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VICTOR HUGO
Luísa Torre (interina)

O governo criou um grupo de trabalho, com
membros de secretarias e institutos, para
acompanhar a consultoria contratada para
fazer um estudo de Previdência para o Estado.

Pedido de
cadastro de
ambulantes
cresce 20%

O desemprego em alta provocou
uma corrida pelas licenças de ambu-
lante em Vitória. De janeiro a junho
deste ano, os pedidos de licença de
ambulantes cresceu 20% em relação a
2015, segundo a prefeitura. Foram
228 pedidos contra 191 no mesmo
período de 2015. As solicitações estão
sendo analisadas – já há na cidade 454
ambulantes, localizados principalmen-
te no Centro e na Praia de Camburi.

Sudene fortalecida
A previsão do governo federal em
destinar R$ 64 bilhões, até 2020, aos
fundos que atendem a Sudene vai
beneficiar 24 municípios do Estado.
O valor é R$ 11 bilhões maior que o
do último quadriênio. Os recursos são
voltados a pequenos produtores e mi-
croempresas, mas também podem ser
usados para grandes investimentos.

Mantenha a distância!
Mais da metade dos acidentes regis-
trados pela Rodosol na Terceira Ponte
são colisões traseiras entre veículos. Só
no primeiro semestre, foram 71 regis-
tros de um total de 133 atendimentos.
Como se sabe, tudo poderia ser evitado
com mais atenção ao dirigir a uma
distância segura do veículo da frente.

Imbróglio de sindicatos
Professores que atuam no ensino su-
perior no Estado estão em um im-
passe diante da criação de outro sin-
dicato. Eles, que eram representados
pelo Sinpro/ES, agora estão no Sin-
dicato dos Docentes do Ensino Su-
perior do Espírito Santo – Sindes.

Sem reajuste
O problema é que eles estão sem o
reajuste salarial de 11,08% e tíquete-ali-
mentação dobrado em outubro, confor-
me previsto na nova convenção coletiva,
que está suspensa. Mas... na semana
que vem, vai haver assembleia do novo
sindicato para definir uma proposta.

Troca de comando
Marcus Magalhães vai assumir a ge-

rência de Agroecologia e Produção Ve-
getal da Secretaria de Estado da Agri-
cultura. Comentarista da Rádio CBN Vi-
tória, ele é presidente do Sindicato dos
Corretores de Café do Estado e diretor
financeiro da Fecomércio. Parabéns!

Novos financiamentos
O Bandes vai apresentar novos pro-
gramas de fomento e crédito para o
setor de rochas ornamentais na Ca-
choeiro Stone Fair 2016, que acontece
na próxima semana, em Cachoeiro. En-
tre as novidades, está o estudo de ações
para geração alternativa de energia, um
programa de exportação capixaba e de
incentivo de projetos para inovação.

Nos passos do Google
A equipe da Prodest, o braço de tec-
nologia da informação do governo do
Estado, criou seu próprio Google Dri-
ve, o Drive ES – um espaço virtual de 2
gigas de memória para armazenamen-
to de arquivos. É para dar agilidade ao
trabalho dos servidores. Legal!

Água preta
Um grupo de voluntários recolheu, na
parte norte da Praia de Camburi, amos-

tras de uma água preta bastante nojenta.
A ideia é conscientizar sobre a neces-
sidade de despoluir a praia. Amanhã,
eles farão uma maratona de natação de
24 horas para chamar atenção à causa.

Agosto azul
Sabe o que é o agosto azul? É uma
campanha para conscientizar os homens
a cuidarem da saúde. Em Viana, equipes
de saúde estão indo na casa de alguns
moradores. Resultado: mais de 100
atendidos em uma manhã. Hoje, o pos-
to de Areinha ampliou o horário para os
homens: fica aberto até as 20 horas.

Monarquia capixaba
A moda do separatismo já chegou ao
Estado. Há um grupo tentando mo-
bilizar um plebiscito separatista para
2018. Para eles, o país Espírito Santo
já tem bandeira e a tendência é que
seja uma... monarquia. Quando você
pensa que já viu de tudo...

Sardenberg em Vitória
Para comemorar os 20 anos da Rádio
CBN Vitória, o programa Fim de Ex-
pediente será ao vivo de Vitória, em 2
de setembro, no Teatro Sesc Glória. E

o convidado especial já foi definido:
será o âncora da Rede CBN, Carlos
Alberto Sardenberg. Legal!

Acordo descumprido
A Polícia Ambiental lacrou doze bom-
bas de irrigação em Santa Teresa na
quarta-feira. As propriedades não es-
tavam cumprindo o acordo de coo-
peração e retirando água de forma ir-
regular do leito do Rio 5 de Novembro,
que acabou secando. Que feio!

Conhecendo escolas
O secretário de Educação Haroldo
Rocha está visitando escolas esta-
duais. Ele quer conhecer e conversar
com estudantes, professores e equipes
escolares. Na próxima semana, o se-
cretário vai para Cachoeiro e Linha-
res. Parece até agenda de candidato!

Maldade...
Carlos Ambrósio, o cachorrinho espan-
cado por uma idosa em Cachoeiro, foi
convocado para “depor” na CPI dos
Maus-Tratos a Animais frente a frente a
sua agressora. Já não basta o bichinho
ter sofrido o trauma, querem fazê-lo
reviver o encontro? Que maldade...

ATENTOS AO FAROL!
Tem gente esquecendo as luzes do carro acesas com mais frequência após aprovação da nova lei que obriga
o uso de farol de dia nas rodovias estaduais. O dono deste Fusca, estacionado na Ufes, não deve ter tido uma
boa surpresa quando foi buscá-lo. Tem que fica atento, gente! FOTO: GUILHERME FERRARI

TEMPO

FONTE: INMET (INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA) - CLIMA TEMPO - CPTEC (PREVISÃO OCEÂNICA) - INCAPER - IEMA (INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE)

Hoje
Máxima 31 / Min. 13

Amanhã
Máxima 32 / Min. 15

Domingo
Máxima 34 / Min. 10

Qualidade do ar
Grande Vitória Medição em 17/08
Estação Qualificação
Carapina Bom
Cariacica Sem medição
Jardim Camburi Regular
Laranjeiras Regular
Vila Velha - Centro Sem medição
Vila Velha - Ibes Regular
Vitória - Centro Regular
Vitória - Enseada do Suá Regular

Marés
PORTO DE VITÓRIA

Preamar: 1.6 às 03:32
e 1.6 às 16:04

Baixamar: -0.1 às
09:54 e 0.1 às 22:06

PORTO DE TUBARÃO

Preamar: 1.5 às 03:26 e
1.5 às 16:00

Baixamar: 0.0 às
09:51 e 0.1 às 22:06

Ventos
Sul a norte, fracos a
moderados

Ondas
Vitória - Altura: De 0.9 a 1.2

Sol
Nascer: 06:17

Por do sol: 17:29

Lua
Cheia

18/08 - 06:00


