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O prefeito de Águia Branca, Jailson
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A famosa “Moda de
Viola” que acontecia na
Fazenda Corteletti, em
Águia Branca agora é
“Fazenda Sertaneja”. O
evento não mudou só
de nome, mas também
de local – será na Lagoa
do Brizola – a 1km do
centro da cidade, com o
objetivo de proporcionar mais comodidade e receber um público maior, com melhor acesso, estacionamento ampliado e
sinal de telefone e internet. Outra novidade
será o espaço de Open
Bar e uma estrutura
totalmente nova e
moderna. Página 05.
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Águia Branca mais 31
municípios do ES recebem
equipamentos agrícolas
O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, na terça-feira (29), da
entrega de equipamentos agrícolas para 32
municípios capixabas, em evento realizado
no Pavilhão de Carapina, na Serra. Foram investidos mais de R$ 12 milhões pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). O objetivo da ação é auxiliar nos
trabalhos da agricultura familiar dos municípios.
Ao todo, foram entregues 54 equipamentos para 32 municípios, incluindo, caminhonetes, motoniveladoras, automóveis,
escavadeiras hidráulicas, tratores, implementos, dentre outros itens. Os equipamen-

tos vão dar apoio às prefeituras e entidades
na manutenção das estradas, infraestrutura rural e apoio ao agricultor familiar.
Os equipamentos foram distribuídos
aos municípios de Água Doce do Norte,
Águia Branca, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivácqua, Boa Esperança, Bom
Jesus do Norte, Brejetuba, Colatina, Dores do
Rio Preto, Domingos Martins, Ibatiba, Ibitirama, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Marilândia, Muniz Freire, Mimoso do Sul, Muqui, Piúma, Ponto Belo, Santa Leopoldina,
Santa Teresa, São Domingos do Norte, São
Mateus, São Roque do Canaã, Vargem Alta,
Venda Nova do Imigrante, Vila Valério e Vila
Pavão.

Caminhão será destinado à AAFASP (Associação
de Agricultores Familiares de São Pedro

Aeroporto de
Quais empresas precisam se adaptar Vitória é um dos
à Lei Geral de Proteção de Dados?
melhores do País
FALANDO DE DIREITO

A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº. 13.709/18) aplica-se a todas as empresas que façam qualquer
operação de tratamento de dados (acesso, coleta, armazenamento, compartilhamento, etc...), desde que seja realizada no
território nacional, os dados sejam coletados no Brasil e o tratamento tenha finalidade econômica (oferta ou fornecimento de bens ou serviços).
Além disso, a LGPD não é aplicável às situações em que o tratamento de dados pessoais for feito por uma pessoa
física, para fins particulares, e não comerciais. E também para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos e acadêmicos. Ou pelo Poder Público, no caso de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividades de investigação e repressão de infrações penais.
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 Aeroporto de Vitória conquistou a terceira
posição do ranking dos melhores aeroportos do País na
pesquisa promovida pela
Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), por meio do
Ministério da Infraestrutura
(MInfra). Foram avaliados
os 20 principais aeroportos, durante o ano de 2021.
A classificação é relativa aos
aeroportos com até cinco
milhões de passageiros. Em
primeiro lugar, ficou o Aeroporto de Florianópolis e,
em segundo, o de Curitiba.
A secretária de Estado
de Turismo, Lenise Loureiro, destacou a importância
deste resultado para o Espírito Santo. “A qualidade das
instalações, dos serviços e
do atendimento no Aeroporto de Vitória são diferenciais que impactam positivamente os turistas que por
aqui passam e este resultado nos orgulha”, disse.
Administrado pela Zurich Airport Brasil, desde janeiro de 2020, o Aeroporto
de Vitória subiu quatro posições na pesquisa em relação à última edição. No resultado divulgado em 2021,
o aeroporto do Espírito Santo havia ficado na sétima

