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Dom Paulo celebra Missa
Solene em Águia Branca hoje
Secretário
de Saúde
visita
Águia
Branca e
mais
quatro
cidades
da Região
Norte
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O bispo da Diocese de São Mateus, Dom Paulo Bósi Dal’Bó irá celebrar Missa Solene em Águia Branca
neste sábado (19/03 - Feriado Municipal / “Dia de São José”), às 08:00h
na Igreja Matriz.
A celebração marca o encerramento dos festejos em homenagem
ao padroeiro da cidade (São José)
que tiveram início no último dia 10
de março e envolveu as 41 capelas
distribuídas em seis setores (Matriz,
Boa Vista, Pinheiro, Onça, Guararema
e São José) que compõem a Paróquia.
Antes da missa, às 05:00 horas,
acontecerá a tradicional Alvorada
Dom Paulo Bósi Dal’Bó, bispo da Diocese de São Mateus celebra Festiva e em seguida a Adoração ao
missa hoje (19), em Águia Branca, na Igreja Matriz, às 08:00 horas Santíssimo e Café Compartilhado.
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Réu é condenado a 18
anos de prisão por matar
jovem em Águia Branca
REDAÇÃO ON
O réu, Leonardo Schimidt
da Silva, conhecido como “Preto”, foi submetido a julgamento
pela morte de Douglas Martins,
o “Pateta”, assassinado com um
golpe de faca, na noite do dia 26
dezembro de 2020.
O Conselho de Sentença
entendeu que Leonardo, julgado
em júri popular na tarde de segunda-feira (14/03), no Fórum
Desembargador Antônio José
Rua, em Águia Branca, é culpado
pela morte da vítima. Ele foi condenado a 18 anos de reclusão.
O Caso
Na noite do dia 26 de dezembro de 2020, por volta das
23:30 horas, o acusado e a vítima estavam em um bar no
bairro João Paulo II, na cidade

de Águia Branca.
De acordo com informações, houve uma discussão
entre ambos, onde Leonardo
Schimidt da Silva, o “Preto”,
acabou desferindo um golpe de
faca na altura do abdômen de
Douglas Martins, o “Pateta”.
A vítima chegou a ser socorrida por populares, mas não
resistiu aos ferimentos e foi a
óbito no hospital Dr. Alceu Melgaço Filho, em Barra de São
Francisco.
Após o crime, Leonardo
teria se evadido do local, sendo
localizado e preso posteriormente por policiais militares
próximo à Unidade de Saúde
“Elizângela Lotério”, sendo conduzido até o DPJ de Barra de São
Francisco. (Informações: Blog
do Markinho Cruz)

Mulher tem
carro roubado em
Boa Esperança

Julgamento aconteceu na segunda-feira (14)
no Fórum Desembargador Antônio José Rua

FALANDO DE DIREITO
Cobrança indevida deve ser devolvida em dobro?
Dia 15/03 foi o Dia do Consumidor e por isso preparamos um texto com esse tema.
O parágrafo único do art. 42, do CDC, define que o consumidor cobrado indevidamente pode exigir que o valor pago
a mais seja devolvido em dobro, acrescido de juros e correção monetária, salvo hipótese de engano justificável.
A cobrança indevida se caracteriza quando um fornecedor de produtos ou serviços exige que um cliente pague um
valor que não seja de fato devido por ele. Ela pode acontecer tanto por erro, como nos casos em se cobram contas que já
foram pagas, sendo que não havia conhecimento de tal fato.
É essencial que você guarde todos os comprovantes de compras feitas e também dos contratos que você tenha
firmado. Eles irão servir de garantia para que você possa contestar qualquer cobrança a mais, visto que possuem as
reais condições da negociação.
Ao tomar ciência da existência de um débito não reconhecido por você, é imprescindível que você entre imediatamente em contato com a empresa credora.
Você tem que deixar claro que não reconhece a dívida que está sendo cobrada, uma vez que ela se refere a algo que
não foi acordado anteriormente ou que você realmente não solicitou/comprou. Além disso, é necessário que você
questione a empresa sobre o que deve ser feito.
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

