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VENDE – SE
01 quitinete em Águia Branca com

quarto, banheiro, pia e tanque instalados,
com espaço de terraço concluído de apro-
ximadamente 100m² exclusivos e dispo-
nibilidade para ampliação do “quitinete”.

Telefone: (27) 99903-1573

COMUNICADO
GEOVANE JOÃO MALACARNE, torna público que

Obteve da SEMMA de São Domingos do Norte, através
da Licença n° 004\2021, a Licença de Operação LO,
para atividade: Secagem Mecânica de Grãos, Associa-
do a Pilagem, localizado(a) no Córrego Sabiá, Zona
Rural , São Domingos do Norte/ES.

COMUNICADO
EVANDRO TREVISANI, torna público que obteve

da SEMMA de São Domingos do Norte, através da Licença
n° 008\2021, a Licença de Operação LO, para atividade:
Secagem Mecânica de Grãos, Associado a Pilagem,
localizado(a) no Córrego Oco do Pau, Zona Rural , São
Domingos do Norte/ES.

COMUNICADO
FERNANDA DALMASIO MALACARNE-ME, tor-

na público que obteve da SEMMA de São Domingos
do Norte, através da Licença n° 003\2021, a Li-
cença de Regularização LAR, para atividade: Ser-
raria, localizado(a) no Córrego São Domingos, São
Domingos do Norte/ES.

COMUNICADO
GEOVANE JOÃO MALACARNE, torna público que

Obteve da SEMMA de São Domingos do Norte, através
da Licença n° 004\2021, a Licença de Operação LO,
para atividade: Secagem Mecânica de Grãos, Associa-
do a Pilagem, localizado(a) no Córrego Sabiá, Zona
Rural , São Domingos do Norte/ES.

COMUNICADO
ATTILIO FORTUNA, torna público que obte-

ve da SEMMA de São Domingos do Norte, através do
processo n° 006/2021, a Licença de Operação –
LO, para atividade: Secagem Mecânica de Grãos,
Associada a Pilagem, localizado(a) Córrego Cristal,
São Domingos do Norte/ES.

COMUNICADO
GERALDO OSCAR LAHASS, torna público que re-

quereu da SEMMA de São Domingos do Norte, através do
processo n° 002517\2021, a Licença de Regularização
LAR, para atividade: Secagem Mecânica de Grãos, Asso-
ciado a Pilagem, localizado(a) no Afluente Córrego da
Mula, Zona Rural, São Domingos do Norte/ES.

COMUNICADO
ADELZA PEREIRA MALACARNE, torna público

que requereu da SEMMA de São Domingos do Norte, atra-
vés do processo n° 002516\2021, a Licença de Regulari-
zação LAR, para atividade: Secagem Mecânica de Grãos,
Associado a Pilagem, localizado(a) no Córrego São Do-
mingos, Zona Rural, São Domingos do Norte/ES.

COMUNICADO
JOSE ROQUE MALACARNE, torna público que re-

quereu da SEMMA de São Domingos do Norte, através do
processo n° 002515\2021, a Licença de Regularização
LAR, para atividade: Secagem Mecânica de Grãos, Asso-
ciado a Pilagem, localizado(a) no Córrego Sabia I, Zona
Rural, São Domingos do Norte/ES.

Covid-19: Águia Branca no
"Risco Baixo" a partir da

próxima segunda-feira (10)
O Governo do Estado

anunciou, nesta sexta-feira
(07), o 54º Mapa de Risco Co-
vid-19, que terá vigência
desta segunda-feira (10) até
o próximo domingo (16). Dos
78 municípios capixabas, 24
estão classificados em Risco
Alto e 42 em Risco Modera-
do. Doze municípios voltam a
ser classificados como Risco
Baixo, sendo a primeira vez
desde o 47º Mapa de Risco –
divulgado no dia 05 de mar-
ço – que o Espírito Santo re-
gistra municípios com essa
classificação.

Foram anunciadas
também mudanças nas me-
didas qualificadas de enfren-
tamento à pandemia do novo
Coronavírus (Covid-19) com
a autorização para o retorno
das aulas presenciais para
alunos do Ensino Infantil e
Fundamental I nos municí-
pios classificados em Risco
Alto, seguindo as mesmas
regras do Risco Baixo e Mo-
derado – definidas pelas Por-
tarias SESA/SEDU nº 01-R e
02-R. Fica mantido somente
o atendimento individual
nas cidades em Risco Alto
para alunos do Ensino Fun-
damental 2 e Ensino Médio.