posição, com nota 4,45. Ao
longo de todo o ano de 2021,
alcançou a nota média de
4,59, em uma escala que vai
de 1 a 5, subindo para o terceiro lugar da lista.
Ao todo, 44.588 usuários foram ouvidos. Os entrevistados avaliaram 17
itens de infraestrutura, atendimento e serviços, que envolvem a experiência do
passageiro e englobam processos aeroportuários,
como inspeção de segurança, e serviços, como Wi-Fi,
limpeza, conforto térmico,
disponibilidade de tomadas
e avisos sonoros aos passageiros.
“Na rotina da nossa
operação, somos atentos e
incansáveis na busca por
melhorar a experiência dos
nossos passageiros e visitantes em cada detalhe. Não
é só a nova infraestrutura que
conta, é a excelência dos serviços que todo o nosso time
presta. O resultado da pesquisa SAC é um reconhecimento que nos honra muito
e mostra que estamos no caminho certo”, frisou Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil.(Informações:
Assessoria do Aeroporto
de Vitória)

Águia Branca, sábado, 02 de abril de 2022

O Noticiário - 3

Festa da Penha 2022 volta
acontecer com eventos presenciais
A principal festa
religiosa do Espírito
Santo, a Festa da Penha, depois de dois
anos exclusivamente
on-line, volta a ser presencial. Missas no campinho, romarias e shows fazem parte da programação divulgada na
manhã de segunda-feira (28/03), pela Comissão Organizadora
do evento.
A Festa de Nossa
Senhora da Penha, padroeira do Espírito
Santo, está entre os
maiores e mais antigos eventos religiosos

do Brasil, de grande relevância na identidade
e na cultura do povo
capixaba. “Felizmente,
com o avanço da vacinação, a nossa Festa da
Penha vai ter a sua programação tradicional
de volta. O evento, um
dos principais do Estado, é um grande propulsor do turismo capixaba, movimentando
toda cadeia produtiva.
Esta retomada da programação também presencial é muito positiva”, destaca a secretária
de Estado de Turismo,
Lenise Loureiro.

Festa começa no próximo dia 17/04

“Estamos divulgando a programação,
fazendo esse convite
para que os fiéis celebrem o amor e a fé em
Nossa Senhora, amparados nas avaliações

técnicas das autoridades de saúde para que
não coloquemos a
saúde da nossa população em risco. Manteremos também a versão on-line, para che-

gar a todos os lares levando a mensagem do
Evangelho. É tempo de
seguirmos em comunhão e em oração
para que Maria continue cuidando de nós”,
disse o frei DjalmoFuck, guardião do Convento da Penha.
O evento é uma
realização do Convento da Penha, Arquidiocese de Vitória e da
Associação de Amigos
do Convento da Penha. Tem o patrocínio
do Banco do Estado do
Espírito Santo (Banestes) e da Companhia

Espírito-Santense de
Saneamento (Cesan),
com apoio da Vale, Arcelor Mittal e Rede Gazeta, além dos apoios
institucionais do Governo do Espírito Santo, da Prefeitura de Vila
Velha e Prefeitura da
Serra.
A 452ª edição dos
festejos começa no
próximo dia 17 com
uma vasta programação e temas voltados
para a área da “Saúde”
e se encerra no dia 25
de abril, Dia de Nossa
Senhora da Penha, feriado estadual.
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Suspeito de tráfico de drogas
é preso em Águia Branca
REDAÇÃO ON

Policiais Militares do Serviço Reservado, Força Tática,
K9 e Patrulha Rural
do 11° BPM, em cumprimento a Mandado
de Busca e Apreensão, prenderam um
homem na tarde de
terça-feira (29/03),
suspeito de tráfico de
drogas, na cidade de
Águia Branca, Região
Noroeste do Espírito
Santo.
Conforme o Boletim de Ocorrência,
após cientificarem o
desfavorecido a respeito do mandado, os
policiais realizaram
uma busca em uma
residência, sendo localizados e apreendidos os seguintes materiais: R$ 8.488,00
em espécie, três pedaços de maconha,

