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Serviços na Comunidade Córrego das Pedras e na Comunidade Taquarussú

As chuvas que caíram
em Águia Branca nos dois
primeiros meses do ano
deixaram as estradas do
município bastante danificadas, comprometendo o
tráfego no interior do município.
Assim, com a proximidade da colheita do
café, a prefeitura aguiabranquense, através da
Secretaria Municipal de
Agricultura, está intensificando os serviços de manutenção das mesmas para
melhorar o escoamento da
produção. Página 05.
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Merendeiras participam de
capacitação em Águia Branca
REDAÇÃO ON

Com o objetivo
de aperfeiçoar e atualizar o conhecimento sobre alimentação escolar,
proporcionar mais
qualidade nas refeições servidas nas
unidades escolares e
a integração entre
as merendeiras e
serventes, aconteceu na quinta-feira
(03/03) no “Auditório Municipal Wilson de Souza Cruz”,
o primeiro encontro
de
capacitação
2022, com todas as
profissionais res-

Secretaria da
Educação oferta quase
7 mil vagas para
cursos de idiomas

Capacitação aconteceu no Auditório Wilson de Souza Cruz

ponsáveis pela alimentação nas unidades escolares de
Águia Branca.
A capacitação foi
realizada pela Pre-

feitura de Águia
Branca, através da
Secretaria de Municipal Educação, com
palestras que abordaram temas diver-

sos como, higiene alimentar e reaproveitamento dos alimentos. (Fonte/Foto:
Assessoria de Comunicação PMAB)

FALANDO DE DIREITO

Julgamento da revisão da vida toda será
reiniciado no Supremo Tribunal Federal
O ministro Nunes Marques pediu destaque e retirou do Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal o julgamento sobre a chamada “revisão da vida toda”.
Agora, o julgamento vai começar do zero, no Plenário, em data a ser definida pelo presidente da Corte, Luiz Fux.
Os votos foram zerados e será necessário um novo julgamento! Consequente, todos os Ministros votarão novamente e poderão modificar ou manter seus votos. O momento é de insegurança quanto ao novo posicionamento que o
STF adotará.
A revisão anteriormente aprovada beneficiaria inúmeros aposentados, mas agora encontra-se pendente de julgamento novamente. O ideal no momento é o aposentado entrar em contato com um(a) advogado(a) de sua confiança
para analisar o seu caso e retirar suas dúvidas.
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

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da
Educação (Sedu), abriu 6.980 vagas para os cursos de
Inglês e Espanhol, que serão oferecidos pelos Centros
Estaduais de Idiomas (CEIs) no ano letivo de 2022.
Podem se candidatar os alunos matriculados na 1ª ou
na 2ª série do Ensino Médio da Rede Estadual.
As inscrições estão abertas até o próximo dia 18
de março, exclusivamente, pela Internet, no endereço
eletrônico https://selecaoaluno.es.gov.br/Idiomas/.
Serão classificados os candidatos com maior
pontuação, por CEI e categoria de reserva de vagas. A
classificação do candidato irá considerar a soma dos
elementos abaixo:
- Ter cursado os anos finais do Ensino Fundamental
(6º ao 9º ano), ou equivalente, em escola pública –
pontuação atribuída: 20;
- Estar matriculado na 1º ou na 2ª série do Ensino Médio da Rede Estadual em 2022 – pontuação atribuída:
30;
- Estar cadastrado no Cadastro Único para Programas
Sociais (CADúnico) – pontuação atribuída: 30;
- Residir em região atendida pelo Programa Estado
Presente em Defesa da Vida – pontuação atribuída:
20.
A relação dos candidatos classificados será divulgada no dia 25 de março de 2022, no site da Sedu, a
partir das 17 horas.
O período de matrícula será de 28 de março a 01
de abril de 2022, na secretaria da escola que o CEI
escolhido no ato da inscrição está localizado. No ato
da matrícula, o candidato classificado e seu representante legal (para estudantes com idade inferior a 18
anos) deverão comparecer ao CEI, portando:
- Documento de identidade ou outro documento oficial do candidato;
- Termo de compromisso, disponível no Anexo II do
Edital, assinado pelo candidato ou pelo seu representante legal (com idade inferior a 18 anos);
- Comprovante do CADúnico, caso o estudante possua, retirado exclusivamente no endereço eletrônico
( h t t p s : / / a p l i c a c o e s . m d s . g o v. b r / s a g i /
consulta_cidadao);
- Comprovante de residência em nome do candidato
ou do seu responsável legal. Caso o comprovante esteja em nome de terceiro, este deverá estar acompanhado de declaração assinada pelo titular, atestando
que o candidato reside naquele endereço.

