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Concurso nº 1182

02 - 04 -  29 - 52 - 56 - 60

Concurso nº 533

01 - 02 - 03 - 08 - 09
10 - 11 - 13 - 14 - 16
17 - 18 - 20 - 24 - 25

Concurso nº 2304

18 - 31 - 57 - 79 - 80

Concurso nº 866

Segundo Sorteio
03 - 07 - 33 - 34 - 42 - 44

Dólar Comercial R$   1,82

Euro R$   2,25

Ouro R$ 73,50

Poup ança 0,55880%

Chuvoso
durante o
dia e a noite

MÁX.

MIN.

CHUVA

LUA

Cheia

26°

Primeiro Sorteio
04 - 09 - 23 - 37 - 40 - 47

Fonte: ClimaTempo

21°
10mm

Regência promove festa em
homenagem a Caboclo Bernardo

Quem é morador de Linhares ou até
mesmo conhece as festas tradicionais da
cidade já sabe: junho é o mês de partici-
par na Vila de Regência, da tradicional
Festa do Caboclo Bernardo. A festa tem
início no dia 3 de junho e se encerra no
domingo, 6.

A programação é extensa e inclui
shows e o famoso encontro de bandas
de congo. Também será lançado um
selo com a imagem de Seu Miúdo, figu-
ra já falecida, bastante conhecida do
balneário.

Bernardo José dos Santos, conheci-
do como Caboclo Bernardo, foi um pes-
cador que, em 1887, salvou 128 mari-
nheiros do Cruzador Imperial Marinhei-
ro, da Marinha Imperial do Brasil. Desde
1930 que em Regência é apresentado
um “Auto do Caboclo Bernardo”, onde a
vida, o ato heróico e a morte estúpida de
Bernardo são encenados.

Na primeira semana de junho, todos
os anos, acontece no distrito de Regên-
cia a “Festa de Caboclo Bernardo”. Em
homenagem ao herói deslocam-se ban-

das de Congo de todo o Espírito Santo
até a pousada de Dona Mariquinha, onde
a capelinha de Caboclo Bernardo foi
construída.

Leia programação da festa na pág. 3.A apresentação de bandas de congo é uma das atrações da festa

Tudo pronto para a
terceira etapa da 13ª
Copa Norte de Kart de Li-
nhares. As disput as
acontecem amanhã, a
partir das 16 horas, no
bairro Interlagos. A com-
petição é promovida pela
AKL – Associação de Kart

de Linhares.
As provas serão reali-

zadas nas avenidas Vas-
co Fernades Coutinho,
Martin Afonso de Souza e
nas ruas Princesa Isabel
e Cristovão Colombo.
Quem quiser conferir os
treinos livres deve chegar

ao local às 14 horas. Dez
pilotos participam das dis-
putas deste ano.

O campeonato tem,
até o momento, Antonio
Macena como líder, se-
guido de André Logo,
Marcelo Japhet e JR Ta-
vares.

A etapa de kart deve reunir um grande público amanhã,
a partir das 16 horas, no bairro Interlagos
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Site da Prefeitura
terá link Portal

da Transparência
A Prefeitura de Linhares

vai divulgar, em tempo real,
as informações orçamentá-
rias no Portal da Transpa-
rência, no site da Prefeitu-
ra. Com o novo instrumen-
to, o linharense poderá atu-
ar como um agente da cor-
reta aplicação dos recursos
públicos, sobretudo no que
refere a ações que são
destinadas à comunidade.

Assim saberá como
está sendo investido seu
dinheiro e o que vem sen-
do feito para o bem estar
da coletividade. Com a im-
plantação do Portal da
Transp arência no site, a
Prefeitura de Linhares
atende à Lei complemen-
tar nº 131, de 27 de maio
de 2009, conhecida como
Lei da Transparência.

A lei determina que es-
tados e municípios com
mais de cem mil habitan-
tes publiquem suas recei-
tas e despesas em tempo
real, na internet, no Portal
da Transparência do Go-
verno Federal. Em Linha-

res, o processo será feito
pela Secretaria de Finan-
ças e Secretaria de Plane-
jamento (Departamento de
Sistema de Informação),
por meio do site institucio-
nal do município (www.
linhares.es.gov.br), no link
Portal da Transparência.

 Dentro do Portal, a po-
pulação terá acesso aos
detalhamentos da Execu-
ção Orçamentária e aos
Relatórios Resumidos da
Execução Orçamentária e
Gestão Fiscal, contendo
os dados com os respecti-
vos comparativos e de-
monstrativos: Contas Pú-
blicas, Lei Orçamentária,
Despesas, Receita e
Transferências Federais.

Quem não cumprir po-
derá ficar sem os repasses
do governo federal. Além
disso, qualquer cidadão,
partido político, associa-
ção e sindicato podem de-
nunciar aos Tribunais de
Contas dos estados ou ao
Ministério Público o des-
cumprimento da lei.
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Uma pesquisa rea-
lizada pelo Centro de
Políticas Sociais da
Fundação Getulio Var-
gas (FGV) e pelo Insti-
tuto Votorantim, divul-
gada na quarta-feira
(26), constatou que a
chance de quem fez o
ensino profissionali-
zante conseguir um
emprego é maior do
que a de quem estudou
até o ensino médio. De
acordo com o estudo
Educação Profissional
e Você no Mercado de
Trabalho, ela chega a
48,2%.

“O que a gente mos-
tra com esse estudo é
que os retornos da edu-
cação profissional são
ainda mais altos”,disse
o economista Marcelo
Neri, coordenador da
pesquisa.

Interlagos recebe
etapa de kart

Chance de
emprego


