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VICTOR HUGO
Luísa Torre (interina)

As importações caíram 37% e as importações,
41% no primeiro semestre do ano em comparação
ao mesmo período de 2015, segundo o Sindiex.

Jaguaré vai
ganhar
fábrica de
buggys

Cidade do Norte capixaba, Jaguaré
vai ganhar uma fábrica de buggy. O
contrato vai ser assinado na segunda
semana de setembro entre a empresa
Ebercon Empreendimentos e o gover-
no do Estado. No Espírito Santo, será
produzido, a princípio, um modelo
esportivo para uso na praia.

Lançamentos à vista
O modelo de buggy a ser produzido no
Estado vai ser lançado no Salão do Au-
tomóvel, em São Paulo, em novembro.
O governador Paulo Hartung foi, inclu-
sive, convidado ao evento pela Ebercon e
pela Volare - esta tem fábrica em São
Mateus e vai apresentar o modelo Volare
5, já produzido em terras capixabas.

Construção sustentável
O Estado vai receber um seminário
internacional sobre construção em se-
tembro. Com organização da profes-
sora Cristina Engel, a Ufes vai sediar
o International Sustainable Built En-
vironment Conference Series – SBE16,
para promover a discussão sobre sus-
tentabilidade na construção civil.

Índice preocupante
Apenas 36,1% dos professores do En-
sino Médio do Estado atuam na área
na qual se formaram. É o que apon-
tam dados do Ministério da Educação.
Para Jonas Rodrigues de Paula, pre-
sidente do Sinpro/ES, a baixa remu-
neração é o principal fator que con-
tribui com esse fenômeno.

História do Estado
A produção literária capixaba não pa-
ra! Amanhã, às 19 horas, a Secult vai
lançar em parceria com o Arquivo Pú-
blico, o livro “Negros no Espírito San-
to”, de Cleber Maciel. Será distribuído
gratuitamente.

Foco na reciclagem
A obra de construção do Centro de
Triagem de Resíduos Sólidos de Vila
Velha, em Novo México, já está 70%
pronta. Atualmente os 10 catadores que
realizam a triagem dos materiais pro-

cessam 20 toneladas por mês. Com o
centro, a expectativa é atingir 60 to-
neladas. Ponto para o meio ambiente.

Saudação ao milho
O milho importado da Argentina vai
ser o primeiro carregamento de pro-
duto agrícola a ganhar solenidade de
chegada ao Estado. Desembarcam ama-
nhã 25 mil toneladas ao Porto de Ca-
puaba diante de diversas autoridades.

Agenda das cidades
O presidente da Findes, Marcos Guer-
ra, vai lançar na próxima quinta a
“Agenda Para o Desenvolvimento Sus-
tentável das Cidades Capixabas
2017-2020”. O documento reúne pro-
postas para a melhoria da gestão mu-
nicipal e será entregue aos candidatos

a prefeito em encontros regionais. To-
mara que os eleitos botem em prática.

Foto da discórdia
Uma boate de Campos dos Goytacazes
foi obrigada pela Justiça a tirar de re-
des sociais e outdoors a imagem de
uma moradora de Cachoeiro, que teve
sua foto utilizada sem autorização na
divulgação de uma festa. Onde se daria
o evento funcionava uma boate de
strip-tease e ela acabou ridicularizada.

Do fermento à arte
Olha que legal: a artista Joana Quiroga
criou e cultivou fermentos para pão em
diferentes lugares da Grande Vitória e
a partir disso nasceu uma exposição de
arte, “Fermento: do ar ao seu redor”.
Será aberta no dia 13 de setembro, na

Galeria Homero Massena, em Vitória.

Economia de combustível
Técnicas para usadas por motoristas
profissionais para reduzir gasto de com-
bustível, que andam nas alturas, podem
ser usadas no dia a dia. Condutores da
Viação Águia Branca explicam: manter
a calibragem correta dos pneus, mudar
corretamente de marcha e evitar frea-
das bruscas trouxeram economia de
mais de 18 mil litros no ano passado.

De olho na felicidade
O empresário carioca Pedro Ganem
Salomão, palestrante profissional so-
bre felicidade, vem a Vitória falar so-
bre empreendedorismo. Vai ser na
Ufes amanhã, durante a 13ª edição da
Semana da Engenharia.

Repúdio ao edital 1
O Conselho Regional de Psicologia
emitiu uma nota de repúdio após o
Ifes publicar edital de contratação de
professor voluntário, para o curso de
Licenciatura de Geografia, em Nova
Venécia.

Repúdio ao edital 2
Segundo o Conselho, a grade curri-
cular já previa a necessidade de pro-
fessor de Psicologia, mas o Instituto
não providenciou a contratação a tem-
po. E em junho, diz o Ifes, expirou um
concurso público do Edital 03/2014
que tinha três professores na suplência.

Vinhos em baixa
A quebra na safra de uva deste ano,
que aumentou o custo da matéria-pri-
ma, impactou negativamente nas ven-
das do setor: preços em alta, vendas
em baixa – a comercialização nos pri-
meiros seis meses do ano foi 4,35%
menor em relação ao mesmo período
de 2015. Vamos beber mais, gente!

Um debate especial
Socializar e debater a produção de
conhecimento na área de Educação
Especial: esse é o objetivo de três
seminários que acontecem de 20 a 22
de setembro de 2016, na Ufes. Carla
Biancha Angelucci, professora da USP,
vem ao Estado falar sobre medica-
lização de crianças e jovens especiais.

Até a próxima!
A partir de amanhã, nosso querido
colega Leonel Ximenes estará de volta
ao comando da Victor Hugo. A todos,
um muito obrigada e até a próxima!

PRONTOS PARA VOAR
Lembra dos dois beija-flor que o fotógrafo Ricardo Medeiros flagrou logo
após nascer? Pois é! Olha como cresceram. Já nem cabem mais no ninho.
Mesmo em meio ao caos urbano e à falta de vegetação, eles sobreviveram.
Maravilha da natureza! FOTO: RICARDO MEDEIROS

TEMPO

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

Hoje
Máxima 27 / Min. 8

Amanhã
Máxima 28 / Min. 8

Quarta
Máxima 28 / Min. 8

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: 1.5 às 05:36
e 1.3 às 18:00

Baixamar: 0.2 às
11:58

PORTO DE TUBARÃO

Preamar: 1.5 às 05:28 e
1.3 às 17:56

Baixamar: 0.2 às
11:51

Ventos
Sudoeste a sul, fracos a
moderados

Ondas
Vitória - Altura: De 1.4 a 2.8

Sol
Nascer: 05:58
Por do sol: 17:30

Lua
Cheia
18/08 - 06:00