Serão classificados os candidatos com maior
pontuação, por CEI e categoria de reserva de vagas
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ES libera uso de máscaras
em locais abertos nas
cidades em Risco Baixo
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou, nesta sexta-feira (11), a atualização das
medidas qualificadas de enfrentamento à pandemia do
novo Coronavírus (Covid-19). Em decorrência da queda dos indicadores da doença, Casagrande anunciou o
retorno da classificação de Risco Muito Baixo, a partir
da próxima semana.
Além disso, não haverá obrigatoriedade do uso de
máscaras em ambientes abertos nos municípios em
Risco Baixo, de acordo com o Mapa de Risco da Covid19, sendo mantida a exigência somente em locais fechados. A exigência do uso de máscaras segue nos municípios classificados em Risco Moderado.
Nas microrregiões classificadas em Risco Muito
Baixo, o uso da máscara é apenas recomendado, sendo
obrigatório apenas para pessoas que testaram positi-

Nas microrregiões classificadas em Risco Muito
Baixo, o uso da máscara é apenas recomendado

vo para a Covid. Também não haverá mais a exigência
da apresentação do passaporte vacinal.
“Desde o início da pandemia, temos nos orientado
com base nas evidências científicas e em critérios técnicos, de forma bem objetiva, mesmo sofrendo pressões políticas e de grupos da sociedade. Quem governa
precisa tomar decisões, que nem sempre são simpáticas, mas que são necessárias. Além da minha fé em
Deus, me orientei também por essas evidências científicas e a opinião de especialistas de dentro e fora do
Governo. Nesses mais de dois anos de enfrentamento,
sou muito grato a todos que nos ajudaram nesse trabalho de salvar vidas. Agradeço a todos os capixabas e
que a gente possa continuar dando passos adiante”,
disse Casagrande, durante pronunciamento ao vivo
pelas redes sociais.

GUIA COMERCIAL O NOTICIÁRIO

ANUNCIE
AQUI
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Comunidade do Trinta
receberá “Calçamento Rural”
REDAÇÃO ON
A Prefeitura de Águia
Branca iniciou na última
segunda-feira (7) os serviços de patrolamento e
terraplanagem de um trecho da estrada vicinal
próxima à Igreja Católica
na Comunidade do Trinta
que será beneficiado com
obras do programa “Calçamento Rural”.
PROGRAMA
“CALÇAMENTO RURAL”
O “Calçamento Rural”
é um programa da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aqui-

cultura e Pesca (SEAG) e
tem como objetivo melhorar a infraestrutura para
que as comunidades e distritos localizados nas áreas
rurais do Espírito Santo tenham mais facilidade de se
deslocar e escoar a produção agrícola.
Para as obras o Governo do Estado faz a doação de blocos intertravados tipo holandês para pavimentação dos trechos. Já
a execução dos serviços
fica a cargo das prefeituras municipais. (Fonte/
Foto: Assessoria de Comunicação PMAB)

Espírito Santo terá
primeiro azeite
produzido em
terras capixabas

Trecho de estrada na Comunidade do Trinta que
receberá obras do programa “Calçamento Rural”

Operação Resguardo II de combate
à violência contra mulher realizou
435 prisões no Espírito Santo
A Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Div-Deam) apresentou, na
terça-feira (08), o balanço da Operação
Resguardo II. Ao longo de um mês, foram
realizadas diversas ações de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher
em todo o Espírito Santo. Ao todo, 453 pessoas foram presas e foram cumpridos 36
mandados de busca e apreensão, além da
solicitação de 1.255 pedidos de medidas
protetivas.
A operação, que ocorreu em outros estados da Federação, sendo comandada pelo
Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Siop), teve início no dia 07 de fevereiro deste ano, em
âmbito nacional e, nessa terça-feira (08), foi
concluída no Dia Internacional da Mulher.
No Espírito Santo, quem coordenou a
operação foi a Div-Deam. Durante todo o
mês de fevereiro, foram realizadas ações
de repressão, prevenção e enfrentamento
à violência contra a mulher, em 57 municípios do Estado, contando também com o
auxílio da Superintendência Interestadual
de Capturas (Supic).
Além disso, durante a operação, um
ônibus da Polícia Civil do Espírito Santo
(PCES), que é uma delegacia móvel, rodou
todo o Estado. O ônibus é estruturado com
uma equipe completa, que contou com delegadas, escrivães, investigadores de polícia, agentes, psicólogas e assistentes sociais que trabalham diariamente no en-