Para as unidades de
ensino da Rede Estadual, a Se-
cretaria da Educação ainda
vai anunciar como essas re-
gras serão aplicadas na pró-
xima semana.

A Matriz de Risco de
Convivência considera no eixo
de ameaça: o coeficiente de
casos ativos por município
dos últimos 28 dias, além da
quantidade de testes realiza-

dos por grupo de mil habitan-
tes e a média móvel de óbitos
dos últimos 14 dias. Já o eixo
de vulnerabilidade considera
a taxa de ocupação de leitos
potenciais de UTI exclusivos
para tratamento da Covid-19,
isto é, a disponibilidade má-
xima de leitos para tratamen-
to da doença. A estratégia de
mapeamento de risco teve iní-
cio em abril do ano passado.

O Mapa de Risco segue
as orientações dos boletins
epidemiológicos do Ministé-
rio da Saúde e recomenda-
ções da equipe de especia-
listas do Centro de Comando
e Controle (CCC) Covid-19 no
Espírito Santo, que é com-
posto pelo Corpo de Bombei-
ros Militar, Defesa Civil, Se-
cretaria da Saúde (Sesa), Ins-
tituto Jones dos Santos Ne-
ves (IJSN) e da Universidade
Federal do Espírito Santo
(Ufes). As decisões adotadas
pelo Governo do Estado se-
guem parâmetros técnicos.

Confira a classificação

de todos os municípios capi-
xabas:

RISCO BAIXO: Águia
Branca, Baixo Guandu, Go-
vernador Lindenberg, Ibati-
ba, Iconha, Itaguaçu, Itarana,
Jaguaré, Jerônimo Monteiro,
Muqui, São Roque do Canaã e
Vila Pavão.

RISCO MODERADO:
Afonso Cláudio, Água Doce do
Norte, Alfredo Chaves, Alto
Rio Novo, Apiacá, Aracruz,
Atílio Vivácqua, Barra de São
Francisco, Bom Jesus do Nor-
te, Brejetuba, Castelo, Colati-
na, Conceição da Barra, Divi-
no de São Lourenço, Domin-
gos Martins, Dores do Rio Pre-
to, Fundão, Ibiraçu, Ibitirama,
Itapemirim, Iúna, João Neiva,
Laranja da Terra, Linhares,

Marilândia, Mimoso do Sul,
Montanha, Mucurici, Nova Ve-
nécia, Pancas, Piúma, Ponto
Belo, Rio Novo do Sul, Santa
Leopoldina, Santa Maria de
Jetibá, Santa Teresa, São Do-
mingos do Norte, São Gabriel
da Palha, São Mateus, Soore-
tama, Vargem Alta e Venda
Nova do Imigrante.

RISCO ALTO: Alegre,
Anchieta, Boa Esperança, Ca-
choeiro de Itapemirim, Cari-
acica, Conceição do Castelo,
Ecoporanga, Guaçuí, Guara-
pari, Irupi, Mantenópolis, Ma-
rataízes, Marechal Floriano,
Muniz Freire, Pedro Canário,
Pinheiros, Presidente Kenne-
dy, Rio Bananal, São José do
Calçado, Serra, Viana, Vila Va-
lério, Vila Velha e Vitória.
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CEIER Águia Branca
trabalha tema do bullying

na disciplina Projeto de Vida
O Centro Estadual Integrado de Educação Rural (CEIER) de Águia Branca, Região No-

roeste do Espírito Santo, busca formar pessoas para o mundo, tendo como foco a formação
humana, com a proposta de formar um ser crítico e capaz de trilhar o próprio caminho. Por
isso, foi trabalhado pelos professores de Projeto de Vida o tema do bullying nas Atividades
Pedagógicas Não Presenciais (APNP).

Uma das ações realizadas foi a palestra on-line para os estudantes e as famílias, com o
tema “Somos Todos Iguais em Nossas Diferenças”. O palestrante, Padre Fernando Forza,
propôs uma reflexão sobre a importância do respeito e o amor ao próximo, além de destacar
os valores humanos na formação do ser humano.

Os professores responsáveis pelas atividades sobre bullying foram Aguinaldo Macha-
do, Dailane Forza Marim, Francielly Vieira de Brito e Nayara Estanislau Almeida Garcia.

