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SOS Marataízes I

Viva Rubem Braga!

Em resposta à denúncia sobre
a situação precária em Marataízes, a prefeitura nos agradeceu
o alerta e disse que o governador Renato Casagrande se comprometeu a revitalizar a orla,
construindo calçadão e ciclovia.
Informou ainda que as ruas “já”
estão sendo asfaltadas e ficarão
prontas daqui a 15 dias. OK, registrado.

Se estivesse vivo, o cachoeirense
Rubem Braga teria completado 98
anos na última quarta-feira. E a
homenagem a ele na Capital Secreta, sua terra natal, foi lembrando todos os projetos contemplados
com a lei que leva seu nome entre
2009 e 2010. O prédio da administração municipal está decorado
com os nomes dos projetos, além
de uma placa destacando os ganhos para a cultura.

***

Sobre os entulhos, a Prefeitura de Marataízes disse-nos que
a responsabilidade é da população, que deve solicitar a retirada. Já o lixo acumulado nas ruas
foi devido às enchentes e ao aumento de turistas, que, junto
com os moradores, produzem
20 toneladas de lixo por dia. Para finalizar, lembrou que o expediente deles é a partir do
meio-dia (!), por isso não conseguimos contato pela manhã.
Então, tá!

Rio Guandu
Essa é de MP! A bacia do Rio
Guandu se prepara para receber, em agosto, uma expedição
científica para um levantamento socioeconômico e ambiental
da região. De barco e a pé, pesquisadores e cientistas percorrerão rios e córregos em comunidades de Laranja da Terra,
Brejetuba, Afonso Cláudio e
Baixo Guandu.

PEPÊ

Custa R$ 4,00 uma garrafa
pequena de água mineral em
alguns restaurantes de Vitória.
Melhor mexer no preço do cardápio. Ficará bem mais simpático do que uma cobrança tão
absurda por um copo de água.
Ah, sim, o café expresso também beira o absurdo de R$ 4,50.
Tudo tal qual em restaurantes
cinco estrelas do Rio e São Paulo, onde o serviço é admirável,
bem diferente da maioria dos
restaurantes da capital, onde a
clientela tem que exercitar
muito os braços para chamar a
atenção dos garçons.

***

STELLA Miranda é quem assina
os uniformes e utensílios de luxo
da Triad, clínica de ressonância
magnética que chegara neste janeiro na Praia do Canto. Ela faz
também o treinamento de pessoal
para os atendimentos, que é um
lance novo na chamada assessoria de qualidade em serviços.

ROCK e eletrônica. Guarapari vai

Quem deixou para decidir com
calma o destino do Carnaval, apostando na data avançada da folia de
Momo, que este ano é só em março, pode ficar a ver navios... Já tem
muito hotel e pousada sem vagas
disponíveis para o período.

BELEZA Leonarda Fraga em Guarapari

Hotel, na Enseada do Suá, convida para coquetel de lançamento,
às 19 horas, quinta-feira. Confirmamos presença.

***

É Carnaval

Estrelismo

Exagero

***

O GOLDEN Tulip Porto Vitória

SOS Marataízes II

Nada é eterno no showbusiness. Tem artista que é pura
simpatia quando está começando e precisa do apoio da mídia,
mas quando alcança a fama corre léguas da imprensa e até dos
fãs. O jogo pode virar...

OLHA que legal! Como se hoje
fosse Natal! Na mesa, todos os
quitutes natalinos. Nada esquecido pelos pais Solange e Mario
Herkenhoff para mimar a filha
Marianna, modelo internacional
mais que requisitada e que está
em Vitória. Na segunda-feira, ela
zarpa para Paris, onde reside.
Num pit-stop, fará as malas seguindo para Nova Iorque, onde ficará até o final de abril, com
agenda cheia.

esquentar hoje com o pop rock do
Capital Inicial, no Multiplace
Mais, e o melhor da música eletrônica na festa Pool Party, em
Maimbá, com os DJs Vitor Mora,
Leandro Nogueira, Guga Prates,
Léo Santos, J.Fernando e Cimá.

***

NA pesquisa “Os Eleitos”, da
Quatro Rodas, de um segundo lugar em 2009, o Focus, da Ford, teve melhor avaliação de seus donos e faturou o título da categoria
em 2010, deixando Apolo Rizk Filho, da Contauto, feliz da vida.

Panetone off
Começou a temporada de liquidação de panetones na Ilha. E neste ano, os descontos estão maiores.
Antes do Natal, uma marca custava R$ 12,00. Agora, a mesma está
saindo por menos de R$ 5,00.

***

ANA Vieira aniversaria dia 18,
terça-feira, dia de muita alegria
em Guarapari, onde estará cercada de afagos pelo maridão Clóvis,
pelos filhos Gustavo e Fernanda,
neto Lucas e o genro Umberto
Malenza.

Só multa
Enquanto um intenso congestionamento em Maruípe travava o trânsito
da capital, na manhã da última quintafeira, o único guarda existente na região estava mais preocupado em multar do que em agilizar a vida do motorista. “O agente estava de costas para
o caos”, disse uma leitora.

***

A 3ª NOITE de Esquetes da BarO CASAL André Vasconcelos-Bruna

HERLON RIBEIRO

Fotos impressas

Troca de turno

Especialistas dão dicas para as fotos impressas durarem por mais tempo: evite cartuchos genéricos ou remanufaturados; invista em um álbum
que use papel “para arquivo” sem ácido; procure não guardar as fotos em
locais úmidos; espere até 24 horas
após a impressão antes de empilhar as
fotos uma sobre a outra.

O posto BR de Ensino da Petrobras, localizado em frente à Praça
dos Desejos, na Saturnino de Brito,
paralisa o atendimento em todas
as bombas de combustíveis por 8
minutos, duas vezes por dia. Motivo: troca de turno. Para quem não
pode esperar um minutinho, imagina oito!

Reserva online
GIOVANA Porto e Ingrid Alencar em coquetel na Ilha

Chegar a um restaurante e encontrar a casa cheia ou as portas fechadas
é o fim. A solução é reservar com antecedência, escolhendo inclusive a mesa

e o prato de preferência. Em Nova Iorque, é possível fazer reserva em cerca
de 2 mil estabelecimentos por meio do
www.opentable.com. Que tal?!

ra do Jucu anima hoje o balneário
de Vila Velha, na pousada Brisa
na Barra. A entrada é franca e o
público vai poder conferir peças
de curta duração, entre suspenses e humor. Entre as esquetes,
estão “Dúvidas Pascoais”,
“Crianças Digitais”, “Árvore Genealógica” e “O Silêncio às Vezes
Diz Tudo”.

***

GRAVATAS Pelo que já se viu no
Fashion Rio, a moda para elas no
inverno vai ter muitas referências
masculinas, na onda a androginia, mas sem perder o charme e a
feminilidade. Uma das apostas é a
gravata usada como cinto, amarrada com um laço na cintura.

***

E TOCA A VIDA!