Durante a operação, um ônibus da Polícia
Civil do Espírito Santo (PCES), que é
uma delegacia móvel, rodou todo o Estado

frentamento à violência contra a mulher, de
maneira especializada.
Na delegacia móvel, as mulheres vítimas de violência puderam registrar ocorrências, solicitar medidas protetivas de
urgência e receber o atendimento psicossocial das psicólogas e assistentes sociais,
que são especializadas nesse atendimento. Além disso, foram realizadas prisões em
flagrante, cumprimento de mandados de
prisão e de busca e apreensão.
Operação Resguardo
Em 2021, a Operação Resguardo aconteceu desde o dia 1° de janeiro até o dia 08
de março, em todo o Brasil. No Espírito
Santo, por meio da Divisão Especializada
de Atendimento à Mulher (Div-Deam), foram cumpridos mais de 100 mandados de
prisão e mais de 36 mandados de busca e
apreensão, em 39 municípios do Estado.

A chegada da
Semana Santa está
sendo marcada por
uma importante conquista para o Espírito Santo. O azeite,
ingrediente de grande importância para
a torta capixaba,
será produzido pela
primeira vez no Estado. A colheita comercial inédita de
azeitona foi feita em
Santa Teresa, nos
dias 03 e 04 de março, com destino ao
distrito de Aracê, em
Domingos Martins,
para processamento
e transformação das
azeitonas em azeite.
A colheita foi
realizada em nove
propriedades e os
frutos foram transportados para a propriedade rural do
produtor Paulo Sardemberg, onde serão
processados e envasados. O Incaper deu
início ao Projeto de
Olivicultura no Espírito Santo em
2012, com a implantação de uma Unidade de Observação em
Caldeirão, Santa Teresa. Em 2015, o
plantio de oliveiras
foi difundido para
outras localidades e

hoje abrange 17 municípios capixabas.
As azeitonas capixabas, no entanto, já
haviam sido transformadas em azeite,
mas em terras mineiras, no ano de
2018.
O foco do projeto é a produção de
azeite extravirgem
de baixa acidez, para
expressão da qualidade superior do
produto. Atualmente, o Espírito Santo
tem, aproximadamente, 300 hectares
de área plantada de
azeitona, envolvendo cerca de 150 produtores com abrangência nos 17 municípios, dos 23 da região serrana do Estado vocacionados
para o desenvolvimento da atividade.
A atividade de
cultivo das oliveiras
e a recente conquista do processamento
para produção de
azeite é resultado de
um esforço conjugado entre a Associação dos Olivicultores do Estado do Espírito Santo (Olives), o Incaper e a
Prefeitura de Santa
Teresa.

A colheita foi realizada em
nove propriedades de Santa Teresa
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Secretaria de Agricultura
intensifica serviços de
manutenção de estradas

Serviços na localidade Jabuticaba
As chuvas que caíram
em Águia Branca nos dois
primeiros meses do ano
deixaram as estradas do
município bastante danificadas, comprometendo o

tráfego no interior do município.
Assim, com a proximidade da colheita do café,
a prefeitura aguiabranquense, através da Secre-

Serviços na Comunidade Berlim
taria Municipal de Agricultura, está intensificando os
serviços de manutenção
das mesmas para melhorar o escoamento da produção.

Diversas comunidades já receberam o patrolamento e reabertura das
vias, dentre elas as localidades Taquarussú, Jabuticaba, Berlim e Córrego das

Bueiro na Comunidade Rochedo
Pedras.
BUEIROS E CAIXAS SECAS
A Secretaria de Agricultura, além de realizar os
serviços de patrolamento e
reabertura das estradas,

também está executando
trabalhos de construção e
manutenção de bueiros e
caixas secas. (Fonte/Fotos:
Assessoria de Comunicação PMAB)

Homem fica ferido após atacar policial
militar com faca em Nova Venécia
Um homem foi baleado na noite de segunda-feira (7), em Nova
Venécia, durante uma
abordagem.
De acordo com o
Boletim Policial a guarnição foi acionada às
22h50 por uma pessoa
que informava que havia um indivíduo exibindo uma faca na cin-

tura e intimidando pessoas.
O suspeito, que tem
35 anos, foi encontrado
em um ponto de ônibus
na Avenida Vitória, nas
proximidades da Delegacia. Ele ignorou a ordem
de abordagem e continuou andando. Em frente à Câmara de Vereadores os militares tentaram

nova abordagem. Neste
momento o homem assumiu que estava com a
faca, porém ameaçou
partir para cima da
guarnição, sendo feito o
uso do gás de pimenta.
Ainda assim ele continuou desobedecendo as
ordens de parada e saiu
do local.
Já na avenida Ma-

teus Toscano, próximo à
Apae, foi dada nova ordem de parada ao infrator para que largasse a
faca. Nesse momento ele
avançou em direção a
um militar e desferiu vários golpes de faca. O
militar conseguiu se esquivar e para se defender efetuou dois disparos contra o agressor.