“Essas ações possibilitaram aos educandos o fortalecimento de seus conhecimentos e
suas habilidades essenciais para o exercício da cidadania e na promoção de uma sociedade
mais justa, em que os valores como a empatia e o respeito são considerados elementos
fundamentais na construção do projeto de vida dos alunos”, disse o professor Aguinaldo
Machado.
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“Saúde Mental na Pandemia”
é tema de palestra em
escola de Águia Branca

A psicóloga Brida Quiuqui de Abreu,
ex-aluna da referida Unidade de Ensino foi
a responsável em falar sobre o assunto

A EEEFM “Profes-
sora Ana Maria Carletti
Quiuqui” em Águia
Branca realizou em dois
turnos no dia 16 de abril
uma palestra com o
tema “Saúde Mental na
Pandemia” como ativi-
dade do ‘Projeto de Vida’.

A psicóloga Brida
Quiuqui de Abreu, ex-
aluna da referida Unida-
de de Ensino foi a res-
ponsável em falar sobre
o assunto que abordou
os seguintes subtemas:
O que é saúde?; Fatores
biológicos, psicológicos
e sociais importantes
para uma boa saúde; O
que fazer para cuidar da
saúde mental durante a
Pandemia; Como você
se sentiu durante o ano
de 2020; Qual sua ex-
pectativa para o ano de

2021; Empatia; Resili-
ência; Cooperação; Di-
cas práticas para a saú-
de mental e outros as-
suntos.

No matutino, o en-
contro on-line aconte-
ceu às 10:00 horas e no
vespertino, às 14:00h
com cerca de 1 hora de
duração, agradando bas-
tante os alunos partici-
pantes que tiveram
oportunidade de intera-
gir com a palestrante
participando ativamen-
te da reunião.

Ainda dentro do
‘Projeto de Vida’, foi re-
alizada outra palestra
com o tema “Saúde Es-
piritual na Pandemia”. O
encontro também foi
on-line e teve o pastor
Marcos da Rocha como
palestrante e aconteceu
na sexta-feira passada
(30/04).

O pastor Marcos da Rocha ministrou palestra
com o tema “Saúde Espiritual na Pandemia”

Sedu libera mais de R$ 7,3 milhões aos Conselhos de Escola
A Secretaria da Educação (Sedu) libe-

rou mais R$ 7.337.200,00 para os Conse-
lhos de Escola, por meio do Programa Es-
tadual de Gestão Financeira Escolar (Pro-
gefe). O valor será repassado às 95 unida-
des escolares para custear despesas ao lon-
go de 2021, de acordo com o contexto que
cada unidade escolar está inserida. A Por-
taria nº 099-R foi publicada no Diário Ofi-
cial do Estado, na segunda-feira (03).

Entre os serviços que podem ser realiza-
dos estão despesas com contador, manutenção,
material de expediente, aquisição de material
de consumo, realização de pequenos reparos,
adequações e serviços necessários à manuten-
ção, conservação e melhoria da estrutura fí-
sica da unidade escolar, implementação de pro-
jeto pedagógico, contratação de internet, vi-
deomonitoramento, desenvolvimento de ativi-
dades educacionais, entre outras demandas.

Progefe 
Só em 2021, os Conselhos de Escola re-

ceberam, por meio do Programa Estadual de
Gestão Financeira Escolar, mais de R$ 83 mi-
lhões, para as unidades escolares realizarem
manutenções, compras de notebooks, ali-
mentação, cestas básicas e itens de preven-
ção ao novo Coronavírus (Covid-19), como
máscaras, álcool, sabão, aferidor de tempe-
ratura, entre outros.
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Cooabriel devolve quase
R$ 7 milhões aos cooperados

Parte do valor, aprovado em assembleia, será
liberado para a utilização nas lojas da Cooabriel

Desde segunda-fei-
ra, 03 de maio, está dis-
ponível para os coope-
rados da Cooabriel o
crédito aprovado na úl-
tima Assembleia Geral
Ordinária (AGO), em
março. Os valores esta-
rão disponíveis para os
cooperados utilizarem
em produtos das lojas
até 31 de dezembro de
2021. Após essa data,
caso o valor não seja
utilizado, será incorpo-
rado à conta capital do
sócio.

Considerando o va-
lor destinado ao capital
social do cooperado
(15% do total da sobra
líquida do exercício, pre-
visto em estatuto), e a
soma das sobras desti-

nadas à aprovação da
assembleia, a cooperati-
va distribui para os co-
operados um total de
R$6.947.892,00, sendo
R$2.977.668,00 destina-
dos ao o capital social e

o saldo à disposição da
AGO no valor de
R$3.970.224,00 foi
aprovada como crédito
para os cooperados que
movimentaram com a
cooperativa em 2020

(café e lojas) adquirirem
produtos nas lojas da
cooperativa.

