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Após deixar de arrecadar R$ 10mi
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Vaninho Mendes com a equipe administrativa do HDAMF

O Hospital Dr. Alceu
Melgaço Filho (HDAMF) de
Barra de São Francisco deixou de arrecadar R$ 10mi
– mais de 1 milhão por ano
– desde 2013, quando a UTI
(Unidade de Terapia Intensiva) passou a funcionar no
local.
A informação foi dada
pelo diretor geral da Unidade Hospitalar, Edivânio
Mendes dos Passos, o Vaninho Mendes, que também
anunciou na última quarta–feira (06/04) que a UTI
está regularizada e passa a
ser faturada como Unidade
de Terapia Intensiva e não
mais como leito clínico,
como vinha acontecendo,
sendo essa a causa da perda do recurso financeiro
por 9 anos. Página 03.
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Prefeitura realizará
casamento comunitário
REDAÇÃO ON

A Prefeitura de
Águia Branca, através da Secretaria
Municipal de Assistência Social e em
parceria com o
CRAS Rosani Cunha,
irá realizar um casamento comunitá-

rio no próximo mês
de julho.
Os interessados
podem tirar dúvidas
quanto ao dia, documentação necessária e outras informações no CRAS
Rosani Cunha na
Praça Três Poderes.

Informações sobre o casamento comunitário
em Águia Branca no CRAS Rosani Cunha

Deic prende homem por roubo e adulteração de
motocicletas roubadas nas regiões norte e noroeste do Estado
A Polícia Civil do
Espírito Santo (PCES),
por meio da Delegacia
Especializada de Investigações Criminais
(Deic) de Nova Venécia
prendeu, na última sexta-feira (1º), um indivíduo de 23 anos, em cumprimento de mandado
de prisão temporária
pela 2º Vara Criminal
do município. O homem
é suspeito de ser inte-

grante de uma associação criminosa especializada em adulterar
motocicletas roubadas
nas regiões norte e noroeste do Estado. A prisão ocorreu no bairro
Pedro D’Água, município de São Mateus.
De acordo com o
titular da Deic de Nova
Venécia, delegado Marcelo Cruz, o suspeito
foi localizado dentro

de uma oficina mecânica. “Com a ajuda do
serviço de inteligência conseguimos localizar o seu paradeiro.
Ele é o penúltimo criminoso que logramos
êxito em prender”, disse o delegado.
Segundo o responsável pelas investigações, o homem já tem
passagens por furto e
roubo. O suspeito res-

ponderá por roubo e
adulteração, sendo encaminhado para o Centro de Detenção Provisório (CDP) de São Mateus, ficando à disposição da Justiça.
As investigações
continuam na Deic de
Nova Venécia, no intuito de localizar e
prender o último integrante da associação
criminosa.

FALANDO DE DIREITO
Como desfazer a compra e venda de um imóvel?
Se não tiver uma cláusula de retrovenda ou preempção nesse contrato, o desfazimento será feito pelos vícios de
vontade, os famosos vícios de consentimento como diz a doutrina.
Trocando em miúdos, os vícios de consentimento que são capazes de desfazer uma compra e venda, são: erro, dolo,
coação, estado de perigo e lesão.
Tanto os vícios de consentimento, quanto a fraude contra credores possuem um prazo decadencial de apenas
quatro anos para pleitear o desfazimento do negócio jurídico.
Portanto, se houverem indícios de vícios de consentimento ou fraude contra credores, é bom não esperar muito
tempo para que seja pleiteado o desfazimento do negócio jurídico.
Este artigo é meramente informativo, não substituindo a consulta com um(a) advogado(a) de confiança.

Covid-19: Uso de
máscara deixa de
ser obrigatório
no Espírito Santo
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, oficializou, na quarta-feira (06), a extinção
das medidas qualificadas após mais de dois anos de
enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19). O
anúncio foi feito durante pronunciamento transmitido pelas redes sociais. A partir de agora, não haverá
mais obrigatoriedade, por exemplo, do uso de máscaras em locais abertos e fechados ou da apresentação
de passaporte vacinal para acesso a estabelecimentos. O Mapa de Risco da Covid-19 deixará de ser publicado.
Casagrande explicou que, diante da queda sustentada das infecções pela doença – e consequentemente, nos indicadores de ocupação de leitos e registro de óbitos -, bem como pelo elevado percentual de
capixabas com ciclo vacinal completo, a pandemia
deverá ser tratada como um problema de saúde pública, a exemplo de outras doenças. As reuniões da
Sala de Situação de Emergência em Saúde Pública,
que aconteciam semanalmente às sextas-feiras, passarão a ser realizadas somente quando for necessário. Todas as portarias foram publicadas ontem (08).
Durante a gestão da pandemia, foram publicados um total de 101 Mapas de Risco da Covid-19, sendo o último deles divulgado na última sexta-feira (1º).
A estratégia de mapeamento de risco (Matriz de Risco) teve início em abril de 2020, levando em consideração as orientações dos boletins epidemiológicos
do Ministério da Saúde e as recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle
(CCC), que reuniu especialistas de vários órgãos do
Governo do Estado e da sociedade.
“A Matriz de Risco foi um grande instrumento que salvou vidas de capixabas. Ao longo da
pandemia, conseguimos evoluir muito na assistência à saúde, tanto que conseguimos também
ajudar pacientes de outros estados. Tivemos a capacidade de construir um legado mesmo diante de
todas as pressões. Estamos com o coração alegre
e a alma feliz por chegarmos a esse momento.
Nossa equipe seguirá mobilizada para se reunir
a qualquer momento que a pandemia exigir”, pontuou o governador Casagrande.
Apesar da extinção de todas as medidas qualificadas até então vigentes, o governador explicou que
o uso de máscaras passará a ser cobrado para a área
de saúde, sendo apenas recomendado o uso pela população mais vulnerável.