Mesmo baleado o
homem ainda saiu andando. Com o apoio de
outra guarnição os policiais conseguiram abordar o suspeito quando
obedeceu e jogou a faca
ao chão.
Contido, foi providenciado o socorro ao
homem. No Hospital São
Marcos foi constatado

que o homem levou
dois tiros no abdome.
Após os primeiros
atendimentos ele foi
transferido para o Hospital Roberto Silvares,
em São Mateus.
Foi relatado que o
homem possui histórico de deficiência mental. (Informações:
Nova Onda Online)
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CAPIXABÃO 2022

Classificado para as quartas
de final, Real Noroeste
enfrenta o Vilavelhense
REDAÇÃO ON
Após garantir uma
vaga nas quartas de final
do Campeonato Capixaba
2022 ao golear o CTE/
Colatina no domingo passado (6/3) por 5 a 0 no
Estádio José Olímpio da
Rocha, o Real Noroeste
enfrenta o Vilavelhense

(na 4ª posição com 8 pontos) hoje (12) no Kleber
Andrade às 15:30 horas,
pela 7ª rodada.
O time de Águia
Branca lidera a competição ao lado do Nova
Venécia que também já
garantiu vaga antecipada, com 14 pontos cada.
O 3º colocado é o Estrela

(11 pontos).
“Apesar de já estar
com a classificação garantida, o pensamento
nosso e do grupo é buscar as primeiras colocações, que nos dá a possibilidade de estar decidindo em casa a fase
mata-mata”,disse o técnico Duzinho Reis.

Time de Águia Branca lidera competição com 14 pontos (Foto: Marcelo Souza)

Nova Venécia, classificado, recebe a Desportiva hoje (12)
Com uma vitória fora de casa por 2
a 1 na última segunda-feira (6) sobre o
Estrela do Norte, o Nova Venécia chegou
a 14 pontos e lidera o Capixabão 2022
ao lado do vizinho Real Noroeste que
leva a vantagem no saldo de gols. O triunfo também deu ao time veneciano
uma vaga antecipada para a próxima
fase da competição.

Objetivo é manter a boa fase para ficar entre os
4 primeiros colocados (Foto: Samuel Gomes)

Hoje (12), pela 7ª rodada, o time recebe a Desportiva Ferroviária, às 16:00
horas no Zenor Pedrosa Rocha.
Agora, o objetivo de Leão do Norte é
manter a boa fase para ficar entre os
quatro primeiros colocados para jogar
o mata-mata fazendo o jogo da volta diante de sua torcida que vem lotando o
Zenor Pedrosa.

Municipal de Veteranos: Jogos da
3ª rodada acontecem hoje (12)
REDAÇÃO ON

A terceira rodada do Campeonato Municipal de
Veteranos de Águia
Branca acontece
hoje (12).
Pelo Grupo A,
o Massucatti recebe o Guarany e
o Pinheiro será o
anfitrião do São
João em Águas
Claras. O Cantareira folga nesta
semana.
No Grupo B, o

Rosa de Saron enfrenta o Ebenézer
em seus domínios e
o Palá joga em casa
contra o 16 de Abril.
O Rosário folga.
Todas as partidas começam às
15:00 horas.
SITUAÇÃO
NA TABELA
No Grupo A, o
Cantareira, lidera
com 6 pontos. O
Guarany é o vice-líder com 4 pontos.
O Pinheiro tem 1
ponto. Massucatti e

São João ainda não
pontuaram.
O Palá lidera no
Grupo B com 6
pontos. O Ebenézer e o Rosa de
Saron têm 3 pontos cada. Rosário e
16 de Abril ainda
não pontuaram.

