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Águia Branca é um dos
56 municípios do Espírito
Santo que recebeu nota A de
Capacidade de Pagamento
(Capag), segundo avaliação
realizada pelo Tesouro
Nacional, que leva em
consideração a liquidez,
poupança e endividamento
de estados e municípios de
todo o País.
O número representa
72% dos municípios
capixabas e mostra um
aumento de 18 pontos
percentuais, se comparado
ao ano passado, em que 54%
das cidades com nota
máxima.
Além
dos
56
municípios com nota A, 18
receberam nota B e apenas
dois – Apiacá e Atílio
Vivácqua –, receberam nota
C. Divino de São Lourenço e
Guarapari não informaram
os dados. Página 04.
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REDAÇÃO ON
A Prefeitura de Águia
Branca
através
da
Secretaria Municipal de
Assistência Social realizou
um casamento comunitário
na última quinta-feira (14/
07), onde 21 casais tiveram

a
oportunidade
de
regularizar
a
união
conjugal.
Além de oficializar a
“vida a dois”, o projeto
também
permite
a
inclusão social e maior
autoestima.
O evento aconteceu
no primeiro dia da festa de

emancipação política de
Águia Branca na semana
passada e foi animado com
música ao vivo com Mônica
e Roberto se apresentando
durante a cerimônia e
forró com Adilson &
Afonso. (Informações /
Fotos: Assessoria de
Comunicação PMAB)

Cerimônia aconteceu na quinta-feira (14/07) na
Festa de Emancipação Política de Águia Branca

Da Vitória cobra que Eco 101 devolva
dinheiro de pedágio aos capixabas
O deputado federal e
coordenador da bancada
federal capixaba, Da
Vitória (PP), cobrou que
a empresa Eco 101,
responsável
pela
concessão da BR-101 no
Espírito Santo, devolva
aos capixabas os valores
pagos em pedágio no
montante que deveria ser
aplicado nas obras de
duplicação da rodovia e
ainda
não
foram
realizadas. A empresa
comunicou na sexta-feira
(15/07) que vai deixar a
concessão.
O
parlamentar
lembrou que ainda
quando era deputada
estadual, em 2017,
propôs uma ação na

FALANDO DE DIREITO

Valor mínimo para compra no cartão é legal?
Alguns estabelecimentos muitas vezes se recusam a receber o pagamento da compra no cartão de crédito por se
tratar de um valor pequeno, justificando haver um valor mínimo.
Isso acontece porque as vezes a taxa da administradora do cartão é superior ao valor da compra, e para tentar
evitar que se pague mais de taxa do que o valor vendido, o estabelecimento gera essa imposição.
Entretanto, essa prática é considerada ilegal, pois se o estabelecimento se dispõe a receber o pagamento através
de cartão, deve aceitar o recebimento de qualquer valor, até porque o recebimento por cartão de crédito sem
parcelamento é considerado compra à vista.
Este artigo é meramente informativo, não substituindo a consulta com um(a) advogado(a) de confiança.
Autoria:
Isabelly Malacarne dos Passos – OAB/ES 33.393
Mariana Regatieri – OAB/ES 25.801

Justiça Federal solicitando
a rescisão do contrato na
época
por
não
cumprimento
do
cronograma de duplicação
da rodovia.
“A empresa quer
deixar o contrato e ainda
discutir com a Agência
Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT) uma
rescisão de contrato
amigável. Desde 2014 a
empresa cobra pedágio,
atua na concessão e não
cumpre seu contrato. Em
2017,
ainda
como
deputado estadual, entrei
com uma ação na Justiça
Federal, que ainda não foi
julgada.
E
ainda
representamos diversas
vezes no Ministério

Público Federal para que
a
Eco
101
fosse
responsabilizada pelas
mortes que aconteceram
na BR-101 em trechos
que já deveriam estar
duplicados”, lembrou o
deputado.
Da Vitória ainda
afirmou que vai solicitar
junto à ANTT que não seja
concedida a rescisão
amigável. A Eco 101
manifestou a intenção de
adesão ao processo de
relicitação,
que
compreende a extinção
amigável do contrato de
concessão da BR 101, e a
celebração de um termo
aditivo
com
novas
condições contratuais até
a nova licitação da rodovia.