“Isso é resultado da
estabilidade da Cooabri-
el. É importante para o
sócio perceber que par-

ticipa do crescimento da
cooperativa. As deci-
sões foram deliberadas
pelos sócios e também
possibilitam investi-
mentos e fortalecimento
de caixa. Nesse modelo,
o cooperado se sente
participante do proces-
so”, afirmou o presiden-
te da cooperativa, Luiz
Carlos Bastianello.

Para utilizar o cré-
dito disponível, basta o
cooperado ir a uma das
lojas da Cooabriel e ad-
quirir novos produtos
de acordo com o valor li-
berado. O valor desse
crédito resulta da movi-
mentação do sócio du-
rante o ano de 2020,
tanto em café quanto em
lojas, considerando tam-

bém a lucratividade des-
ses negócios.

“Mesmo praticando
margens muito estrei-
tas, viabilizando negóci-
os em boas condições
para os cooperados,
através de um processo
de profissionalização
intenso, foi possível ge-
rar um resultado que
agora está sendo distri-
buído entre os coopera-
dos. O objetivo é sem-
pre compartilhar os re-
sultados, pois essa é a
essência do cooperati-
vismo”, finalizou o Ge-
rente Corporativo Ad-
ministrativo Financeiro
da Cooperativa Agrária
de Cafeicultores de São
Gabriel (Cooabriel), Sa-
muel Lopes Fontes.

Governo do Estado autoriza ampliação de
vagas no concurso de oficiais da PMES
O Governo do Estado

vai ampliar o número das
vagas no concurso público
de oficiais da Polícia Mili-
tar do Espírito Santo
(PMES). O anúncio foi feito
na terça-feira (04) pelo go-
vernador Renato Casa-
grande, durante transmis-
são ao vivo pelas redes so-
ciais. O edital do concurso
de 2018 da PMES será reti-
ficado, aumentando o nú-
mero de vagas disponíveis
para que todos os candida-
tos aprovados no Curso de
Formação de Oficiais (CFO)
sejam convocados.

É a segunda vez que
será ampliada a quantida-
de de vagas do CFO. A pri-

meira vez ocorreu em
2019, quando o concurso
passou de 30 para 80 va-
gas. Os aprovados foram di-
vididos em duas turmas de
40 alunos, uma que iniciou
as atividades em outubro
de 2020, e a outra com pre-
visão para iniciar no últi-
mo trimestre deste ano.
Com a nova ampliação, 87
novos militares se torna-
rão Aspirantes a Oficial da
Polícia Militar. Ainda não
há previsão do início do
curso dessa nova turma.

Em sua fala, o governa-
dor detalhou as ações para
recomposição do efetivo mi-
litar. “Tomamos a decisão há
alguns meses e quase que

dobramos as vagas do con-
curso de praças da Polícia
Militar. Inicialmente eram
250 vagas e contratamos
700 policiais militares, duas
turmas de 350 policiais, sen-
do que uma turma está em
formação. Agora, também
vamos ampliar o número de
vagas para oficiais. Inicial-
mente eram 30, passamos
para 80 e agora vamos apro-
veitar todos os 167 aprova-
dos no CFO”, disse.

Casagrande também
falou sobre a importância
das melhorias no aparato
de segurança do Estado.
“Isso mostra o compromis-
so em reestruturar nossas
forças de segurança, tendo

uma polícia mais organiza-
da, mais estruturada, com
um efetivo que vai se recu-
perando dentro do nosso go-
verno. Estamos aumentan-
do o efetivo da nossa Polícia
Militar, da Civil, dos Bom-
beiros; comprando viatu-
ras, investindo em tecnolo-
gia, em infraestrutura para
entregar forças policiais
mais organizadas para en-
frentar a criminalidade”,
afirmou o governador.

O secretário de Esta-
do da Segurança Pública e
Defesa Social, coronel Ale-
xandre Ramalho, agrade-
ceu ao governador e desta-
cou que muitos militares
esperavam por esta notí-

cia. “É um sentimento de
muito prazer para, princi-
palmente, praças que al-
mejavam essa condição de
oficial da Polícia Militar. E
seria, pelo limite de idade,
o último concurso deles.
Então, o senhor levou uma
alegria para muitos lares
com essa notícia”, declarou.

Já o comandante-geral
da PMES, coronel Douglas
Caus, ressaltou a importân-
cia da ampliação. “O curso
vai acrescentar mais ofici-
ais no efetivo da Polícia Mi-
litar. Eles serão futuros te-
nentes que estarão em pro-
cessos decisórios e funda-
mentais para a segurança
pública”, contou.