No sábado (05/03) o Guarany venceu o São João por 3 a 0
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Governo do Estado lança
programa Mulher Segura ES para
vítimas de violência doméstica
Com objetivo de
combater a violência
doméstica e auxiliar
na prevenção a feminicídios no Espírito
Santo, o Governo do
Estado promoveu o
lançamento do programa Mulher Segura ES. A principal novidade é a implantação do projeto de monitoramento eletrônico de agressores, por
meio de tornozeleira.
A iniciativa foi apresentada pelo governador Renato Casagrande, em evento
realizado no Palácio
Anchieta, em Vitória,
na manhã de terçafeira (8), Dia Internacional da Mulher.
O Mulher Segura
ES consiste na integração de ações já desenvolvidas pela Secretaria da Segurança
Pública e Defesa Social do Espírito Santo
(Sesp), Polícia Civil e
Polícia Militar, objetivando dar maior eficiência ao enfrentamento da violência
em ambiente familiar
e de gênero contra a
mulher no Estado.
A nova tecnologia vem se aliar aos
projetos “Patrulha

Maria da Penha”, da
PMES; “Homem que
é Homem”, da PCES; e
“App SOS Marias”, da
Sesp, formando, assim, uma rede de proteção à vítima, que
também poderá contar com assistência
social e qualificação
profissional.
Em sua fala, o governador Casagrande
destacou o uso da tecnologia na redução
da violência, mas que
é necessário também
uma abordagem social neste enfrentamento. “Temos agora
mais um instrumento
de combate à violência com o uso da tecnologia. Contudo, precisamos trabalhar
também a cultura e a
educação, pois temos
homens ainda que,
infelizmente, a gente
não consegue fazer
que entendam que as
mulheres não são
sua propriedade. A
mulher merece respeito!”, pontuou.
Monitoramento
A principal entrega do novo programa
Mulher Segura ES
será o sistema de tornozeleira eletrônica,
adquirido pelo Estado.

Após ser instalada no
corpo do homem que
cometeu violência
doméstica e é identificado pela Justiça
como potencial ameaça à companheira, a
solução vai funcionar
como localizador do
agressor. A vítima vai
receber um smartphone, que identifica
se o potencial feminicida se aproxima,
dentro de uma zona de
distância determinada pela Justiça na medida protetiva.
Caso o agressor
rompa o perímetro
de segurança, os protocolos são acionados automaticamente. A tornozeleira eletrônica, primeiramente, emite alertas,
informando que ele
está ingressando em
área proibida. Caso
não haja recuo por
parte do homem, o
190 é acionado pela
sala de monitoramento. O telefonetambém emite alertas
sonoros e mostra a
localização do monitorado, permitindo
que a vítima se abrigue em zona segura,
até a chegada da Polícia Militar.

A iniciativa foi apresentada pelo governador Renato
Casagrande, em evento realizado no Palácio Anchieta

Vice-governadora participa do
‘Encontro com Elas’ em Vila Valério
A vice-governadora
do Estado, Jacqueline Moraes, participou, na quarta-feira (09), do “Encontro
com Elas”, realizado no
município de Vila Valério.
Foram debatidos temas
como a inclusão da mulher
no mercado de trabalho e
o empreendedorismo feminino, além da celebração do Dia Internacional
da Mulher, que aconteceu
na terça-feira (08).
Durante o evento, a
vice-governadora destacou as ações do Governo
do Estado para as mulheres. Jacqueline Moraes
também contou as experiências pessoais com o
empreendedorismo e de
como a educação transformou a vida dela. Ela pontuou que empreender é a
capacidade de fazer acontecer com criatividade e
motivação.
A vice-governadora
também enfatizou para as
participantes do encontro
como é importante aproveitar as oportunidades
que se apresentam ao longo da vida. “Digo sempre
que tenho muito orgulho
de ser a primeira mulher

A vice-governadora também enfatizou
para as participantes do encontro como é
importante aproveitar as oportunidades
que se apresentam ao longo da vida
vice-governadora do Espirito Santo. Isso porque eu
soube aproveitar o meu lugar de fala. Por isso, aproveitem e abrace essa chance como possibilidade de
mudança e se qualifiquem”,
disse.
A vice-prefeita de Vila
Valério, Sônia Mielke, organizada do evento, incentivou a participação nos cursos ofertados pelo Qualificar
ES Mulher e também comentou a importância de se
ter a presença de mulheres
na política, para que possam mudar a vida de outras
mulheres no município.
Qualificar ES Mulher

O Governo do Estado,
por meio da Secretaria de
Inovação e Desenvolvimento (Sectides), numa
parceria exclusiva entre
os programas Qualificar
ES e o Agenda Mulher, que
é coordenado pela ViceGovernadoria do Estado,
está ofertando dez mil vagas distribuídas em dez
cursos. Para participar do
processo seletivo, a candidata deve acessar o site
www.qualificar.es.gov.br,
ler as orientações contidas
no Edital, preencher o formulário de cadastro e, em
seguida, realizar a inscrição on-line.
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