PC de Nova Venécia prende
agricultor que abusou
sexualmente da filha por 18 anos

O suspeito e o material apreendido foram
encaminhados para a DPC de Barra de São Francisco

medindo 08 centímetros de comprimento por 02centímetros de largura,
um papelote de cocaína, 01 aparelho celular e várias sacolas
de “chup-chup” que
também serve para
embalar drogas.
Com o suspeito

nada de ilícito foi
encontrado.W. C. M. e
o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia
de Polícia Civil de
Barra de São Francisco para as devidas
providências. (Informações / Foto: Blog
do Markinho Cruz)

Operação sentinela resulta na
apreensão de armas em Pinheiros
Na manhã de terçafeira (29/03) foi realizada
mais uma fase da Operação Sentinela em Pinheiros. A operaçãocontou com
a presença dos militares da
19ª Companhia Independente e Polícia Civil.
Foram cumpridos diversos mandados de busca
e apreensão no logradouro conhecido como “Cantinho do Céu”. Nas buscas
foram encontrados um re-

vólver da marca Rossi calibre 38 municiado com cinco
munições do mesmo calibre,
um jetloader carregado com
cinco munições calibre 38 e
R$ 335,00. Dentro de um
brinquedo de pelúcia foi encontrado um revólver da
marca Rossi calibre 32 sem
munição.
No quarto anexo em
que estava um menor foi encontrado um pote contendo
25 papelotes de cocaína e

três potes de ácido bórico.
Em um terreno ao lado da
residência foi localizado
um revólver da marca
Taurus calibre 38 municiado com cinco munições.
Diante os fatos, todo
o material apreendido e os
detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia
Civil para que fossem tomadas as devidas medidas
cabíveis pela autoridade
competente.

Dentro de um brinquedo de pelúcia foi encontrado
um revólver da marca Rossi calibre 32 sem munição

A equipe da Delegacia
Regional (DR) de Nova Venécia prendeu um agricultor
de 46 anos, suspeito de abusar sexualmente da filha por
aproximadamente 18 anos. A
prisão ocorreu na terça-feira
(29/03), na localidade de
Córrego do Melado, na Zona
Rural do município, depois
que a vítima, atualmente com
28 anos, mandou mensagens
pedindo socorro para o
WhatsApp da Delegacia, criado recentemente.
“Criamos o WhatsSpp
institucional com o objetivo
de facilitar o contato com
outras instituições, enviar intimações e atividades do tipo.
Nessa terça, quando um dos
policiais foi verificar o aplicativo, notou que havia mensagens de um número desconhecido, pedindo socorro.
A vítima relatava que vivia
em um lugar distante, e era
frequentemente violentada
pelo pai. Imediatamente, acionamos a equipe e fomos até

o local”, relatou o titular da DR
de Nova Venécia, delegado
Douglas Sperandio.
A residência fica em um
lugar extremamente ermo. Para
chegar, os policiais percorreram aproximadamente 20 quilômetros em estradas de chão
e, no local, encontraram o homem almoçando. Questionado,
o agricultor confirmou que
abusava sexualmente da filha.
A filha, por sua vez, informou que o último episódio
tinha ocorrido naquela noite, e
entregou uma peça de roupa
com resquícios de material biológico. Vítima e suspeito foram conduzidos para a delegacia, e a roupa foi aprendida e
encaminhada para a perícia.
“A vítima relatou que vivia com o pai e um irmão,
menor de idade. A violência
começou quando ela tinha 10
anos e ela era ameaçada de
morte, caso contasse a alguém
sobre os abusos. Como eles
sempre moraram em lugares
muito ermos, ela nunca con-

seguiu falar com um vizinho
que fosse, e tinha medo de
procurar ajuda e ser realmente morta pelo pai. No trajeto
até a delegacia, a moça só
chorava e agradecia, afirmando que foi salva pela polícia”, relatou o delegado.
Na delegacia, a jovem
prosseguiu seu relato, informando que o pai, que nunca
realizou o registro civil da filha, a impedia de estudar e
ter amigos, mantendo-a em
constante isolamento. A moça
foi encaminhada para acompanhamento psicossocial no
Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do
município.
O homem foi autuado
em flagrante pelos crimes de
estupro de vulnerável, estupro e dano emocional à mulher, na modalidade continuada, na forma da Lei Maria
da Penha. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde
permanece à disposição da
justiça. (Rede Notícia)