Um carro foi roubado na tarde de segunda
feira (14/03), na rua Saad Tavares de Oliveira,
bairro Vila Tavares, na rodovia ES 315, que liga
Boa Esperança à São Mateus.
Segundo a PM, a vítima, uma mulher de 41
anos, foi assaltada por dois indivíduos portando
um revólver, em frente a uma padaria do bairro.
Após o crime, a dupla fugiu do local no veículo da vítima, um Fiat Strada, branco, placas
MSZ-2349, levando, também, um celular Samsung
J2 e documentos pessoais.
Segundo a mulher, os criminosos teriam
chegado a pé e após lhe render e subtrair os
seus bens fugiram no sentido a Santa Maria.
Buscas foram efetuadas, porém, os suspeitos
e o veículo não foram localizados. A Delegacia de
Boa Esperança investiga o caso. (Rede Notícia)

Segundo a PM, a vítima, uma mulher
de 41 anos, foi assaltada por dois
indivíduos portando um revólver
COMUNICADO
GELSIMAR PASSARELLI, torna público que obteve da SEMMA de São Domingos do Norte, através da Licença n° 01\2022, a Licença de Operação LO, para atividade: Secagem Mecânica de Grãos, Associado à Pilagem,
localizado (a) no Córrego Dumer, Zona Rural, São Domingos do Norte/ES.
COMUNICADO
PAULO CESAR PIZETTA, torna público que obteve
da SEMMA de São Domingos do Norte, através da Licença
n° 03\2022, a Licença de Operação LO, para atividade:
Secagem Mecânica de Grãos, Associado à Pilagem, localizado (a) no Córrego da Saúde, Zona Rural, São Domingos
do Norte/ES.
COMUNICADO
JOÃO ROBERTO PASETO, torna público que Obteve da SEMMA de São Domingos do Norte, através da Licença n° 001\2022, a Licença Prévia E de Instalação LP
E LI, para atividade: Secagem Mecânica de Grãos, Associado à Pilagem, localizado (a) no Córrego Serra da Mula,
Zona Rural, São Domingos do Norte.
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Águia Branca sediará oficina do
“Projeto Artesanato Competitivo”
REDAÇÃO ON

No próximo dia
30 de março (quartafeira) o município de
Águia Branca realizará uma oficina de lançamento do projeto
“Laboratório Técnico:
Artesanato Competitivo”.
O projeto tem
como objetivo desenvolver ações que possibilitem a melhoria
da qualidade da produção artesanal do Espírito Santo, bem como,
a ampliação dos canais
de comercialização do
artesanato, como fato-

O evento acontecerá no Centro de Cultura Polonesa de
Águia Branca (Casa Polonesa) a partir das 09h30
res condicionantes
para a melhoria da renda dos artesãos capixabas.
A valorização e o
desenvolvimento do

seguimento do artesanato se apresentam
como pano de fundo
em todas as ações concebidas no referido
programa. Para tanto,

propõe-se um conjunto de ações que promovam transformações estruturantes no
seguimento com o incentivo e apoio ao tra-

balho e comercialização dos produtos artesanais, ampliando sua
capacidade de gestão e
suas autonomias, contribuindo para a sustentabilidade do setor
artesanal e consequentemente a melhoria no nível de renda e
qualidade de vida do
artesão.
O evento acontecerá no Centro de Cultura Polonesa de Águia
Branca (Casa Polonesa) a partir das 09h30.
PROJETO ARTESANATO COMPETITIVO
Trata-se de uma
parceria da Agência de