Curso de Formação

de Oficiais

O CFO tem previsão de
duração de três anos, período
no qual os alunos recebem
ensino em nível de bachare-
lado e têm a oportunidade de
adquirir conhecimentos de li-
derança, gestão, direito, segu-
rança pública e defesa social.

Ao ingressarem no cur-
so, os alunos recebem o títu-
lo de Aluno Oficial primeiro
ano e passam a pertencer ao
quadro de Praça Especial da
PMES. Ao final de três anos
do curso de formação é decla-
rado Aspirante a Oficial PM
e, se aprovado no estágio pro-
batório, promovido ao posto
de 2º tenente PM.
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Semifinalistas do Capixabão serão
conhecidos neste fim de semana

TABELA DE JOGOS - CAPIXABÃO 2021
QUARTAS DE FINAL (VOLTA)

HOJE (08/05)
Rio Branco-VN (1) X (3) Desportiva - (15:00h)

Rio Branco-ES (0) X (1) Serra - (18:30h)
AMANHÃ (09/05)

Real Noroeste (2) X (1) Estrela do Norte - (15:00h)
Vitória (2) x (1) Vilavelhense - (18:30h)

As equipes semifina-
listas do Campeonato Capi-
xaba 2021 serão conheci-
das neste fim de semana.

Hoje (08) o atual cam-
peão, Rio Branco-VN rece-
be a Desportiva Ferroviária
no Estádio Olímpio Perim às
15:00 horas. No jogo de ida,
na quarta-feira (05/05) a
Desportiva venceu por 3 a
1 e agora pode até perder
por um gol de diferença que
avança de fase. O Rio Bran-
co-VN precisa de uma vitó-
ria por 2 gols para, assim,
igualar o placar e chegar na
semifinal.

Ainda hoje, às 18:30h,
o Rio Branco-ES, vice-cam-
peão, enfrenta o Serra no
Kleber Andrade. Mas agora
a vantagem é do Cobra-Co-
ral que no jogo de ida na
quarta-feira (5) venceu o
Capa Preta por 1 a 0 e pode
empatar. O Rio Branco pre-
cisa de uma vitória simples.

Amanhã (09/05) o
Real Noroeste briga por
uma vaga contra o Estrela

do Norte às 15:00 horas. Na
quinta-feira (06), os “Me-
rengues Capixabas” vence-
ram no jogo de ida por 2 a 1
e ampliou a vantagem no
confronto. O time de Águia
Branca pode até perder por
1 gol de diferença que che-
ga à semifinal. Ao Estrela do
Norte resta vencer por dois
ou mais gols de diferença.

Fechando as quartas
de final, também amanhã
(09) tem Vitória e Vilave-
lhense no Estádio Salvador

Costa, às 18h30. No pri-
meiro jogo o Alvianil ven-
ceu por 2 a 1 e ampliou a
vantagem que já tinha.
Agora pode até perder por

um gol de diferença que
passa de fase. Já o Vilave-
lhense precisa de uma vitó-
ria de pelo menos 2 gols
para seguir na competição.

PM apreende drogas
e recupera veículos

em São Mateus e
Conceição da Barra

Os envolvidos nas ocorrências e os
materiais apreendidos foram encaminhados

ao departamento policial de São Mateus

Policiais militares do
13º Batalhão que atende-
ram ocorrências na terça
(04) e quarta-feira (05),
aprenderam drogas e re-
cuperaram veículos com
restrição em São Mateus
e Conceição da Barra.

Em uma ação, mili-
tares prosseguiram até
um posto de combustível
onde visualizaram uma
motocicleta Honda CG, com
restrição de furto e roubo,
que estava sob a posse de
um homem com 36 anos.
Em seguida, os militares
visualizaram que ao lado
estava estacionada outra
motocicleta, dessa vez
uma Honda Broz, com si-
nais de adulteração na cor.

Ao verificarem,
constataram que a placa
que estava no veículo não
pertencia ao mesmo. O
responsável pela moto,
um menor de 17 anos foi
devidamente qualificado e
apreendido. Questiona-
dos, o homem informou
que adquiriu o veículo
pelo valor de R$1.800,00,
e o menor disse que fur-
tou a moto em uma estra-
da rural, e em seguida
substituiu a placa e alte-
rou a cor.