Polícia Militar apreende drogas e
dinheiro em Barra de São Francisco
Na tarde de segunda-feira (28/03) a equipe de motopatrulha da 1ª
Cia do 11º BPM de Barra de São Francisco, recebeu uma denúncia anônima informando sobre
um indivíduo que estaria
utilizando a sua residência para traficar no bairro Justinópolis, próximo
ao cemitério.
Os policiais montaram campana e observaram uma movimentação
de usuários de drogas
que chamavam pelo suspeito. Após visualizarem
esta situação os militares
da motopatrulha chamaram por apoio da Força
Tática para realizar a
abordagem nos usuários
e no suposto traficante.
O indivíduo identificado como sendo o
responsável pela comercialização dos entorpe-

A suspeita de tráfico
foi confirmada, após
a moradora do imóvel
consentir a entrada dos
policiais na residência

centes passou a apresentar um comportamento
não colaborativo e a desobedecer às ordens dos
policiais. Demonstrou
também nervosismo e
um claro receio de que
os policiais prosseguissem nas diligências. A
fundada suspeita de tráfico foi confirmada, após
a moradora do imóvel,

consentir a entrada dos
policiais na residência e
com apoio da semovente especializada na detecção de entorpecentes
e armas, Kira, foi localizada uma quantidade significativa de drogas.
Posteriormente os
policiais utilizaram o
cão em outro local denunciado próximo à casa
onde foi localizado a
maconha apreendida e
descobriram mais uma
porção acondicionada de
maneira dissimulada em
um terreno baldio. O indivíduo detido já tem várias passagens por crimes diversos e é suspeito de ser chefe do tráfico naquele loteamento.
A polícia não divulgou o
nome do elemento para
não atrapalhar as
investigações.(Fonte:
Gazeta do Norte)
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João Neto & Frederico em Águia
Branca no “Fazenda Sertaneja”
REDAÇÃO ON
A famosa “Moda de
Viola” que acontecia na
Fazenda Corteletti, em
Águia Branca agora é “Fazenda Sertaneja”. O evento não mudou só de nome,
mas também de local –
será na Lagoa do Brizola –
a 1km do centro da cidade,
com o objetivo de proporcionar mais comodidade e
receber um público maior, com melhor acesso, estacionamento ampliado e
sinal de telefone e internet.
Outra novidade será o espaço de Open Bar e uma
estrutura totalmente nova
e moderna.
JOÃO NETO
& FREDERICO
A “Moda de Viola” já
recebeu artistas renomados como Sérgio Reis, Di

Paulo & Paulino, Mayck e
Lyan, Bruna Viola e Paraná.
Para a primeira edição do”Fazenda Sertaneja”,
os organizadores decidiram por trazer João Neto
& Frederico e convidados,
que prometem um grande
show, apresentando os velhos e novos sucessos da
música sertaneja.
NOVA DATA
O megaevento acontecerá no próximo dia 25
de junho e chega com
grande estilo e requinte de
organização.
VIRADA DE LOTE
Os ingressos e mesas
já estão a vendas pelo telefone (27) 9.9754-8425.
Falar com Mário Augusto
Corteletti. A virada de lote
acontecerá no próximo dia
07 de abril.

