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Vigília

Invasão da bicharada

A 1ª Vigília Cívica pela Ética e
Transparência Eleitoral em Defesa
do Voto Ético será sexta-feira, a
partir das 16h, no Salão Pleno do
Tribunal Regional Eleitoral (TREES). Participarão 16 desembargadores, quase todos os juízes e promotores eleitorais, empresários, estudantes, movimentos organizados
e o prefeito João Coser, que sancionará a lei que vai instituir o dia 24
de setembro como o Dia Municipal
de Manifestação pela Ética e
Transparência. O presidente do
TRE-ES, o desembargador Pedro
Valls Feu Rosa, vai recepcionar
quem queira assinar o Protocolo de
Intenções do Programa de Ética e
Transparência Eleitoral (Prete).

A coluna MP recebe ligações
constantes de moradores de Vitória reclamando de bichos que
invadiram a cidade. Parece filme, mas não é. Macacos, pombos, ratos, morcegos, baratas,
cachorros, gatos, formigas gigantes, pernilongos... A bicharada está solta.

***

“Não aguento mais os pombos no telhado do meu escritório, na Praia do Suá. Já ligamos
para o Centro de Zoonoses, mas
não adianta. O pior é que não
sabemos como exterminá-los.
Os vizinhos insistem em jogar
migalhas e eles não vão embora.
Fica uma sujeira”, reclamou o
designer gráfico Jair Altoé.

***

Clássicos de Rod

***

A professora de Medicina Veterinária Tayse Domingues explicou que esses bichos transmitem doenças graves. “Os
pombos, através das fezes, são
um risco. Pode haver um fungo
causador de pneumonia. Já gatos e cachorros de rua podem
trazer problemas como raiva,
verminoses, sarna e micoses.
Ratos transmitem leptospirose
e a barata é um transportador
de doença, pois fica em locais
imundos”, explicou.
É FESTA! Lindas em modelos para noites chiques. Bom dia! E Toca a Vida

***

A Prefeitura de Vitória informou que as pessoas podem ligar para o 156, que o Centro de
Zoonoses vai até o local. Ainda
segunda a administração municipal, a carrocinha não existe
mais, e apenas os animais que
oferecem risco são capturados.

Jovens x drogas
Vitória está incluída no 1º levantamento nacional sobre o
uso de álcool, tabaco e outras
drogas entre universitários brasileiros. Os resultados são alarmantes: 49% já experimentaram alguma droga ilícita pelo
menos uma vez na vida e 80%
dos entrevistados menores de
18 anos afirmaram ter consumido algum tipo de bebida alcoólica.

Rod Stewart lança o volume V
da série “The Great American
Songbook”, que lhe rendeu mais
de 20 milhões de cópias vendidas
desde 2002, quando estreou. O álbum se chama “Fly Me To The
Moon” e traz clássicos como “I’ve
Got You Under My Skin” e “September In The Rain”. O lançamento mundial é no dia 18 de outubro,
mas dá para fazer uma pré-compra no Amazon.com, por 11 dólares. Tem tudo para deixar para trás
o mico do último CD “Soulbook”,
de 2009, onde Rod amargou vendas baixíssimas. Aí, acordou e voltou ao tema dos grandes hits.

Sorvete antiflacidez

A implementação de quiosques será
tema de uma palestra organizada pelo
Conselho de Turismo da Associação
dos Empresários de Vila Velha (Asevila), hoje, no Hostess.

***

PURA emoção II. O projeto terá
dois palcos. Abrindo a noite, o
quarteto acústico de Marcelo Ribeiro, que usará pela primeira vez
uma guitarra zero bala Gibson
ES-335, modelo clássico para
hits de blues, jazz e MPB. Depois
virá o maestro Everson Salazar,
que terá nas cordas 14 capixabas
formando uma ala feminina afinada com a big band e quatro
cantores, num total de 32 astros.
O tema da decoração, criado pelas irmãs Alessandra e Carla Marianelli, fala de primavera, estação que começará no meio da
noitada de lua cheia. Bom dia!

***

FERNANDO Kunsch, número
um da comunicação da Samarco
no Estado, retornou sábado de
Portugal, onde esteve durante
um mês a trabalho.

***

Saborear uma sobremesa e ainda
deixar a pele com tudo em cima. Chegou para as capixabas o sorvete firmador da pele, de morango e limão, que
contém uma fórmula antiflacidez. Segundo a farmacêutica Mariana Piassaroli, a novidade traz ativos naturais
capazes de combater a formação de
radicais livres e proteger contra as lesões da exposição ao sol. O sorvete
pode ser consumido duas vezes ao
dia. E o melhor: é menos calórico que o
tradicional. Um sachê de 25,8 g da novidade tem 47,9 calorias, contra 120
calorias de uma bola do sorvete de
morango tradicional.

***
Nas praias

PURA emoção I. É hoje mais um
encontro importante forjado por
nossa vida profissional, com presença da família engrossando a
corrente positiva, leitores, amigos, autoridades que fazem o Estado continuar andando, personalidades, parceiros de sempre e
um desfile de homens e mulheres elegantes, em traje passeio
completo, tudo sob as mãos e
graças de Deus. O Le Buffet, que
estreará cardápio e novos vinhos, verá a comemoração dos
12 anos de nossa coluna diária
em A Tribuna para perto de 550
presenças confirmadas, com
Stella Miranda na coordenação.

HOJE, pelo menos três dos nossos convidados estarão comemorando seus aniversários: José Luiz Kfuri, Guilherme Souto e
Alvino Guerra.

***

AS IRMÃS Vanuza e Raquel
Cunha Melo recebem hoje para
coquetel de lançamento de coleção de sapatos. A dupla aposta
em materiais tecnológicos e design de linhas puras, em contraste com tons flúo e brilho.

***

ATÉ onde vai?! O Porto de Vitória, considerado o principal terminal de transporte marítimo da capital, é também o segundo pior do
País. E agora, olha essa: o porto vem sendo afunilado pela Flexibras, com a expansão da sua área. “Eles trabalham dia e noite, inclusive domingos e feriados. Estamos perdendo o sono”, desabafou um morador do Centro.

A DESIGNER de interiores Mariana Varejão comemorou seu
aniversário com um almoço em
família, no último domingo.

***

E TOCA A VIDA!