Desenvolvimento das
Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado
(Aderes) com o Ministério da Economia,
cujo objetivo é aperfeiçoar e promover a
produção do artesanato do Espírito Santo.
O projeto é coordenado pelo gerente de
Artesanato da Aderes,
Juliano Nogueira, em
parceria com a Secretaria de Micro e Pequena Empresa e Artesanato, do Ministério da
Economia, por meio do
Programa do Artesanato Brasileiro (PAB).
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Secretário de Saúde visita
Águia Branca mais quatro
municípios da Região Norte
Na última sextafeira (11), o secretário
de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, acompanhou o mutirão de vacinação infantil em
cinco municípios da
região norte do Estado:
Águia Branca, Vila Valério, São Gabriel da Palha, Barra de São Francisco e Ecoporanga.
Nésio Fernandes
fez um apelo para que
os pais e mães levassem seus filhos para
serem imunizados. “É
fundamental que os
responsáveis por nossas crianças entendam
a importância, necessidade e a segurança da
vacinação nesse público. Estamos fazendo
uma mobilização intensa em todo Estado e
faço um apelo aos pa-

Nésio Fernandes conversou com servidores
para ouvir as principais demandas da
Secretaria Municipal de Saúde de Águia Branca
(Foto: Assessoria de Comunicação PMAB)

pais e as mamães para
que levem seus filhos
para serem vacinados”,
afirmou.
Durante as visitas,
além de vacinar algu-

mas crianças, Nésio
também visitou unidades de saúde municipais, conversou com
servidores para ouvir
as principais demandas

Secretário de Saúde fez um apelo para que os pais/
mães levem os filhos para serem imunizados
(Foto: Assessoria de Comunicação PMAB)

e também ouviu as pessoas que estavam nos
locais. Ele, também,
discutiu com os secretários municipais e
prefeitos novas ações
para aumentar a cobertura vacinal nos locais,
além de projetos futu-

ros para aumentar a assistência à sociedade
na área da saúde.
MUTIRÃO
Com o objetivo de
ampliar a cobertura
vacinal das crianças de
05 a 11 anos, o Governo do Estado, por meio

da Secretaria da Saúde
(Sesa), mobilizou todos os municípios do
Espírito Santo para
um mutirão de vacinação nos últimos dias
11 e 12 de março. Mesmo tendo como alvo as
crianças, foram disponibilizadas a primeira
e segunda doses (D1 e
D2), além da dose de
reforço, de acordo com
cada faixa etária, por
livre demanda.
Ao todo, durante o
mutirão, 37.106 pessoas receberam as doses,
sendo 12.927 crianças,
chegando a 40% de cobertura do públicoalvo com uma dose ou
dose única no Estado;
outros 1.634 adolescentes de 12 a 17 anos
foram vacinados nos
dois dias.

Inflação medida Conselho da Europa expulsa Rússia
pelo IGP-10 cai
para 1,18% em
março, diz FGV
O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10),
medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV),
registrou inflação de 1,18% em março deste ano.
A taxa é inferior às observadas em fevereiro deste ano (1,98%) e em março de 2021 (2,99%).
Com o resultado, o IGP-10 acumula taxas de
5,02% no ano e de 14,63% em 12 meses.
A queda do IGP-10 de fevereiro para março foi puxada pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) e pelo Índice Nacional de Custo da Construção (INCC).
O IPA, que mede o atacado, recuou de 2,51%
em fevereiro para 1,44% em março. Já a inflação do INCC caiu de 0,61% em fevereiro para
0,34% em março.
Por outro lado, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede o varejo, teve alta na
taxa de inflação, ao passar de 0,39% para 0,47%
no período. (Agência Brasil)

O Conselho da Europa expulsou na quarta-feira (16) a Rússia do
principal órgão de direitos humanos do continente, devido à invasão
e guerra na Ucrânia,
numa ação sem precedentes cujo processo já
tinha sido iniciado por
Moscou.
O comitê da organização, composta por 47
Estados-membros, disse,
em comunicado, que “a
Federação Russa deixou
de ser membro do Conselho da Europa a partir de hoje, 26 anos após
adesão”.
A decisão surge
após semanas de condenação das ações da Rússia na Ucrânia. No início
desta semana, a assembleia parlamentar da organização iniciou o processo de expulsão, que
foi aprovado por unani-