Governador anuncia
liberação de público
em eventos sociais,
culturais e esportivos

Ingressos e mesas já estão a vendas. A virada
de lote acontecerá no próximo dia 07 de abril

Governador autoriza chamamento da
2ª turma do Concurso da Polícia Civil
O governador do
Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta
sexta-feira (1º), a autorização para o chamamento da 2ª turma do
Concurso da Polícia Civil do Espírito Santo
(PCES). A publicação da
lista de convocados deve
ser publicada na edição
do Diário Oficial do Estado da próxima segunda-feira (04) e nos canais da banca organizadora da seleção.
Ao todo, 158 candi-

datos serão convocados
para as próximas fases
do concurso da Polícia
Civil do Espírito Santo,
que compreendem investigação social e o
curso de formação na
Academia da Polícia Civil do Espírito Santo
(Acadepol).
“Vamos publicar o
chamamento da segunda turma do concurso
da Polícia Civil para fortalecer o trabalho de enfrentamento à criminalidade e ampliar as con-

dições de trabalho de
nossos policiais. Estamos fortalecendo e ampliando nosso efetivo e
ainda em abril vamos
iniciar o curso. Em breve, teremos mais policiais civis nas ruas para
que possamos dar uma
resposta ainda melhor à
sociedade e seguir reduzindo os números de crimes”, afirmou o governador.
De acordo com o
delegado geral da Polícia
Civil do Espírito Santo,

José Darcy Arruda, serão convocados 83 investigadores de polícia,
10 médicos legistas, 30
peritos, 10 psicólogos,
08 assistentes sociais e
17 auxiliares de perícia.
Estes profissionais estarão preparados para
fortalecer o trabalho
que já vem sendo realizado dentro do Programa Estado Presente em
Defesa da Vida. O curso
de formação está previsto para começar ainda neste mês de abril.

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta quarta-feira
(30), a atualização das medidas qualificadas de enfrentamento à pandemia
do novo Coronavírus (Covid-19). Em
decorrência da queda contínua nos indicadores da doença, não haverá mais
limitação de público em eventos sociais, culturais e esportivos no Espírito
Santo, a partir deste sábado (02). O público total nesses eventos deverá respeitar o limite fixado nos respetivos alvarás de funcionamento.
A decisão será publicada na edição
extra do Diário Oficial do Estado desta
sexta-feira (1º) e vale para os municípios classificados em Risco Baixo e Risco Muito Baixo, de acordo com o Mapa
de Risco da Covid-19.
“Estamos há mais de dois anos vivendo a gestão da pandemia e alguns setores foram mais afetados. Tenho discutido com a Secretaria da Saúde (Sesa)
para ver quais passos podemos dar em
relação às medidas qualificadas, de forma técnica. Hoje conseguimos chegar a
essa importante decisão para os setores de eventos, cultural, turístico e esportivo. Esse é mais um passo que estamos dando neste momento em que a
pandemia está sob controle”, afirmou o
governador Casagrande.
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CAPIXABÃO 2022

Três jogos das quartas de
final neste fim de semana

O Nova Venécia se classificou em 1º lugar

O Real Noroeste empatou em 1 a 1 com o Estrela na
última rodada da 1ª fase e ficou na 3ª colocação

Xandinho marcou os 3 gols do Serra na vitória
sobre o Vilavelhense na quinta-feira (31/03)

REDAÇÃO ON
Oito clubes seguem na
disputa pelas vagas capixabas na Copa do Brasil e na
Série D do Brasileirão 2023.
A primeira fase do Campeonato Capixaba chegou ao
fim no sábado passado (26/
03), e foram definidos os confrontos das quartas de final.
Dos quatro duelos, um
já estava confirmado desde a
8ª rodada: primeiro colocado, o Nova Venécia enfrenta
a Desportiva Ferroviária,
que ficou na 8ª posição. Os

outros três são: O vice-líder,
Serra pega o Vilavelhense,
sétimo colocado. Terceiro lugar, o Real Noroeste duela
contra o Rio Branco-ES. Por
último, quarto colocado, o
Estrela do Norte enfrenta o
Vitória-ES.