Potencial logístico
do ES é atrativo
para o Reino Unido
O potencial logístico do Espírito Santo,
principalmente em termos de infraestrutura
portuária e ferroviária, além da boa política fiscal e
iniciativas sustentáveis para o desenvolvimento da
economia foram destacados pelo cônsul-geral do
Reino Unido no Rio de Janeiro, Anjoum Noorani,
durante o “Seminário de Comércio Exterior UK-BR”.
O evento aconteceu na Federação das Indústrias do
Espírito Santo (Findes), na terça-feira (19/7).
O encontro, que reuniu os principais
representantes da cadeia de exportação e
importação capixaba, discutiu as oportunidades de
negócios entre Brasil e Reino Unido. O evento
mostrou o Espírito Santo e suas potencialidades,
dando destaque a três temas: agenda prioritária do
comércio exterior no ES; agenda da infraestrutura
logística e competitividade; e tributação e incentivos
fiscais do comércio exterior.
O Seminário de Comércio Exterior UK-BR é
promovido pela Findes, por meio do Centro
Internacional de Negócios (CIN), pelo Consulado do
Reino Unido, pelo Conselho Regional de Economia
do Espírito Santo (Corecon), pelo Conselho Federal
de Economia (Confecon) e pelo Sindicato do
Comércio de Exportação e Importação no Espírito
Santo (Sindiex). Também participaram do evento
representantes da Secretaria Estadual de
Desenvolvimento (Sectides) e Secretaria de Fazenda
(Sefaz), além da vice-governadora, Jacqueline Moraes.

Águia Branca, sábado, 23 de julho de 2022

São Domingos do Norte preparou uma
programação recheada e para todos os gostos, para
celebrar a Festa do Conilon, entre os dias 12 e 14 de
agosto, no Estádio Municipal.
O evento começa na sexta-feira (12), às 19
horas, com shows de Vitinho do Piseiro, Bruno Rosa,
João Neto e Frederico, Vitor e Sander e Dj Feel.
No sábado (13), a programação terá início às
20 horas, com apresentações de Flavyan Basttos,
Procópio Cowboy, Harmonia do Samba, Banda Lexus
e Dj Feel.
Encerrando a festa, no domingo (14), os shows
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começam às 16 horas, com Valentim & Weligton,
Vinícius (Cowboy dos Paredões), Alemão do Forró
e DJ RN DÚ SD.
Durante os três dias, o evento passará por
diversos ritmos musicais, como sertanejo, axé e
forró, com o objetivo de levar diversificação e atrair
todos os públicos.
A organização da Festa do Conilon é da
Prefeitura de São Domingos do Norte, com apoio da
Câmara de Vereadores do município dominguense.
A entrada será franca e a presença de
vendedores está proibida. (Rede Notícia)

Alemão do Forró canta no domingo (14/08)
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Águia Branca é um
dos 56 municípios do
Espírito Santo que
recebeu nota A de
Capacidade
de
Pagamento (Capag),
segundo
avaliação
realizada pelo Tesouro
Nacional, que leva em
consideração a liquidez,
poupança
e
endividamento
de
estados e municípios de
todo o País.
O
número
representa 72% dos
municípios capixabas e
mostra um aumento de
18 pontos percentuais, se
comparado ao ano
passado, em que 54% das
cidades com nota máxima.
Além
dos
56
municípios com nota A,
18 receberam nota B e
apenas dois – Apiacá e
Atílio Vivácqua –,
receberam nota C.
Divino de São Lourenço
e
Guarapari
não
informaram os dados.
Os dados da Capag
2022 mostram que o
Espírito Santo é o
terceiro estado com mais
municípios com nota A,
atrás, apenas, de Mato
Grosso do Sul (80%), em
1º lugar, e Rio Grande do
Sul, que vem logo em
seguida com 79%.
A avaliação feita
pelo Tesouro Nacional
serve como indicador de
risco da situação fiscal. A
análise da capacidade de
pagamento
é
um
importante indicador
usado na concessão ou
não de aval para a
realização de operações
de crédito, com garantia
da União.
A nota A sinaliza a
capacidade do município
de saldar suas dívidas,
que pode levar a ganhos
para a população, ao
permitir a captação de
mais recursos federais
com aval da União.
Os dados do Estado
foram informados ao
Tesouro pelo Tribunal
de Contas do Estado, que