midade.
No mesmo dia, a
Rússia informou ao secretário-geral do Conselho da Europa que iria se
retirar da organização e
que tinha intenção de
denunciar a Convenção
Europeia dos Direitos do
Homem.
A Rússia aderiu ao
Conselho da Europa em
28 de fevereiro de 1996.
“A retirada da Rússia do Conselho da Europa é tragédia para vítimas de abusos do Kremlin”, considerou hoje a
organização humanitária
Amnistia Internacional.
A decisão foi tomada “logo em seguida ao
ato de agressão contra a
Ucrânia, em que as tropas russas cometeram
possíveis crimes de
guerra e graves violações dos direitos humanos”, afirmou a diretora

da Amnistia Internacional para a Europa do
Leste e Ásia Central, Marie Struthers, em comunicado.
“Fora do Conselho
da Europa e diante da
maior degradação do Estado de Direito na Rússia,
caem algumas das últimas salvaguardas que
ainda existiam contra os
abusos dos direitos humanos. A Rússia fica fora
dos limites”, o que constitui tragédia para aqueles que mais precisam
desses direitos atualmente no país, acrescentou.
“Na Rússia, todas as
partes interessadas, incluindo os legisladores,
devem tomar medidas
para se opor a esse movimento imprudente e
evitar que o país caia,
cada vez mais fundo, em
abismo de total desres-

peito pelos direitos humanos”, pediu Marie
Struthers.
Na votação da decisão, os representantes
dos Estados presentes no
Conselho da Europa descreveram as ações da
Rússia como “violação
da paz de magnitude sem
precedentes no Continente europeu desde a
criação do conselho”.
Na história da organização, apenas um Estado, a Grécia, foi suspenso do Conselho da
Europa, em 1969, durante a ditadura dos coronéis, que durou de
1967 a 1974, quando o
país foi submetido à ditadura militar.
Em 1974, após a
queda da última junta
militar no poder, a Grécia foi readmitida na organização. (Agência
Brasil)

Águia Branca, sábado, 19 de março de 2022

O Noticiário - 5

FIP do Fundo Soberano é lançado
em solenidade no Palácio Anchieta
O Governo do Estado,
por meio do Banco de Desenvolvimento do Espírito
Santo (Bandes), formalizou, na manhã desta sextafeira (18), o contrato com
a empresa TM3 Capital,
que será a gestora do Fundo de Investimento em
Participação (FIP), vinculado ao Fundo Soberano do
Espírito Santo. A empresa
será a responsável por estruturar o FIP Funses 01,
fundo na modalidade venture capital multiestratégia. Esse fundo será um dos
maiores da categoria no
País, com aporte inicial de
R$ 250 milhões.
A solenidade de assinatura foi realizada no Palácio Anchieta, em Vitória,
com a presença do governador Renato Casagrande,
além de representantes do
poder público, de entidades
ligadas às atividades produtivas e do ecossistema de
inovação capixaba.
"Temos um Estado
com boa gestão fiscal e
bom ambiente de negócios
para os investidores que
querem se alocar no Espírito Santo. Nossa economia
cresceu mais do que a nacional no ano passado. Podemos lembrar de diversos
exemplos de locais com riqueza abundante de petróleo que se desorganizam.
Então pensei no que poderíamos fazer para garantir
o futuro sem depender do
petróleo: separando uma
parte de sua receita corrente líquida. Poderíamos
utilizar esses recursos
agora em obras e programas, mas temos uma visão
clara de que precisamos
pensar no futuro das próximas gerações”, afirmou o
governador.
Casagrande prosseguiu: “Pensar no futuro

