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Amanhã será realizado o último dos 23 desfiles
que Cariacica promoveu em homenagem ao Dia
da Pátria. “Cariacica não anda, desfila”, define
um leitor orgulhoso da terra do Moxuara.

lximenes@redegazeta.com.br
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Servidor na
ativa vira
nome de
comenda
A Assembleia Legislativa vai votar
nesta segunda-feira, em regime de
urgência (!), um projeto de resolução, da Mesa Diretora, que cria a
comenda “José Maria Pimenta”, que
deverá ser concedida pelo Legislativo
a seus servidores ativos e inativos.
Curioso é que Pimenta, o funcionário
mais antigo da Assembleia, está em
plena atividade no trabalho.

A dúvida
Militante histórico do PMDB, José
Maria Pimenta é tão amigo dos parlamentares que é considerado o “31º
deputado” da Ales. E fica a dúvida:
será que ele poderá receber uma comenda que leva o seu próprio nome?

A vilã
Embora ainda alta, a inflação teve
uma leve desaceleração em agosto.
Mas, na contramão, um dos itens que
mais subiram foi a farinha de mandioca (4.4%). Pois é, a continuar assim a presidente vai acabar deixando
de saudar a mandioca.

HISTÓRIA AGREDIDA
Inaugurado há 30 anos na Praia do Canto, na gestão do falecido prefeito Berredo de Menezes, o monumento
comemorativo aos 150 anos da Polícia Militar do Espírito Santo foi vítima de vândalos, que retiraram suas
três placas de bronze. Até quando, gente? FOTO: MÁRIO FOSSE

Quase opaco

Cachoeirenses ausentes

Segunda divisão

O Brasil no fundo do poço, e o PT de
Vitória posta no Face uma peça publicitária do governo federal com a
seguinte mensagem: “Contas na mesa. Orçamento no Brasil está mais
transparente”.

Dois cachoeirenses convictos não foram ontem à cerimônia que marcou o
início das obras de restauração da
Casa dos Braga: o presidente da Assembleia, Theodorico Ferraço, e a secretária de Comunicação Social do
Estado, Andréia Lopes.

Corre no mercado que o Brasil
se antecipou e foi rebaixado mais
cedo que o Vasco.

Pré-estreia
Não basta patrocinar a vinda de ministros ao Estado. A senadora Rose de
Freitas (PMDB) agora está gravando
um vídeo com as autoridades federais
antes de elas aportarem no Espírito
Santo. O mais recente é com o ministro das Minas e Energia, Eduardo
Braga, que vem lançar um programa
de energia solar.

Coadjuvante
No vídeo postado por Rose, o deputado Lelo Coimbra aparece parcialmente, limitando-se a assistir ao ministro fazer afagos à senadora.

Delegados de mal
Está causando mal-estar e até revolta
em delegados o que chamam de
“omissão” da Sesp sobre os motivos
que levaram à redução dos homicídios no Estado. Dizem eles que as
autoridades da Segurança Pública do
Estado estão ignorando o trabalho da
Divisão de Homicídios na resolução
dos crimes e a consequente prisão
dos assassinos.

Constatação
Lula está com o prestígio em alta. Na
Argentina.

Sussurros dos
excluídos
Nas fotos postadas por militantes
nas redes sociais, é possível ver que
o “Grito dos Excluídos”, na quarta-feira, reuniu seis pessoas na praça
de Campo Grande, em Cariacica.
Ontem, em Laranjeiras (Serra), o
quadro melhorou muito: havia dez.

Festa amiga
A Prefeitura de Cariacica garante
que gastou apenas R$ 14 mil no
desfile de 7 de Setembro, com o
aluguel de separadores. As demais
despesas ficaram por conta do governo do Estado, segundo a prefeitura. Sorte de Cariacica: nos anos
anteriores, a Prefeitura de Vitória

teve que bancar palco, som, iluminação, guarda-corpo e bandeirinhas
para o público.

Livro do cão
Amanhã, às 10h, na Logos do Shopping Jardins será lançado o livro “Memórias do Peracanga”. Aliás, o Barão
é um simpático cachorrinho vira-lata
que estará presente à festa.

Lançamento
O ex-diplomata e atual assessor da
comissão de Relações de Exteriores
do Senado, Eduardo Saboia, e o deputado gaúcho Marcel Von Hatten,
estarão em Vitória na próxima segunda-feira. Eles vão participar do
lançamento do 3º Fórum Liberdade e
Democracia, promovido pelo Instituto
Líderes do Amanhã.

Alô, Lula!
Quantos graus você prefere?

TEMPO
Marés

Ventos

Qualidade do ar
Grande Vitória
Medição em 09/09
Máxima 33 / Min. 15
Estação
Qualificação
PORTO DE TUBARÃO
PORTO DE VITÓRIA
Norte a nordeste, fracos
Carapina
Bom
moderados
Cariacica
Regular
Amanhã
Preamar: 1,3 à 01:45 e
Preamar: 1,4 à 01:43
Jardim Camburi
Bom
Máxima 34 / Min. 14
Laranjeiras
Regular
1,4 às 14:21
e 1,4 às 14:15
Vila Velha - Centro
Sem medição
Domingo
Vila Velha - Ibes
Sem medição
Baixamar: 0,1 às
Baixamar: 0,1 às
Vitória - Altura: De 1,1 a
Vitória - Centro
Bom
Máxima 32 / Min. 14
08:06 e 0,3 às 20:19
08:04 e 0,3 às 20:13
1,4
Vitória - Enseada do Suá
Sem medição
FONTE: INMET (INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA) - CLIMA TEMPO - CPTEC (PREVISÃO OCEÂNICA) - INCAPER - IEMA (INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE)

Hoje

Ondas

a
Sol

Lua

Nascer: 05:41
Por do sol: 17:34

Minguante
05/09 - 06:00