Harmonização na terceira
idade: procura é por aparência
mais jovem e natural
A apresentadora
Cristina Rocha, de 65 anos,
e o ator Maurício Mattar, de
58 anos, compartilharam
na internet os resultados
dos procedimentos de
harmonização social pelos
quais passaram. Os
artistas passaram por
procedimentos
que
ajudaram a suavizar linhas
de expressão, contribuindo
para uma aparência mais
jovem. Larissa Lima,
expert em Harmonização
Orofacial (HOF), explica
que a idade não é um fator
limitador para realizar os
procedimentos.
“Após os 50 anos, são
indicados procedimentos
como preenchimento com
ácido hialurônico e
também
os
bioestimuladores
de
colágeno
e
toxina
botulínica, que tratam a
pele, reduzem os sinais da
idade, contribuindo para
uma aparência mais
jovem. Apesar de a idade
não ser um fator limitante
para a harmonização
facial, é importante que o
profissional faça uma
avaliação de riscos
adequada a fim de garantir
a
segurança
do
procedimento”, aponta
Larissa.
Larissa aponta ainda
que o paciente deve ser
claro e compartilhar
durante a consulta de
avaliação doenças pré-

Larissa Lima, expert em Harmonização
Orofacial (HOF), esclarece que a
avaliação individualizada é fundamental
para planejamento e avaliação de riscos
existentes e também o uso
de medicamentos. A expert
explica
que
essas
informações
são
necessárias na hora de
montar
o
protocolo
individualizado para o
paciente.
As consultas de
avaliação também são
importantes para alinhar a
expectativa
com
os

resultados possíveis de
serem alcançados. “A
harmonização facial é um
procedimento técnico, não
é um passe de mágica que
vai apagar completamente
a maturidade da pele e
trazer de volta o viço dos 15
anos; mas é sim um
recurso que contribui para
o resgate da autoestima
das pessoas”, alerta.

Petrobras reduz preço da gasolina
em R$ 0,20 por litro nas refinarias

é o único tribunal do país
a enviar os dados
uniformizados, por meio
da Matriz de Saldos

Contábeis (MSC), o que
confere
a
eles
fidedignidade
e
consistência.

A Petrobras anunciou na terça-feira (19) uma redução de R$ 0,20 no preço médio da gasolina
vendida às distribuidoras de combustível. O reajuste está valendo desde quarta-feira (20), fazendo com
que o litro fornecido pelas refinarias da estatal caia de R$ 4,06 para R$ 3,86. Não houve alteração no
preço do diesel, cujo litro permanece em R$ 5,61 desde 18 de junho.
A redução do preço da gasolina é a primeira desde 15 de dezembro do ano passado. Naquele dia,
a Petrobras reduziu o preço em R$ 0,10, de R$ 3,19 para R$ 3,09. Desde então, todos os reajustes
aumentaram o preço do combustível.
Segundo comunicado divulgado pela empresa, “essa redução acompanha a evolução dos preços
internacionais de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina, e é coerente
com a prática de preços da Petrobras”.
A estatal afirma que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o
repassar para os preços internos a volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de
câmbio.
Com o reajuste anunciado hoje, a Petrobras afirma que a parcela de seu preço no valor pago pelo
consumidor vai cair, em média, de R$ 2,96 para R$ 2,81, a cada litro vendido na bomba.
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Aprovado projeto de Majeski
que destina mais dinheiro aos
municípios capixabas que
preservam o meio ambiente

REDAÇÃO ON
A
Secretaria
Municipal de Educação de
Águia Branca, realizou no
dia 12 de julho (terçafeira) no Auditório
Professor Wilson de Souza
Cruz na EMEF “Padre
Sérgio Banzza”, um
encontro de integração das
ações do PAES (Pacto pela
Aprendizagem no Espírito
Santo) entre as escolas
premiadas no “Prêmio
Escola que Colabora”.
A
secretária
municipal de Educação,
Maria Aparecida Quiuqui e
a coordenadora municipal
do PAES, Sueli de Souza
Rocha Pereira, receberam
as gestoras Josely Maciel
da EMEF Padre Sérgio
Banzza e Ana Paula de
Souza
Santos,
representando a EMEF
Eupídia Coimbra do
município de Serra-ES
juntamente com a sua
equipe.
O evento contou
também com a presença da
professora de arte e artista
plástica, Ana Rita Cesar
Lustosa, escritora do
material estruturador do
PAES / volume I, destinado
aos alunos do 3º ano.
Também estiveram
presentes
equipes
pedagógicas das SER’s de
Barra de São Francisco e de
Serra.
No encontro foi
destacado o quanto é
gratificante e essencial o