hoje para que o Estado não
fique dependente do petróleo, que é algo volátil. O Fundo Soberano é uma amostra de gestão pensando no
futuro. Quem irá gerir essa
poupança que estamos fazendo agora serão os governantes do futuro. Nenhum
outro Estado tem um Fundo Soberano. O Espírito
Santo é pequeno de tamanho, mas a cada dia se consolida como referência em
diversas áreas.”
O diretor-presidente
do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo,
Munir Abud de Oliveira,
destacou que o Bandes coordenou a chamada pública para a escolha da gestora para estruturar o FIP
Funses 01. A gestora selecionada tem um papel importante em todo o processo, sendo responsável pela
análise das empresas, valoração, negociação, investimento, aceleração e desinvestimento das empresas selecionadas.
“A iniciativa é um cuidado com o futuro dos capixabas. O Governo aloca recursos provenientes de

uma riqueza finita, como o
petróleo ou o gás natural,
para fazer uma poupança
estadual que recebe parte
do dinheiro de sua exploração e, assim, investir em
diversificação, inovação e
sustentabilidade da economia do Estado. Estamos falando de uma iniciativa
inédita, que permite a atração de novas empresas
para o Espírito Santo, o
ganho de competitividade
do parque industrial, o desenvolvimento de empresas de base tecnológica e a
diversificação e o fortalecimento da nossa economia,
além da consolidação de cadeias produtivas de diferentes segmentos econômicos”, destacou Munir
Abud.
O secretário de Estado
de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann,
frisou que o Fundo Soberano foi criado em 2014, ainda na primeira gestão do
governador Renato Casagrande, mas que logo depois sofreu uma pausa,
sendo retomado em 2019.
“Tive a oportunidade
de participar da concepção

do Funses quando fui secretário de Governo e desde 2021 faço parte do seu
Conselho Gestor. Antes de
apresentar ao governador
um novo caminho de investimento que fosse capaz de
ser uma reserva para o futuro dos capixabas, foi necessário me debruçar em
pesquisas e estudos para
chegarmos até aqui. Avançamos muito e hoje vejo a
importância deste trabalho.
O uso de recursos oriundos
da exploração de petróleo é
um marco para os capixabas”, pontuou Hoffmann.
O secretário completou dizendo que, em 2021,
a decisão do governador Renato Casagrande de dar
mais um passo em direção
à inovação, criando o Fundo
de Investimento em Participações (FIP), vinculado a
esse Fundo original, se consolida como um divisor de
águas para o desenvolvimento do Estado. O Espírito
Santo está em destaque no
mercado devido aos excelentes indicadores econômicos
e saiu na frente dos demais
estados ao ter um fundo soberano, uma reserva para

o futuro”, afirmou.
A TM3 Capital foi selecionada por meio da chamada pública para gerir o
Fundo de Investimento em
Participação (FIP), vinculado ao Fundo Soberano. A
assinatura contou com a
presença de representantes do ecossistema de inovação, da indústria e de entidades ligadas ao fomento
econômico capixaba.
O fundador e CEO da
TM3 Capital, Marcel Malczewski, enfatizou que a
atuação do novo mecanismo de ventures capital disponível para empresários
capixabas e interessados
em investir no Estado tem
potencial de movimentar a
economia capixaba.
“O Fip Funses 01 vai
atuar não só no investimento de empresas com
base tecnológica, mas também na aceleração de várias empresas em estágio
inicial. Ou seja, o fundo vai
olhar empresas desde a
fase de ideia até etapas mais
maduras, com produtos,
validades e clientes. O papel da TM3 Capital será,
principalmente, de potencializar e fomentar o ecossistema do Espírito Santo,
sendo uma ferramenta importante, juntamente com
outras iniciativas para
transformar a imagem do
Estado no que se refere aos
investimentos em tecnologia", salientou Malczewski.
Diversificação econômica
A concepção, em
2019, do Fundo Soberano do
Estado do Espírito Santo
(Funses) pelo Governo do
Estado, com base nos recursos oriundos da exploração
de petróleo, foi um marco
para o futuro socioeconômico dos capixabas. Em 2021,
a criação de um Fundo de Investimento em Participa-

