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Fabiano Carelli, guitarrista do Capital Inicial, vem a
Vitória participar do clipe da banda capixaba Invento,
apadrinhada pelo grupo de Brasília e que teve single
gravado no estúdio de Rick Bonadio. Chique!
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VICTOR HUGO
Luísa Torre (interina)

Barrados por
planos, idosos
ganham R$ 20
mil na Justiça

PEDRA AZUL

Prepare seu
coração.

Alguns idosos do Estado, além de
sofrer o transtorno da conta do plano de
saúde, que traz cifras altíssimas, estão
tendo que procurar a Justiça para ter
acesso a internação pelo seguro. Em
apenas uma semana, dois idosos do Estado, que tiveram internação negada
por planos de saúde, ganharam indenizações de R$ 20 mil cada na Justiça.

Unidos pela arte
Um grupo de artistas resolveu se reunir
para movimentar a cena na Serra. Agora, a Associação dos Artistas e Artesãos
da Vila das Artes apresentam o 2º
Fest’AVART, que acontece em agosto,
no bairro São Francisco. Vai ter oficinas, shows e venda das obras. Legal!

Medida abusiva
Ontem, a condenação foi do juiz Airton
Soares de Oliveira, da Serra, para um
plano de saúde que negou internação
hospitalar sob o argumento de que a
sua doença seria preexistente. Na última
segunda, a juíza Rozenéa Martins de
Oliveira, de Vila Velha, condenou a seguradora por uma suposta falta de leitos. Nos dois casos, a atitude foi considerada abusiva. Tá certo!

Rei do camarote

Visita técnica

TÔ FICANDO ATOLADINHO...

Um grupo formado por conselheiros
do Conselho Estadual de Cultura e
funcionários da Secretaria de Estado
da Cultura (Secult) e do Arquivo Público do Espírito Santo fizeram uma
visita técnica ontem a Santa Teresa.
Começam as análises para um possível tombamento de imóveis do centro histórico do município.

Um pobre de um orelhão foi vítima da obra na Leitão da Silva. O
equipamento, que fica na esquina desta avenida com a Rio Branco, foi
concretado, na calçada, meio fora do nível, ficando impossível de ser
usado. Ontem, a Prefeitura de Vitória notificou a empreiteira que cuida
da obra a reparar dano causado ao bem público. Eita! FOTO: FOTO DO LEITOR
riante. Casagrande deixou o local um
pouco antes da meia noite radiante.

Festa de arromba

Vestindo a camisa

Bombou o aniversário de 37 anos do
prefeito de Viana, Gilson Daniel. O
evento, que ocorreu na fábrica da cerveja artesanal Else, a sete quilômetros
do Centro de Viana e contou com a
participação de 100 seletos convidados, incluindo o ex-governador Renato
Casagrande e dona Maria Virgínia.

O secretário de Estado da Educação, Haroldo Rocha, vestiu literalmente a camisa
do Escola Viva. Apareceu na palestra do
ministro Joaquim Levy, no sábado, usando uma camiseta do projeto por cima de
uma camisa de manga longa. Não se
importou com o traje da plateia, de empresários, políticos e jornalistas, todos de
terno e alguns até de gravata.

É muito amor
O prefeito Gilson, muito emocionado,
falou por uns vinte minutos. Desses,
quinze foram de elogios à Casagrande,
que foi chamado de amigo pessoal e
amigo de Viana. “Tudo que fiz na cidade
devo a ajuda do amigo e irmão Renato
Casagrande”, disse o prefeito aniversa-

O ES é lindo
O estudante Deivson Santana, dono do
blog “Capixaba na Estrada”, de viagens
com ênfase no Espírito Santo, vai lançar amanhã uma coleção de canecas
intituladas “#soucapixaba”. A ideia é
divulgar o nosso Estado. Legal!

Tem inverno também
Conhecida por ter um verão pra lá de
animado, Piúma vai ter, de sexta a
domingo, Festival de Inverno, com
shows às 19h na Praça Dona Carmem.

Centavinho gordo
Leitor reclama que aos domingos, os
cobradores do Transcol estão sem troco
e lesando os usuários. É que a passagem,
que vale R$ 2,15, está saindo a R$ 2,25,
já que alegam não ter os R$ 0,10 para
devolver ao cidadão. Alô Ceturb!

Promessa de campanha
A diretoria do PRP lançou domingo o
Diretório Municipal de Cariacica do
partido, visando as eleições de vereadores de 2016. A principal proposta é...
lutar pela redução dos salários dos vereadores. Populismo ou compromisso?

Bruno Barreto, o “Rei do Triângulo” –
lembra, aquele que foi preso por desacatar a Guarda após se recusar a
baixar o som no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, entre outras
irregularidades? – é uma das atrações
do ensaio da Unidos de Jucutuquara,
quando a escola vai escolher seu samba-enredo. Mas gente... deixa pra lá.

Calma gente!
Teve cena inusitada no show do Skank,
promovido sábado pela Findes. No evento, servidores concorreram a prêmios,
como moto e televisão, e os sorteados
iam sendo chamados para recebê-los.
Uma das sorteadas, chamada Dilma,
foi... vaiada. E não foi pouco. Coitada da
capixaba... e que falta de educação!

A seca se agrava
De acordo com o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe), o déficit de
chuvas em todo o Brasil vem aumentando nas últimas décadas. A região Sudeste entrará em agosto, quando começa
o período mais seco do ano, com menos
água do que em 2014. O jeito é mudar
hábitos. Nas famílias e nas empresas!

Que corte é esse!
Os servidores que atuam na Prodest
reclamam estão deixando de ir ao banheiro porque está difícil fazer a higiene
após o uso. Na semana passada, faltou
água nos banheiros. Esta semana, não
tem sabonetes e nem papel, denuncia o
Sindicato. Que isso!

Pedra Azul, belezas naturais, aromas e sabores
Você poderá ter uma suíte em Pedra Azul!
Um cenário ideal para a degustação de vinhos, cervejas
artesanais e os prazeres da culinária sofisticada ou típica.
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