Em outra ocorrência,
na madrugada desta quar-
ta-feira (05), na Guaxin-
diba, município de Con-
ceição da Barra, as equi-
pes da Força Tática em pa-
trulhamento tático junta-
mente com a equipe de
serviço ordinário da 2ª

Companhia, realizaram
uma abordagem próximo
ao calçadão de Conceição
da Barra, apreendendo
um pedaço de 25 gramas
de maconha em posse de
um homem de 24 anos,
que estaria indo entregar
a droga para um compra-
dor e que tentou se eva-
dir quando abordado pe-
los policiais militares, ofe-
recendo resistência no
momento da prisão.

Após algumas per-
guntas o abordado indicou
outros pontos onde o res-
tante da droga estaria es-
condida, apontando um
apartamento onde mora-
va. Foram encontradas
mais 150 gramas de ma-
conha, além de uma balan-
ça de precisão. Já numa
pousada onde estaria o
chefe do homem detido fo-
ram apreendidas uma ba-
lança de precisão e sete
gramas de crack, porém
ninguém foi encontrado.

No terceiro endere-
ço, apontado como uma ca-
bana, foi encontrada a
maior parte da droga, vin-
do a arrecadar quatro ta-
bletes de maconha con-
tendo aproximadamente
2 kg da droga, e a deten-
ção de mais três crimino-
sos, um com 28 anos, ou-
tro com 26 anos, e um de
24 anos.

Os envolvidos nas
ocorrências e os materiais
apreendidos foram enca-
minhados ao departamen-
to policial de São Mateus.

Primeiro quadrimestre de 2021 tem redução
de 13,5% no registro de homicídios no ES
O Espírito Santo fechou o primeiro qua-

drimestre de 2021 com uma redução de 13,5%
nos registros de homicídios dolosos, no com-
parativo ao mesmo período do ano passado. Ao
todo, foram registradas 379 mortes de janeiro
a abril, contra 438 assassinatos nesse mesmo
período em 2020. O resultado representa o se-
gundo menor desde 1996,  atrás apenas de
2019, com 364 registros.

A maior redução foi registrada na Região
Metropolitana, que acumulou 31,2% de queda.
Em 2021, foram 183 registros, contra 266 em
2020. Nos municípios que compõem a Região
Metropolitana, Vila Velha foi o que concentrou
a maior queda, de 50,7% em relação ao mesmo
período do ano passado (foram 34 homicídios
em 2021, contra 69 no mesmo período de 2020).
A região sul do Estado manteve a tendência de
redução, com 2,4% de queda com relação ao pri-
meiro quadrimestre de 2020. As regiões norte,
noroeste e serrana registraram aumento.

Em abril de 2021, foram registrados 93 ho-
micídios, um a menos que em abril de 2020. O
mês registrou quatro casos de duplo homicí-
dio, nos municípios de Anchieta, Vitória, Santa
Leopoldina e V ila Velha. Desses, pelo menos
dois (Santa Leopoldina e Vila Velha) foram cri-
mes de proximidade, que não podem ser evita-
dos pela ação policial.

O monitoramento e definição de ações para
a redução de homicídios é um dos pilares do Pro-
grama Estado Presente em Defesa da Vida. O se-
cretário de Estado da Segurança Pública e Defe-
sa Social, coronel Alexandre Ramalho, destacou
a importância das ações integradas de enfren-

tamento à criminalidade violenta.
“Em todo o Espírito Santo, temos como base

a integração entre as Polícias Civil e Militar, e ou-
tras Forças que compõem a Segurança Pública.
Estas ações integradas permitem a junção de es-
forços e o alcance de resultados como este. É ne-
cessário agradecer a todos os policiais que, além
de estarem dedicados nesta frente, atuam todos
os dias nas fiscalizações dos decretos de comba-
te à pandemia da Covid-19”, afirmou.

Para o secretário de Estado de Economia e
Planejamento e coordenador-executivo do Pro-
grama Estado Presente em Defesa da Vida, Ál-
varo Duboc, a redução do índice de homicídi-
os reflete o trabalho planejado e integrado que
vem sendo real izado na área da Segurança
Pública, sob a liderança do governador Renato
Casagrande. Ele também ressalta que a redu-
ção dos índices de violência e criminalidade é
um desafio de toda a sociedade.