ções (FIP), vinculado a esse
Fundo original, se consolidou como uma iniciativa de
grande importância estratégica para o novo ciclo econômico capixaba, com potencial para impactar o
rumo da nossa economia.
O novo fundo permite, a partir do investimento de receitas provenientes
da indústria do petróleo e do
gás natural, buscar a atração de novos negócios, com
emprego e renda para a
população. O Fip Funses 01
pretende acelerar até 500
empresas em 5 anos e investir em, aproximadamente, 100 empresas por
todos os estágios da jornada de desenvolvimento, no
mesmo período.
Com vasta experiência na gestão de venture capital, a TM3 Capital vai trabalhar no Espírito Santo
em conjunto com a empresa ACE, que atuará como
aceleradora de startups no
mercado capixaba. A ACE
tem o papel de desenvolver
as startups e empresas de
base tecnológica, auxiliando-as para tornar os modelos de negócios consolidados e aptos a receber aportes do FIP.
O Fundo tem uma tese
multiestratégia e vai investir, preferencialmente, nos
setores de Tecnologias da
Informação e Comunicação
(TIC); Nanotecnologia; Varejo e Comércio Eletrônico;
Economia Criativa, Serviços Financeiros; Economia
Digital; Educação; Saúde e
Ciências da Vida; Energias
Renováveis; Químico e Materiais; Meio Ambiente;
Agronegócio; Metalmecânico; Transporte; Logística;
Rochas Ornamentais; Economia do Turismo e Lazer;
Madeira e Móveis; e Confecção Têxtil e Calcados.
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CAPIXABÃO 2022

Classificados, Real
Noroeste e Nova Venécia
se enfrentam amanhã
Seletivas para o
Jubs Praia acontecem
neste fim de
semana, em Vitória

REDAÇÃO ON

O líder e o vice-líder do Capixabão
2022 se enfrentam
amanhã (20) em
Águia Branca pela 8ª
rodada da competição. Será o jogo que
as duas torcidas estão
ansiosas para ver.
Real Noroeste e Nova
Venécia será às 16:00
horas no Estádio José
Olímpio da Rocha.
O Nova Venécia é
o líder do campeonato com 17 pontos. O
Real Noroeste é o
vice-líder com 14
pontos. As duas equipes já estão classificadas para as quartas de
final e vão em busca
da vitória para se
manterem entre os 4
primeiros colocados
para fazer o segundo
jogo do mata-mata na
próxima fase.

O Real Noroeste perdeu para o Vilavelhense por 1 a 0 no sábado passado (12)

O Nova Venécia venceu a Desportiva por 1 a 0 no sábado passado (12/03)

Atletas universitários de todo o Estado disputam, neste
final de semana, as seletivas para os Jogos Universitários Brasileiros de Praia, o Jubs Praia, que acontece na praia de Canoa
Quebrada, no Ceará, entre os dias 26 de abril e 04 de maio.
As disputas acontecem sábado (19) e domingo (20), a
partir das 9 horas, na Praça dos Namorados e contarão com
atletas de nove modalidades: beach soccer, beach hand, beach
tennis, beach wrestling, cross trainnig, futevôlei, futmesa, vôlei
de praia e vôlei 4×4 misto.
As seletivas universitárias são realizadas pela Federação Universitária de Esportes Capixaba (Fuec), com apoio da
Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), e vão reunir cerca de
130 atletas universitários capixabas.
O presidente da Fuec, Gustavo Amorim, revelou que o
evento contará ainda com outras atrações, além dos jogos. "Faremos uma grande festa nos dois dias, com música ao vivo,
degustação de comidas e venda de bebidas. O evento é aberto e
esperamos contar com a presença dos moradores de toda Grande Vitória", frisou Gustavo Amorim.
Jubs Praia
Realizado pela Confederação Brasileira de Desportos
Universitários (CBDU), os Jogos Universitários Brasileiros
(Jubs) são a maior competição universitária da América Latina e reúne milhares de estudantes de todo o Brasil na disputa de diversas modalidades coletivas (futsal, handebol, basquete) e individuais (judô, atletismo, natação, entre outras).
A edição de praia dos Jogos Universitários, o Jubs Praia,
deve contar com 10 modalidades na edição deste ano: basquete
3×3, beach soccer, beach hand, beach tennis, beach wrestling,
cross trainnig, futevôlei, futmesa, vôlei de praia e vôlei 4×4 misto.

