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A violência na Praia do Canto é tanta que a direção
do novo Aleixo contratou dois seguranças para
ficar permanentemente na frente do restaurante.

Estado
começa a
cobrar dívida
em cartório

CAUSA NOBRE
A sede da Petrobras na Reta (ou curva?) da Penha ganhou um tom especial. A fachada do edifício ficou
cor-de-rosa, aderindo à campanha “Outubro Rosa”, que visa a despertar a população capixaba para a
importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer. FOTO: AGÊNCIA PETROBRAS

A Procuradoria Geral do Estado
(PGE) enviou ontem o primeiro lote
de devedores para cartório após o
início de vigência da lei 9.876/2012,
sancionada em julho deste ano pelo
governador Casagrande, que permite
ao Estado realizar a cobrança extra-
judicial de seus devedores. A primeira
lista é composta por 42 devedores
cujas dívidas giram entre R$ 11 mil e
R$ 30 mil. O total é R$ 840 mil.

Títulos protestados
Após receberem as notificações, os
devedores terão um prazo de três
dias para quitar seus débitos. Caso
não o façam, os títulos serão pro-
testados e os nomes dos inadimplen-
tes inscritos nos órgãos de proteção
ao crédito tais como SPC e Serasa,
além do Cadastro Informativo da Re-
ceita Estadual (Cadin).

Domingão sem eleição?
Dúvida de um eleitor antenado com
os últimos acontecimentos no Estado:
“Será que vai ter eleição mesmo ama-
nhã no Espírito Santo? É que no do-
mingo supermercado não abre, agora
estão falando em fechar padarias e
shoppings também...”

Danadinho
Edson Ribeiro, o que mais invocou o
nome de Deus na campanha eleitoral,
descansava numa sala da Rede Ga-
zeta, com sucos e lanches, antes do
debate de quinta à noite da TV Ga-
zeta, quando foi perguntado se estava
precisando de mais alguma coisa.
“Preciso de uma loira de um metro e
setenta”, respondeu o candidato do
PSDC a prefeito de Vitória.

Com ou sem gelo?
Depois, no intervalo do debate, quando

ofereceram água a Edson, ele brincou:
“Não tem um uisquizinho, não?

Um tijolinho a menos
A produção do debate providenciou
três tijolinhos para a Iriny Lopes ficar
do mesmo tamanho dos outros can-
didatos, mas teve de tirar um. É que
a companheira apareceu com um sal-
to plataforma que a deixou bem alta.

Inferno astral
E o debate na TV Gazeta Norte, em
Linhares, teve momentos bizarros.
Num deles, ao ver o candidato No-
zinho Corrêa prometer construir vá-
rias escolas se for eleito, o prefeito e
candidato à reeleição, Guerino Za-
non, ponderou:
– Como o sr. promete isso se Linhares
vai perder muita receita com o fim
do Fundap no ano que vem?
E Nozinho:
– Sei lá o que é Fundap, sei lá que
‘signo’ é esse!

Política sobre rodas
Um motorista foi multado ontem na BR
101 Sul por estar com o licenciamento
do seu carro vencido. O moço foi cor-
rendo à Ciretran de Iconha regularizar a
documentação, mas não conseguiu. O
único funcionário no órgão explicou o
“vazio” ao cidadão. “É que todo mundo
daqui foi participar de um comício.”

Direitos humanos
O Tribunal de Justiça vai promover
nos dias 5 e 6 de novembro o Se-
minário Internacional Justiça e Direi-
tos Humanos. Entre os conferencistas
estão o suíço Jean Zermatten, presi-
dente do Comitê da ONU para os Di-
reitos das Crianças e Adolescentes, e
Francesco Greco, procurador da Re-
pública na Itália e um dos líderes da
operação "Mãos Limpas naquele país.

Apoio à grega
O teólogo e ex-frade Leonardo Boff,

um dos líderes da Teologia da Li-
bertação, postou ontem em seu Twit-
ter pessoal apoio à Iriny Lopes: “É
grega de origem, lutadora e gosta de
trabalhar com o povo”, tuitou

Gente de valor
A presidente interina da prestigiada
Embrapa é capixaba. Vania Beatriz
Rodrigues Castiglioni nasceu em Co-
latina, foi funcionária da antiga Em-
capa e graduou-se em Agronomia em
Alegre (Ufes).

Dúvida revolucionária
Em Cuba, a blogueira Yoanni San-
chez e seu marido foram presos
quando iam para o interior do país
assistir a um julgamento. Será que o
casal estava ameaçando as conquistas
da revolução socialista?

Alô, dona censura!
Por que a senhora odeia tanto as
pesquisas eleitorais?

PARA PARTICIPAR
Local: Na parquinho da Praça
dos Namorados, na Praia do
Canto, em Vitória
(atrás da lanchonete Bob´s)

Quando: Hoje, das 9h às 12h

Recomendação: Levar
brinquedos para trocar e/ou doar

Doação: Todos brinquedos
que sobrarem serão doados
para a Casa de Cultura É o
Benedito, que fica no Morro
São Benedito, em Vitória

Atrações: Músicas, brincadeiras,
pintura. As crianças podem ir
fantasiadas

O Dia das Crianças ain-
da é na semana que vem,
masumgrupodeestudan-
tes e professores da Uni-
versidade Federal do Espí-
rito Santo (Ufes) resolveu
adiantar as comemora-
ções e organizar um even-
to diferente para a garota-
da: uma Feira de Troca de
Brinquedos, que será rea-

lizada hoje, na Praça dos
Namorados, em Vitória.

O evento foi idealizado
pelo Instituto Alana, orga-
nização não governamen-
tal de São Paulo, e vai ser
realizado em todo o país.
Em Vitória, quem coorde-
na a feira é o grupo de pes-
quisa e ação Observatório
da Mídia Regional.

Ascriançaspoderãotro-
car brinquedos entre si. A
negociação fica por conta
dos pequenos, como conta
o coordenador do Obser-
vatório da Mídia Regional,
Edgard Rebouças.

Ele explica que o objeti-
vo é fazer com que as
crianças valorizem seus
brinquedos, combatendo

o consumismo infantil,
ainda maior nesta época
do ano. “As crianças brin-
cam apenas um ou dois
dias com o novo brinque-
do e depois deixam de la-
do”, destaca.

Apsicopedagogaemes-
treemEducaçãoMariaJo-
séCeruttiNovaes,63anos,
aprovou a ideia. “A troca

oferece uma oportunida-
de de socialização para as
crianças, que, além disso,
terão outros brinquedos.”
Maria José lembra que é
precisocuidadonahorada
compra. “Devemos pres-
tar atenção para ver até
que ponto o brinquedo
contribui para o cresci-
mento das crianças.”

PRAÇA DOS NAMORADOS

Crianças vão trocar brinquedos em feira
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