Um dos objetivos do “Prêmio Escola que
Colabora” é valorizar a gestão educacional
com foco na aprendizagem do aluno

Encontro aconteceu entre as escolas
EMEF Padre Sérgio Banzza (Águia Branca)
e EMEF Eupídia Coimbra (Serra-ES)
trabalho em regime de
colaboração, parcerias e
diálogo
para
o
fortalecimento
da
aprendizagem
dos
estudantes.
PRÊMIO ESCOLA
QUE COLABORA
O objetivo do “Prêmio
Escola que Colabora” é
valorizar
a
gestão
educacional com foco na
aprendizagem do aluno;
melhorar os indicadores
educacionais (no Ensino
Fundamental),
que

envolvem o domínio de
competências em leitura,
escrita e matemática;
promover uma política de
incentivo às escolas para
melhorarem seus resultados
de aprendizagem; bem
como promover o apoio
pedagógico e financeiro às
escolas
de
Ensino
Fundamental
que
apresentam os menores
resultados de aprendizagem.
(Informações / Fotos:
Assessoria
de
Comunicação PMAB)

A
preservação
ambiental poderá render
mais dinheiro aos
municípios capixabas.
Aprovado
por
unanimidade
na
Assembleia Legislativa, o
Projeto de Lei (PL) nº 07/
2021, de autoria do
deputado estadual Sergio
Majeski (PSDB), institui no
estado do Espírito Santo o
“ICMS Ecológico”. Para
virar lei e já valer para
2023, basta sanção do
governador.
O projeto de
Majeski modifica o
Índice de Participação
dos Municípios (IPM),
passando a destinar 3%
do repasse com base na
criação do Índice
Municipal de Qualidade
do Meio Ambiente (IQM),
que deverá ser elaborado
pelos órgãos ambientais
do Governo do Estado, a
cada três anos, a partir de
indicadores de qualidade
ambiental, avaliando a
preservação
da
cobertura vegetal, a
qualidade dos recursos

“A iniciativa já é bem-sucedida em outros
estados e tem tudo para contribuir com a
proteção do meio ambiente”, destacou Majeski
hídricos, o índice de
tratamento de esgoto e lixo,
a existência de mananciais,
dentre outros.
A distribuição de parte
do ICMS arrecadado pelo
Governo do Estado é
essencial
para
os
municípios, garantindo os
recursos necessários para
a
realização
de
investimentos e de custeio
das prefeituras. Em 2021, o
repasse foi de quase R$ 4
bilhões.
Para definição do
repasse do ICMS, atualmente
o estado do Espírito Santo já

observa o Índice de
Qualidade Educacional; a
comercialização
de
produtos
agrícolas,
agropecuários
e
hortigranjeiros;
a
quantidade de propriedades
rurais; a prestação de
serviços de saúde e o
tamanho do território.
Com base no projeto
aprovado, e usando como
referência os repasses do
ano passado, seriam mais
de 100 milhões de reais
rateados aos municípios
observando critérios
ambientais.
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REDAÇÃO ON
Águia Branca está
mais movimentada com os
jogos da fase final da 45ª
Copa A Gazetinha de
Futebol.
A
cidade
está
acolhendo 13 delegações de
vários municípios do
Espírito
Santo
que
disputam a competição nas
categorias “juvenil” e
“juniores”.
A abertura oficial do
evento aconteceu na noite
de quarta-feira (20) no
Estádio Adelino Rodrigues
Alves e contou com a
presença de um excelente
público, também do prefeito
Jailson Quiuqui (Cidadania),
do vice- prefeito, Efrem
Basílio (PT), vereadores,
secretários municipais,
equipes
participantes,
equipe de arbitragem e do
coordenador do torneio,
Rodrigo Janc, filho do
jornalista José Antônio
Nunes do Couto, o Janc,
idealizador do campeonato,
que não pode estar presente
por
recomendações
médicas.
Na categoria “juvenil”
8 equipes divididas em duas
chaves disputam o título. Na
Chave A estão: Sport Club
Comercial, Construindo
Sonhos, Flamengo Canivete
e Ecoporanga. A Chave B
tem: Águia Branca, CT
Geneci, Barrense e Unidos
para Vencer.

