois meses.

Hora do rush
Frei Paulo explica que o procedimen-
to já acontece há bastante tempo, e
que o Convento está “ligado” no mo-
mento em que mais gente passa pela
Terceira Ponte. Na Festa da Penha,
porém, a ideia é deixar a iluminação
funcionando a noite inteira.

Shopping popular
Cariacica terá um shopping popular na
Expedito Garcia nos moldes do Oiapo-
que de Belo Horizonte. O empreendi-
mento pode entrar em funcionamento
ainda em 2017. Será viabilizado por PPP.
Ficou definido em reunião entre am-
bulantes de Campo Grande e o prefeito
de Cariacica, Juninho, que a princípio,
apenas os profissionais cadastrados terão
acesso ao empreendimento.

Seguindo tendências
Lentamente, o percentual de partos
normais vai subindo no Estado,
acompanhando tendência do país. Se
em 2015, 38,08% dos nascimentos
no Espírito Santo eram por via na-
tural, no ano passado 39,29% foram
partos normais.

Ainda maioria
As cesáreas, porém, seguem maioria:
foram 33.065 em 2016 – 60,71% dos
nascimentos. Os dados são da Sesa.

Volta por cima
O setor da gastronomia, pelo menos
na Grande Vitória, saiu melhor da
crise que entrou. Com muita gente
tendo que empreender por necessi-
dade, muitos bares e restaurantes no-
vos andam pipocando principalmente
em Vila Velha.

Que é isso...
Circula nos bastidores da Câmara de
Vitória que um vereador exonerou as-
sessores porque eles não curtiam, co-
mentavam ou compartilhavam seus
posts em redes sociais. Ele teria uma
pessoa no gabinete que fiscaliza isso.

Sinalização turística
Em 2013, o então secretário de Tu-
rismo Alexandre Passos apresentou à
Assembleia vários projetos de fomen-
to ao turismo. Um deles era o Projeto
de Sinalização de Orientação Turís-
tica para usuários de veículos. Na
época, os projetos executivos das dez
regiões turísticas seriam entregues
até junho de 2013.

Quatro anos depois...
Quatro anos depois, a primeira etapa
vai sair do papel! A Região dos Vales
e do Café, exceto Cachoeiro de Ita-
pemirim, e a Região das Montanhas
Capixabas vão receber a sinalização,

uma parceria entre Setur e DER, no
valor de R$ 362,4 milhões.

Na palma da mão
O portal da Transparência do Espírito
Santo está disponível em app, cha-
mado “ES na Palma da Mão”. Foi
desenvolvido pelo Prodest. Legal!

Puxando o crescimento
Minério de ferro e produtos siderúr-
gicos puxaram o crescimento das ex-
portações do Estado nos dois primei-
ros meses do ano: o aumento foi de
23% e 61%, respectivamente, quando
comparados com o mesmo período
do ano anterior, diz o presidente in-
terino do Sindiex, Agnaldo Martins.

Petróleo em alta
A alta demanda do mercado asiático
por petróleo também trouxe bons
números para o Estado. Somente as
vendas feitas pelo Estado para a Ín-
dia somaram em janeiro e fevereiro

deste ano US$ 96 milhões. Em todo
o ano de 2016, esse montante foi de
US$ 128 milhões.

Pode isto, Arnaldo?
O cartório da 2ª Vara Cível de Vila
Velha informou que não está prati-
cando atos cartorários porque todos os
servidores foram aposentados. Restou
somente os estagiários. É mole?

Capixabas radicais
Quatro pilotos capixabas, três de Vi-
tória e um de Rio Novo do Sul, vão
representar o Espírito Santo na mais
extrema corrida de carrinhos de rolimã
do Brasil, em São Bento do Sapucaí,
São Paulo, nos dias 8 e 9 de abril.

Capixabas radicais 2
É a corrida com a pista mais longa do
circuito brasileiro: 7 quilômetros de
descida em um desnível de 700 me-
tros de altura. E não é só isso: será à
noite. É muita adrenalina!

BELA E APAIXONADA
POR DANÇA
A bela deste domingo é Lu-
ciana Ayres, de 24 anos, for-
mada em Engenharia Química,
mas apaixonada pela dança.
Moradora de Guarapari, ela
é professora de sapateado e
também faz trabalhos de mo-
delo fotográfico. Esta semana,
está no Rio de Janeiro para um
curso intensivo de dança. Su-
cesso! FOTO: RODRIGO PYSI

Hoje
Máxima 35 / Min. 15

Segunda
Máxima 35 / Min. 15

Terça
Máxima 35 / Min. 15

Qualidade do ar
Grande Vitória Medição em 24/03
Estação Qualificação
Carapina Bom
Cariacica Sem medição
Jardim Camburi Bom
Laranjeiras Sem medição
Vila Velha - Centro Sem medição
Vila Velha - Ibes Bom
Vitória - Centro Bom
Vitória - Enseada do Suá Sem medição

Marés
PORTO DE VITÓRIA

Preamar: 1.5 às 02:15
e 1.6 às 14:17

Baixamar: 0.2 às
08:13 e 0.0 às 20:34

PORTO DE TUBARÃO

Preamar: 1.5 às 02:06 e
1.6 às 14:08

Baixamar: 0.2 às
08:12 e 0.0 às 20:27

Ventos
Sul a Sudoeste, fracos a
moderados

Ondas
Vitória - Altura:De 1.4 a 1.5

Dia
Nascer: 05:46

Por do sol: 17:47

Lua
Minguante 20/3

13:00