“Ao contrário do que muitos pensam, se-
gurança pública não é um problema exclusiva-
mente de polícia. Com base nessa constatação,
no Espírito Santo trabalhamos no enfrenta-
mento à violência e à criminalidade atuando em
dois eixos: um de proteção policial, com ações
das nossas forças policiais e a parceria dos de-
mais Poderes e órgãos que compõem o siste-
ma de justiça criminal, e outro de proteção so-
cial, com ações que envolvem um conjunto de
possibilidades, de educação, cultura, esportes,
empreendedorismo, ofertadas à juventude, es-
pecialmente a residente nos territórios de mai-
or vulnerabilidade social”, explicou o secretá-
rio Álvaro Duboc.
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Covid-19: Há 15 dias sem
mortes, população de Águia

Branca se sente aliviada
Nos meses de março

e abril deste ano, o municí-
pio de Águia Branca viveu
o pior momento da pande-
mia da Covid-19 até o mo-
mento. Foram 42 mortes,
sendo 27 no mês 03 e 15
no mês 04, respectivamen-
te. Vale lembrar que duran-
te todo o ano de 2020 fo-
ram 11 mortes; em janei-
ro deste ano, 1 morte e em
fevereiro, 3 óbitos, num
total de 57, em virtude da
doença.

A última vítima fatal
no município aguiabran-
quense foi um homem de
62 anos de idade, residente
no centro da cidade e que
estava hospitalizado no
Hospital Dr. Alceu Melgaço
Filho, em Barra de São
Francisco, quando faleceu
no último dia 22/04.

CASOS ATIVOS
E INTERNAÇÕES
O número de pessoas

ativas com a doença tem ca-
ído nos últimos dias. Ontem
(07) eram 12 e quatro inter-
nados. Desde o início da pan-
demia, 1.776 pessoas foram
contaminadas, dos quais
1.716 curadas.

As informações são
do Boletim Epidemiológico
da Secretaria Municipal

de Saúde.
VACINA

Águia Branca rece-
beu ontem (07/05) o 20º
lote contendo mais 245
doses da vacina contra a
Covid-19. Com isso o total
geral das doses enviadas
ao município para a Cam-
panha Nacional de Vacina-
ção é de 3.230. Já foram
vacinadas 2.297 pessoas.

ALERTA
Embora os números

parecem estar se estabili-
zando, as autoridades em vi-
gilância sanitária continu-
am afirmando que não é
hora de relaxar na preven-
ção, pois a pandemia ainda é
bastante agressiva e a vaci-
na não está disponível para
todos. Reforçam, ainda que
para vencer a doença, é ne-
cessário cada um fazer a sua
parte nos cuidados e obedi-
ência às normas estabeleci-
das.

Governo do ES anuncia expansão
do Programa Morar Legal

Estão previstos investimentos na ordem de R$
10,4 milhões, viabilizando a oferta de até 10.758

títulos de propriedade, beneficiando 28 municípios

O Governo do Estado
anunciou, na terça-feira
(04), a expansão do Pro-
grama Morar Legal, que
garante a identidade dos
imóveis por meio da re-
gularização fundiária. O
anúncio foi feito pelo go-
vernador Renato Casa-
grande durante a entrega
dos títulos de proprieda-
de para moradores do
bairro Nova Rosa da Pe-
nha, em Cariacica. Estão
previstos investimentos
na ordem de R$ 10,4 mi-
lhões, viabilizando a ofer-
ta de até 10.758 títulos de
propriedade, benefician-
do 28 municípios capixa-
bas até o final de 2022.

“Essa é mais uma
ação importante para dar
dignidade a essas famíli-
as. Ter a escritura do seu
imóvel, por meio da re-
gularização fundiária,
traz mais segurança aos
moradores, sabendo que
aquele local é seu e fica-
rá de legado para sua fa-
mília. Permite ainda, en-
tre outras coisas, que se
possa usar o imóvel como
garantia para fazer fi-
nanciamentos. Além das
pessoas que já estão re-
cebendo a documentação
dos seus imóveis, tam-
bém estamos lançando a
ampliação do Morar Le-
gal, que vai entregar
mais 10.700 novas escri-
turas em diversos muni-
cípios do Estado”, afirmou
o governador.

O secretário de Es-
tado de Saneamento,
Habitação e Desenvol-
vimento Urbano, Mar-
cus V icente,  destacou
que a  regularização
fund iária  é  uma das
prioridades do Governo
do Estado. “É uma das
políticas públicas mais
importantes porque le-
gitima a posse da pro-
priedade. Com a expan-
são do Programa Morar
Legal mais famílias se-
rão beneficiadas, levan-
do segurança juríd ica
sobre a posse da área
em que vivem”, disse.