Um excelente público esteve presente na cerimônia
de abertura das finais da Copa A Gazetinha

Cerimônia de abertura aconteceu no
gramado do Estádio Adelino Rodrigues Alves

O prefeito Jailson Quiuqui e outras
autoridades municipais com Rodrigo Janc
Já
na
categoria
“juniores” são 6 times,
também divididos em duas
chaves: Na A tem: ASSAVAC,
São Paulo Apóstolo e

Barrense. Na chave B estão:
Águia Branca, União Jucu e
Pinheirense.
Os jogos seguirão até
amanhã (24) quando serão

conhecidos os campeões.
JANC ENVIA CARTA AOS
AGUIABRANQUENSES
O jornalista José
Antônio Nunes do Couto, o
Janc é o idealizador da Copa
A Gazetinha que está na sua
45ª edição. A competição já
revelou inúmeros jogadores
para o futebol brasileiro.
Quando criança ele
morou em Águia Branca,
mais precisamente no
bairro Nossa Senhora
Aparecida, onde seu pai
possuía um comércio e
atualmente é homenageado
dando seu nome a uma rua,
a Francisco Alves Couto.
Por recomendações
médicas o jornalista que
tem um carinho muito
especial por Águia Branca,
enviou uma carta aos
aguiabranquenses que foi
lida por seu filho Rodrigo na
cerimônia de abertura do
torneio.
Na missiva ele lembra
de velhos amigos como o
eterno
Gereba
(in
memoriam),
Cedenir
Caprini, Zé Bernardo e seu
irmão Chiquinho (in
memoriam), além de outros.
Ele também lembrou de suas
aventuras de criança com os
amigos no Rio São José.
Ao final agradeceu ao
prefeito Jailson Quiuqui e
sua equipe administrativa
por receber a competição
com competência, zelo e
amor ao esporte e mandou
um grande abraço a todos os
aguiabranquenses.

SÉRIE D: Começa a fase do mata-mata
para Real Noroeste e Nova Venécia
REDAÇÃO ON
Depois de uma primeira
fase muito disputada, Real
Noroeste e Nova Venécia
avançaram para o mata-mata do
Campeonato Brasileiro Série D.
A Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) divulgou a tabela
detalhada da segunda fase, que
começa neste fim de semana.
Os capixabas, que estavam
no Grupo A6, vão enfrentar os
dois primeiros colocados do
Grupo A5.
O Real Noroeste, que
terminou em terceiro lugar com
23 pontos, encara o AnápolisGO hoje (23) às 15:00 horas no
Estádio José Olímpio da Rocha,
em Águia Branca. A partida de
volta será no domingo (31/07),
às 16h, em Goiânia-GO.
O Nova Venécia, que
terminou em quarto lugar do
Grupo A6, com 22 pontos,
encara o Brasiliense-DF, que foi

Real Noroeste e Anápolis se enfrentam hoje (23) em
Águia Branca (Foto: Anápolis FC e Breno Bonfá)
líder do Grupo A5. Por isso,
também joga a primeira partida
em casa, no estádio Zenor
Pedrosa, amanhã (24), às 15h, e
decide a vaga fora também no
domingo (31/07), às 15h30, no
estádio Maria Abadia, em
Ceilândia, no Distrito Federal.
Em caso de igualdade na
soma dos resultados das duas
partidas, a vaga será decidida nas
cobranças de pênaltis.

Quem avançar de Real
Noroeste e Anápolis vai
enfrentar o classificado do
confronto entre Caxias e Oeste,
nas oitavas de final.
O vencedor de Nova
Venécia e Brasiliense encara
quem avançar do confronto entre
Portuguesa-RJ e Aimoré-RS.
Ao todo, 32 times
disputam por quatro vagas. Os
quatro semifinalistas garantem

COPA ESPÍRITO SANTO

Vitória-ES recebe o
Estrela com vantagem
O Vitória-ES colocou uma mão na vaga para a
grande final da Copa Espírito Santo 2022. Na tarde de
sábado (16/7), no jogo de ida das semifinais, disputado
no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, o
Alvianil venceu o Estrela do Norte, por 2 a 0. O meiaatacante Edinho fez os dois gols da equipe da capital.
Com o resultado, o Vitória pode até perder o jogo da
volta, por um gol de diferença, que mesmo assim avança
à decisão. Ao Estrela resta vencer por pelo menos três
gols de vantagem. Caso o Alvinegro devolva a derrota
por dois gols, a definição da vaga será nas cobranças de
pênaltis.
O segundo e decisivo jogo entre Vitória-ES e Estrela
do Norte acontece hoje (23) às 15h, no estádio Salvador
Costa, em Bento Ferreira.
Quem avançar vai enfrentar na final o vencedor do
confronto entre Rio Branco-ES e Real Noroeste em
partida única no Kleber Andrade. (GE / ES)