Municipal de Veteranos: Jogos da 4ª rodada serão no próximo sábado (26)
REDAÇÃO ON

Devido à Corrida
Rústica de São José
que acontecerá hoje
(19) em Águia Branca, os jogos da 4ª rodada do Campeonato
Municipal de Veteranos acontecerão no
próximo sábado (26).

Pelo Grupo A, o
Guarany receberá o
Cantareira e o São
João será anfitrião do
Massucatti. O Pinheiro irá folgar.
No Grupo B, o
Ebenézer jogará contra o Rosário em casa.
Em seu campo, o 16
de Abril enfrentará o

Rosa de Saron. O Palá
folga.
Todas as partidas
começam às 15:00
horas.
SITUAÇÃO
NA TABELA
No Grupo A, o
Cantareira, lidera com
6 pontos.Guarany e
Pinheiro têm 4 pon-

tos. O Massucatti tem
3 e o São João ainda
não pontuou.
O Palá lidera no
Grupo B com 9 pontos e já está classificado para a semifinal. O
Rosa de Saron tem 6
pontos. Rosário e 16
de Abril ainda não
pontuaram.

Guarany e Cantareira jogarão no Estádio
Adelino Rodrigues Alves, em Águia Branca
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Hoje tem Corrida Rústica de
São José em Águia Branca
REDAÇÃO ON
A tradicional Corrida Rústica de São José que
acontece em Águia Branca há 23 anos teve sua última edição no ano de
2019.
Paralisada em 2020
e 2021 devido à pandemia
do novo coronavírus, o
evento voltará a acontecer hoje (19/03 - Dia de
São José), padroeiro do
município e feriado municipal.
Será a 24ª edição que
terá a presença de atletas
dos sexos, masculino e feminino do município agui-

Largada será às 15:00h
abranquense e de outras
cidades do Espírito Santo.
Como nos anos anteriores,
também está garantida a
participação de crianças
na corrida. A largada será
às 15:00 horas.

Maiores informações e regulamento estão
disponíveis no site da Prefeitura de Águia Branca.
(Informações: Assessoria de Comunicação
PMAB)

PREMIAÇÃO
MASCULINO / FEMININO (AGUIABRANQUENSES)
1º lugar: R$ 1.000,00
2º lugar: R$ 600,00
3º lugar: R$ 400,00
MASCULINO / FEMININO (OUTROS MUNICÍPIOS)
1º lugar: R$ 1.000,00
2º lugar: R$ 600,00
3º lugar: R$ 400,00
MIRIM/INFANTIL (7, 8, 9 ANOS / MASCULINO E FEMININO)
1º lugar: 01 bicicleta
2º lugar: R$ 150,00
3º lugar: R$ 100,00
MIRIM/INFANTIL (10, 11, 12 ANOS / MASCULINO E FEMININO)
1º lugar: 01 bicicleta
2º lugar: R$ 150,00
3º lugar: R$ 100,00
MIRIM/INFANTIL (13, 14, 15 ANOS / MASCULINO E FEMININO)
1º lugar: 01 bicicleta
2º lugar: R$ 150,00
3º lugar: R$ 100,00

OMS denuncia 43 Mapa de Risco Covid-19: 12 municípios
ataques contra
do Estado estão no "Muito Baixo"
instalações de
saúde na Ucrânia
A guerra na Ucrânia
já causou 43 ataques contra instalações de saúde,
denunciou na quarta-feira (16) a Organização
Mundial da Saúde (OMS)
em novo balanço.
Segundo o diretorgeral da OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus,
mais de 300 instalações de
saúde ucranianas estão na
linha do conflito ou em
áreas que a Rússia passou
a controlar e outras 600
estão a dez quilômetros da
linha do conflito.
Na videoconferência de imprensa semanal
da organização, Ghebreyesus pediu aos países doadores mais investimento para que os civis e os refugiados ucranianos recebam a assistência que necessitam.
“Enormes quantias de
d inheiro estão sendo
gastas em armas”, criticou, assinalando que a
OMS obteve apenas US$
8 milhões de um total de
US$ 57,5 milhões de financiamento solicitado
para a assistência sanitária à Ucrânia.
Transfusão de sangue
Até hoje, a OMS enviou para a Ucrânia cerca
de 100 toneladas de mate-