De acordo com o regulamento, nas quartas de final, os quatro primeiros colocados (Nova Venécia, Serra, Real Noroeste e Estrela
do Norte) têm vantagem de
jogar pela igualdade na soma
do placar agregado. Além dis-

MUNICIPAL DE VETERANOS:
Rodada decisiva acontece hoje (2)
Os jogos da 4ª rodada
do Campeonato Municipal
de Veteranos de Águia
Branca que estava prevista para sábado passado
(26/03) não aconteceram
por vários motivos.
Sendo assim, a tabela
foi remodelada e os jogos
decisivos para definir os
classificados acontecerão
na tarde de hoje com todos
os jogos começando às
15:00 horas.
Pelo GA, o Guarany e
Cantareira se enfrentam no
Estádio Adelino Rodrigues
Alves e o Massucatti recebe o Pinheiro.
No Grupo B, o Rosa de
Saron em casa encara o Palá.
Os dois times estão classificados e jogam para definir a
posição na tabela. O Ebe-

Guarany e Cantareira se enfrentam hoje
(2) no Estádio Adelino Rodrigues Alves
nézer recebe o Rosário apenas para cumprir a tabela.
SITUAÇÃO NA TABELA
O Cantareira, no Grupo A já está classificado com
9 pontos. O Massucatti é o
2° com 6 pontos. Guarany e

Pinheiro têm 4 pontos. O
São João está eliminado.
No GB, Palá e Rosa de
Saron estão classificadoscom 9 pontos cada. Ebenézer, Rosário e 16 de Abril
estão eliminados.

so, esses times fazem o segundo e decisivo jogo com o
mando de campo.
CONFIRA OS JOGOS DA
RODADA
O primeiro jogo das
quartas de final do Campeonato Capixaba 2022 aconte-

ceu na quinta feira (31/03).
Vilavelhense e Serra jogaram no Kleber Andrade e o
Tricolor Serrano venceu por
3 a 1 com três gols do atacante Xandinho.
Hoje (2) Vitória-ES e
Estrela do Norte se enfren-

tam no Salvador Costa às
16:00 horas.
Amanhã (3) tem Rio
Branco-ES e Real Noroeste
às 16:00 horas no Kleber Andrade e Desportiva e Nova
Venécia às 18:30h no Engenheiro Araripe.

II Copa Campestre Fut7: 27 gols
foram marcados na 2ª rodada
Pela 2ª rodada da II
Copa Campestre Fut7 que
está acontecendo no São Domingos Campestre Clube em
São Domingos do Norte, foram marcados 27 gols na última sexta-feira (26/03).
Apenas a equipe do Santa
Helena não balançou as redes.
A AABB venceu a Seleção do Juju por 7 a 2; o Abacaxi fez 6 a 2 no Campestre
SDN; O CTN venceu o União
por 4 a 3 e o Arviva fechou
a rodada com 3 a 0 sobre o
Santa Helena. Desde o início
da competiçãonão aconteceu nenhum empate nas
partidas disputadas.
Atéo início da 3ª rodada, que aconteceu na noite
de ontem (1°), Arviva e CTN
lideravam com 6 pontos
cada e União e Santa Helena
não haviam pontuado pelo
Grupo A.
No Grupo B, o Abacaxi liderava com6 pontos. Seleção do Juju e AABB estavam com 3 pontos cada. O
Campestre SDN não havia
pontuado. As duas melhores
classificadas de cada grupo

RESULTADOS DA 2ª RODADA
Seleção do Juju 2 X 7 AABB
Abacaxi 6 X 2 Campestre SDN
Santa Helena 0 X 3 Arviva
União 3 X 4 CTN

Arviva e CTN lideravam, ambos com 6
pontos, até o início da 3ª rodada pelo GA
avançam à semifinal.
Pela 3ª rodada, na noite
de ontem (1°) jogaram, União
X Santa Helena; Arviva X CTN;
Abacaxi X Seleção do Juju; e
Campestre SDN X AABB. Não

temos os resultados, pois
esta edição foi fechada antes do término das partidas.
A final está prevista
para acontecer no próximo
dia 22 de abril.
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Águia Branca adere ao programa
“Cidade Empreendedora”
Vila Pavão confirma
Pomitafro para agosto