Edinho marcou os dois gols na vitória sobre o
Estrela no sábado passado (16) (Foto: TV Educativa)

Rio Branco e Real
Noroeste se enfrentam
por vaga na final
Se na primeira semifinal da Copa Espírito Santo
2022, o Vitória venceu o Estrela fora de casa e deu um
grande passo para avançar à decisão na partida de
quarta-feira (20), Real Noroeste e Rio Branco-ES
deixaram a disputa da vaga em aberto.
Atuando em casa o time de Águia Branca
pressionou, criou diversas chances, mas o Capa-Preta
segurou o placar em 0 a 0.
O segundo e decisivo jogo está marcado para a
próxima quarta-feira (27), às 19h, no estádio Kleber
Andrade. Porém, o local da partida pode ser alterado
por conta de um show.
Em caso de um novo empate por qualquer placar
a decisão será nos pênaltis. (GE / ES)

“Sabemos que o
Brasiliense é favorito
neste duelo, mas
acreditamos que
temos nossa
possibilidade”, disse
Cássio Barros, técnico
do Nova Venécia
(Foto: Thiago Felix)
o acesso para a Série C em 2023.
O campeão vai embolsar
R$500 mil pelo título da Quarta
Divisão e o vice R$300 mil.

Real e Rio Branco-ES ficaram no 0 a 0
no jogo de “ida” (Foto: Vítor Recla)
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Um homem com 55 de idade, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 11 anos foi preso, na segunda-feira (18), no distrito
de Humaitá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.
A vítima é sobrinha dele. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o homem esperava que os pais da menina saíssem de casa
cedo para trabalhar, deixando a criança dormindo. Nesses momentos, o homem invadia a casa da família para violentar a menina.A polícia
não informou há quanto tempo os abusos aconteciam, mas afirmou que o homem já cometia o crime há algum tempo.
“O abusador ameaçava a sobrinha, caso ela contasse alguma coisa. Ele também obrigava a criança a tomar um medicamento, conhecido
como ‘pílula do dia seguinte’, para a menina não correr o risco de engravidar. Os exames de corpo de delito confirmaram os abusos”,
informou Silvana Paula Castro, delegada que investiga o caso.
O homem foi levado para a Delegacia de Linhares, prestou depoimento e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória da
Serra.
O nome dele não foi divulgado para preservar a identidade da criança. (Fonte: Gazeta Online)

Operação cumpre mandado
de prisão e apreende
arma, munições e droga
U ma
op er a çã o
p olic i al, r ea l iz a da n a
m an h ã de te rça - f e ir a
( 19 ) , c um pr i u doi s
m an da dos de b u s c a e
a pr e en s ão em Bo a
Esperança, sendo um no
bairro Vila Nova e outro
no bairro Boa Mira.
No primeiro alvo,
foram encontrados um
tab le te
g ra n de
de
maconha, uma porção
menor, três munições e,
aprox imadamen te, R $
2,5 mil em espécie.
Já no segundo alvo,
foi
c um p r i do
um
m an da do de pr i s ã o
preven t iva con tra um
h o m em de 28 a n os ,
investigado por tráfico
de dr o ga s . Co m e le ,
foram apreendidos uma
pistola calibre 380, um
c o ldr e
ve la do,
24
m un i ç õ es ,
doi s
carregadores e cerca de
R$ 500.

Além do mandado de prisão por tráfico, o homem
também foi conduzido por posse ilegal de arma de fogo

Além do mandado de
p r i s ã o p o r tr áf i c o, o
h om e m tam b ém fo i
c o n du z ido p or po s s e
ilegal de arma de fogo. Ele
s er á e n c am i n h a do a o
C en tro de D e te n çã o
P ro vi s ó r i a
de
Sã o
Domingos do Norte, onde
f ic ar á à di s p o s i ç ão da
Justiça.
O i n ve s t i g ado j á
p os s u i trê s p as s a g en s
por tráfico e associação

para o tráfico, além de
u m a pa s s a g em po r
roubo.
Segundo a Polícia
Civil, há um terceiro alvo
da operação, preso em
flagrante semanas atrás,
no município de S ão
Mateus. Por este motivo,
o cumpr imento da
prisão preventiva será
dado no Centro de
Deten ção onde ele se
encontra. (Rede Notícia)
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