De acordo com Mar-
cus Vicente, as parceri-

as entre o Governo do Es-
tado e Municípios serão
formalizadas por meio de
convênios ou acordos de
cooperação técnica após a
apresentação da docu-
mentação e condicionan-
tes pelas prefeituras, além
da visita técnica realizada
pelas equipes da Secreta-
ria de Saneamento, Habi-
tação e Desenvolvimento
Urbano (Sedurb).

Parte dos municípios
a serem atendidos nesta
fase foram selecionados
para que atendessem os
territórios do Programa
Estado Presente em Defe-
sa da Vida. Será necessá-
rio que atendam requisi-
tos básicos como: núcleos
urbanos informais de inte-
resse social; área indica-
da com infraestrutura es-
sencial (sistema de abas-
tecimento de água, coleta
e tratamento de esgoto,
energia elétrica e solução
de drenagem); apresenta-
ção de laudo ambiental;
dentre outros.

Todas as dez micror-
regiões do Espírito Santo
vão receber investimentos
do Programa Morar Legal,
colaborando para o desen-
volvimento igualitário das
regiões com base no Plano
de Desenvolvimento Regi-
onal, do Governo do Estado.
Os municípios que manti-
veram um alinhamento
estrutural, com equipe ca-
pacitada e que fizeram so-
licitação para o apoio téc-
nico e financeiro ao Gover-
no do Estado também serão
atendidos na primeira fase
do Programa.

Durante o evento de
entrega dos títulos de pro-
priedade aos moradores
de Nova Rosa da Penha, o
senhor Josemar Paulo
Inocêncio Demuner, um
dos contemplados do Pro-
grama Morar Legal, fez
questão de registrar sua
gratidão. “Só tenho a
agradecer ao governador
Renato Casagrande, pois
antes a gente tinha pos-
se e agora temos a escri-
tura do nosso imóvel.
Queria apenas falar um
muito obrigado! Essa es-
critura traz segurança e
paz para mim e meus fi-
lhos”, relatou. O governa-
dor também fez a entrega
do título de propriedade à
moradora Maria Apareci-
da Silva de Almeida.

Saiba mais
A regularização fun-

diária é o processo que
inclui medidas jurídicas,
urbanísticas, ambientais
e sociais destinadas à in-
corporação dos núcleos
urbanos informais conso-
lidados ao ordenamento
territorial urbano e à ti-
tulação de seus ocupan-
tes. Ela transforma os nú-
cleos urbanos informais
em áreas legalizadas e
garante o direito social à
moradia, ao acesso a ser-
viços públicos, promo-
vendo a cidadania e qua-
lidade de vida da popula-
ção beneficiária.

As partes benefici-
adas com a concretiza-
ção da regularização
fund iária são: Estado,
Municípios e Famílias
domiciliadas.

Da Vitória e Raquel Lessa debatem
investimentos para Águia

Branca com governador Casagrande
O governador Renato Casagrande recebeu na manhã de terça-feira (04/

05) o deputado federal Da Vitória (Cidadania), coordenador da bancada capixa-
ba no Congresso Nacional, junto da deputada estadual Raquel Lessa e do pre-
feito de Águia Branca Jaílson Quiuqui, para debater investimentos para a cida-
de. Dentre os pontos tratados está a conclusão da drenagem e pavimentação do
bairro Mirante dos Pontões.

Da Vitória destacou que Casagrande recebeu a solicitação e já autorizou o
andamento do procedimento para execução da obra. “O prefeito Jaílson Quiu-
qui trouxe essa demanda até nosso mandato e à deputada Raquel Lessa e, jun-
tos, fomos reforçar o pedido ao governador. Ele entendeu a necessidade do
investimento e dará andamento. Uma boa notícia para a cidade. Águia Branca
sabe que pode contar conosco. Uma obra importante para melhorar a qualida-
de de vida de muitas famílias”, disse o deputado federal.

A deputada Raquel Lessa destacou a importância do trabalho integrado
dos parlamentares, prefeito e Governo do Estado. “Essa foi uma reunião muito
produtiva com o governador, que sinalizou positivamente para o atendimento
de nossas demandas para Águia Branca. Entre elas, a importante obra de con-
clusão da drenagem e pavimentação do Mirante dos Pontões. A população do
município pode contar com nosso mandato para buscar investimentos para
melhorar cada vez mais a infraestrutura do município”.

O prefeito Jaílson Quiuqui agradeceu o governador Casagrande e os parla-
mentares pelo apoio nas demandas apresentadas pelo município. “Essa parce-
ria é muito importante para Águia Branca”, disse.
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Com Alzira Regatieri

O QUE VIMOS E CURTIMOS NAS
REDES SOCIAIS NESTA SEMANA!!!


