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O QUE se pode esperar quando
CLOVES LOUZADA

Cara capital
Quem fizer a pesquisa, comprova. Vitória é a cidade mais
cara do Brasil hoje, quando avaliamos custo-benefício. Liste 10
itens principais e veja o susto! A
dica é pesquisar e pechinchar
tudo. Só não dá para fazer isso
em restaurantes, certamente os
mais caros do Brasil, pelo que
oferecem de serviço à mesa. Há
raríssimas exceções. É isso!

autoridades orientam motoristas
a avançarem sinal após as 23 horas, evitando assim que sejam assaltados ou sequestrados?! Isso
ocorre na Praia do Canto, bairro
com o metro quadrado mais caro
do Estado e maior gerador de impostos. Dizer que estamos fritos é
elogio! Não precisa fazer nenhum
levantamento para concluir que a
região é a mais visada pelos larápios de plantão.

***

AGORA para refrescar a cabeça.
O primeiro-ministro Silvio Berlusconi diz que “a Itália é um país de
merda”.

Museu no interior
Conforme adiantado pela coluna, o Museu do Tropeiro, de
1924, em Ibatiba, será entregue
à população totalmente restaurado hoje, durante a festa “Caminhos dos Tropeiros”. Foram
investidos R$ 205 mil na obra,
que durou seis meses. O espaço
funcionará de segunda a sexta,
das 8 às 17 horas.

***

PREPARE-SE: Vem aí a volta da
CPMF. Mais um imposto, imposto!

***

NOSSOS sentimentos a Geisha
Silly Assis pelo falecimento do
seu filho Leandro, na última quarta-feira.

***

Tempo de qualidade
O coração fraqueja ao ver como alguns pais deixam seus filhos até 12 horas por dia fora de
casa, entregues a professoras. O
mundo é outro e hoje homens e
mulheres precisam trabalhar –
e muito! – para manter o sustento da família, mas se não se
pode passar muito tempo ao lado dos filhos, que pelo menos
ele seja de qualidade, orientação para a vida, muito amor e
calor humano dos pais.

***

CONCERTO I Revelação da mú-

RENATA Melo e Julianna Castro em noite de moda verão
CLOVES LOUZADA

Atacado e varejo
Possibilitado por grandes redes
no Estado, o “atacarejo” (atacado +
varejo) está agradando os capixabas. A fórmula tem como vantagens preço final, quantidade e variedade, principalmente em tempos de inflação e crise global.

sica clássica brasileira, o tenor
Jean William, de apenas 23 anos,
confirmou presença no concerto
inédito que será realizado no Parque Pedra da Cebola, hoje. Descoberto pelo maestro João Carlos Martins, Jean é reconhecido
internacionalmente na música
erudita. Será sua última apresentação no País, antes de sua turnê
por Europa e Estados Unidos.

***

Medicina humanizada
A tendência para ambientes médicos é a decoração humanizada,
compondo o clima do atendimento
também nessa linha. A decoradora
Rita Garajau, no projeto de uma
clínica de ressonância, utilizou fotos de um grande nome da fotografia capixaba: Paulo Bonino. “É o
cuidado empresarial aliado à excelência em serviço, conforto e
bom gosto nas instalações”, comentou.

CONCERTO II Wagner Tiso tam-

Desafinando
A Unidos de Barreiros vai reeditar o enredo “Guarapari – O Paraíso é Aqui”, que a própria escola levou ao Sambão do Povo em 2009.
“Existem várias formas de abordagem. A população já sabe o samba,
ninguém esqueceu ainda”, explicou o presidente da agremiação,
Jadilson Damasceno. Isso não é legal. Carnaval repetido é tempo
perdido!

***

JOSÉ LUIZ Gandini, presidente da Kia Motors, entre
Marcelo Peisino e Cícero Nemer, em almoço no Vero

O PRESIDENTE da Unimed Vitória, Márcio Almeida, e o diretor
financeiro da entidade, Marcos Tanure, com Margareth Ruschi,
Glinys da Silveira, Aída Cruz e Lorenza Tanure

bém toca hoje na Pedra da Cebola. Passou da hora do artista receber o título de Cidadão Espíritosantense. Vira e mexe ele aparece
na Ilha, onde tem apartamento e
cozinha quase própria para sua
gastronomia: usa a do Piu, seu
amigo capixaba, ali no Day By
Day. Terça-feira esteve lá. Hoje
estará de volta antes do show.

***

MEU feriadão está garantido.

Dança folclórica

NANDA PRATES

A Feira Nacional de Produtos Típicos do Sul (Fenasul) terá apresentações folclóricas como sapateios, dança dos facões e da chula, a partir de
quarta-feira, na Arena Vitória Álvares

Cabral. O evento segue até o próximo
dia 18 e os shows serão de segunda a
sexta, às 21 horas. Já nos finais de semana, serão duas apresentações por
dia, às 14h30 e às 20h30.

Cuidado
no Face!
Olha o perigo de colocar em re-

ELES NAS REDES SOCIAIS

des sociais suas programações! A
inglesa Briony Kirby, de 19 anos, se
arrependeu amargamente de divulgar no Facebook a pequena festa que daria em sua mansão.
Como os pais estariam viajando,
a jovem pensou em reunir alguns
amigos, mas tomou um susto depois que cerca de 100 desconhecidos invadiram a propriedade, assustando vizinhos e amigos. A malandragem está solta e pronta para
atacar!!!

O Congresso Nacional, no
caso Jaqueline ‘Horroriz’,
deu mais um péssimo exemplo de
conivência com o crime e a
corrupção

“
“

”

ERLON JOSÉ PASCHOAL

Ele pediu à fada para
fazê-lo desejável e
irresistível a todas as mulheres.
A fada o transformou num
cartão de crédito
@LITAREE_REAL

”

Um anjo tomará conta de mim. A
netinha Clara. Melhor, impossível! E graças a Deus.

***

AS INSCRIÇÕES para o 18º Vitória Cine Vídeo foram prorrogadas e poderão ser feitas até hoje.
O festival de cinema será realizado de 7 a 12 de novembro.

***

O FILÓSOFO, poeta e frei Carlos
Alexandre Rubim, nascido carioca, mas capixaba por opção, lançou esta semana o livro “Crônicas
de um Frade”, com temas como
educação, política, segurança e
até futebol. Toda a verba arrecadada com as vendas será revertida para as obras sociais do Instituto Milícia de Cristo.

***

E TOCA A VIDA!