REDAÇÃO ON
O m u n i c í p i o de
Águia Branca, aderiu ao
p ro g ra m a “ C i dade E m p re e n dedo ra” do S E BRAE/ES. A iniciativa
busca impulsionar o desenvolvimento econômico das cidades, com o intuito de desburocratizar
os serviços, estimular o
empreendedorismo e fortalecer, principalmente,
os pequenos negócios no
município.
A p a r t i c i p a ç ã o de
Águia Branca no programa foi oficializada na terça-feira (29/03). Na ocas i ã o, e s te ve p re s e n te
u m a c o n s u lto ra do S e brae/ES e representantes da Prefeitura. O enc o n tro ta m b é m s e r v i u
para o órgão alinhar as
ações em 2022 no município aguiabranquese.
Com a presença no
programa, a administração de Águia Branca já
projeta diminuir o tempo
de abertura de empresas,
assim como desburocratizar alguns serviços e atualizar a legislação municipal vigente.
Cidade Empreendedora.
O que é?
O “Cidade Empreendedora” é uma das iniciativas do Sebrae que busca
impulsionar os resultados
socioeconômicos dos municípios. O programa já
está presente em mais de
510 cidades do sul ao nor-

A participação de Águia Branca no programa
foi oficializada na terça-feira (29/03)

Representantes do Sebrae/ES e da Prefeitura de
Águia Branca no encontro que oficializou a entrada
de Águia Branca no “Cidade Empreendedora”
te do Brasil.
Organizado em biênios, o programa é dividido em dez eixos de atuação: gestão municipal,
lideranças, desburocratização, sala do empreendedor, compras governamentais, empreendedorismo nas escolas, inclus ã o p rodu t iva , m a rketing territorial e setores
econômicos, cooperativismo e crédito, inovação
e sustentabilidade.

Sebrae com foco nos
pequenos negócios
Em 2022, o Sebrae/
ES planeja dar ainda mais
atenção aos pequenos negócios, que foram um dos
principais setores atingidos pela pandemia e que
já iniciou o ano enfrentando a alta da inflação e
os impactos econômicos
causados pelo conflito na
Europa.(Informações /
Foto: Assessoria de Comunicação PMAB)

Na manhã de
ontem (31/03), o
Prefeito de Vila Pavão, Uelikson Boone
Bolinha, juntamente
com a Secretária
Municipal de Cultura
e Turismo, Libian
Paganoto, fizeram o
anúncio oficial da realização da 23ª Pomitafro.
Bolinha anunciou a data da festa
que será 19, 20 e 21
de agosto. A festa será
realizada em novo
espaço do Parque de
Festas de Vila Pavão.
Muito empenhado
com a realização do
evento que não pôde
acontecer nos últimos anos em decor-

rência da pandemia,
Bolinha pretende fazer
melhorias que favoreçam os trabalhadores e
realizadores da festa e
que melhor recebam o
turista.
“A Pomitafro é o
maior evento cultural
do estado e recebe turista de todas as partes, é o nosso maior
cartão de visitas e precisamos nos empenhar cada vez em melhor receber nossos
turistas e em promover melhores condições e apoio para os
grupos folclóricos, associações culturais e
todos aqueles que fazem a festa acontecer.
Além disso, passa-

mos dois anos sem
poder sair e celebrar
e estamos todos ansiosos por poder celebrar a vida e a nossa identidade cultural.”, declarou o Prefeito.
A programação
da festa, sempre com
foco na cultura, contará com as apresentações dos grupos
folclóricos, desfile
para escolha das rainhas pomerana, italiana e afro-brasileira, carretela/percurso, esquinas culturais, shows musicais
e outras atrações
que possam enriquecer a festa e sua
programação.
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