rial médico, incluindo kits
de transfusão de sangue,
desfibriladores, insulina,
oxigênio e anestésicos.
O diretor-executivo
do Programa de Emergências em Saúde da OMS,
Mike Ryan, destacou que
ataques contra instalações
de saúde na Ucrânia e em
outras partes do mundo
são “totalmente inaceitáveis” e violam o direito
humanitário internacional. De acordo com Ryan,
não se trata apenas de
“destruir edifícios”, mas de
“destruir a esperança” de
pessoas que podem ser
tratadas.
A Rússia lançou na
madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já
causou a fuga de 4,8 milhões de pessoas, indo
mais de três milhões para
os países vizinhos, de
acordo com os mais recentes dados da Organização das Nações Unidas. A invasão russa foi
condenada pela maioria
da comunidade internacional e muitos países e
organizações impuseram à Rússia sanções
que atingem praticamente todos os setores.
(Agência Brasil)

O Governo do Estado anunciou, nesta sextafeira (18), o 99º Mapa de
Risco Covid-19, que terá
vigência desta segundafeira (21) até o próximo
domingo (27). Duas microrregiões já estão classificadas em Risco Muito
Baixo, totalizando 12 municípios. Outros 66 municípios estão classificados
em Risco Baixo. Não há
cidades classificadas em
Risco Moderado ou Alto.
De acordo com a
Portaria da Secretaria da
Saúde (Sesa), serão classificadas em Risco Muito
Baixo as microrregiões
que alcançarem 80% da
população adulta com o
esquema vacinal primário (segunda dose ou
dose única); 90% da população de 12 a 17 anos
vacinada com a primeira
dose; e 90% da população idosa apta com a dose
de reforço.
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 realizados por
grupo de mil habitantes e
a média móvel de óbitos
dos últimos 14 dias. Já o
eixo de vulnerabilidade
considera a taxa de ocu-

pação de leitos potenciais
de UTI exclusivos para
tratamento da Covid-19,
isto é, a disponibilidade
máxima de leitos para tratamento da doença. A estratégia de mapeamento
de risco teve início em
abril do ano passado.
O Mapa de Risco segue as orientações dos
boletins epidemiológicos
do Ministério da Saúde e
recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle
(CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto
pelo Corpo de Bombeiros
Militar, Defesa Civil, Secretaria da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos
Neves (IJSN) e Universidade Federal do Espírito
Santo (Ufes). As decisões
adotadas pelo Governo do

Estado seguem parâmetros técnicos.
Confira a classificação
de todos os
municípios capixabas:
RISCO MUITO BAIXO: Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins,
Itaguaçu, Itarana, Laranja
da Terra, Marechal Floriano, Santa Leopoldina,
Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Venda Nova
do Imigrante.
RISCO BAIXO: Alfredo Chaves, Água Doce do
Norte, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio
Vivácqua, Baixo Guandu,
Barra de São Francisco,
Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de
Itapemirim, Cariacica,
Castelo, Colatina, Concei-

ção da Barra, Divino de
São Lourenço, Dores do
Rio Preto, Ecoporanga,
Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João
Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marilândia, Mimoso do Sul,
Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova
Venécia, Pancas, Pedro
Canário, Pinheiros, Piúma,
Ponto Belo, Presidente
Kennedy, Rio Bananal, Rio
Novo do Sul, São Domingos do Norte, São Gabriel
da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Viana, Vila Pavão, Vila Valério,
Vila Velha e Vitória.
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