Autoria:
Isabelly Malacarne dos Passos – OAB/ES 33.393
Mariana Regatieri – OAB/ES 25.801

Renato Casagrande explicou que, diante da queda
sustentada das infecções pela doença, a pandemia
deverá ser tratada como um problema de saúde pública

COMUNICADO
“M. DE L. RODRIGUES ALVES”. Torna público que
REQUEREU da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
de Águia Branca, através do Processo SEMMA nº 1889/
22, a Licença (LICENÇA MUNICIPAL SIMPLIFICADA LMS), para torrefação e/ou moagem de café e outros
grãos, na localidade Córrego Rio Claro, s/n, Zona Rural,
Águia Branca – ES.
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Após deixar de arrecadar R$ 10mi
em 9 anos, UTI do Hospital Dr.
Alceu Melgaço Filho é regularizada
REDAÇÃO ON

O Hospital Dr.
Alceu Melgaço Filho (HDAMF) de
Barra de São Francisco deixou de arrecadar R$ 10mi –
mais de 1 milhão
por ano – desde
2013, quando a
UTI (Unidade de
Terapia Intensiva)
passou a funcionar
no local.
A informação

foi dada pelo diretor geral da Unidade Hospitalar, Edivânio Mendes dos
Passos, o Vaninho
Mendes, que também anunciou na
última quarta–feira (06/04) que a
UTI está regularizada e passa a ser
faturada como Unidade de Terapia Intensiva e não mais
como leito clínico,

como vinha acontecendo,
sendo
essa a causa da
perda do recurso
financeiro por 9
anos.
“Nossa
UTI
está em funcionamento desde 2013
e até este ano não
estava regularizada. Faturávamos
leito de UTI como
leito clínico. Com
isso, deixamos de

arrecadar mais de
R$ 10 milhões ao
longo desses 9
anos. Mas graças
ao empenho da
nossa gestão e da
equipe administrativa, resolvemos o problema e
o nosso hospital
não terá mais prejuízos com isso”,
disse Vaninho.
“O faturamento é onde faz a co-

brança de tudo que
é gasto diretamente com o paciente,
como por exemplo,
consultas, cirurgias, medicação, exames complementares e outros, e agora com muito empenho conseguimos solucionar a
questão da UTI.
Com o valor total
da cobrança do
hospital o fatura-

mento envia para
o órgão federal de
onde vem toda verba anual, referente
ao que foi gasto,
por isso esse setor
é tão importante.
Se cobramos mal,
falta recurso, mas
se faturamos bem,
vem o dinheiro
para o atendimento da nossa população”, concluiu o
diretor do HDAMF.

GUIA COMERCIAL O NOTICIÁRIO

ANUNCIE
AQUI
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Conselho Municipal de Educação
toma posse em Águia Branca
REDAÇÃO ON
Na última quartafeira (6) foi empossado
o novo Conselho Municipal de Educação do
município de Águia
Branca, ocasião em que
também tiveram início
os trabalhos referentes
à Educação, de responsabilidade do grupo de trabalho.

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O Conselho Municipal de Educação é um
órgão de coordenação e
consulta, que integra todas as entidades com responsabilidade direta ou
indireta nas questões
escolares e tem como
objetivo analisar e
acompanhar o funcionamento do sistema educa-

PC de Jaguaré e Vila
Valério prendem
suspeito de receptação
Durante operação realizada na terça-feira
(05), policiais civis das Delegacias de Polícia de Jaguaré e Vila Valério prenderam um homem de 38 anos
pelo crime de receptação, no Centro de Vila Valério. O
suspeito estava revendendo canos de alumínio e um
registro de válvula de irrigação que haviam sido furtados no dia 09 de março deste ano, também no município.
No trabalho de investigação, os policiais identificaram que o suspeito, dono de um centro de reciclagem de materiais, estava revendendo os objetos
furtados em seu comércio. De posse das informações,
a equipe de policiais civis se dirigiu ao local e localizou o indivíduo, assim como os materiais furtados
da vítima de 57 anos.
“Ainda, neste mesmo estabelecimento, também
foram localizados 48 quilos de fios de cobre sem comprovação de compra e procedência”, acrescentou a
titular da DP de Jaguaré, delegada Gabriella Zaché.
O dono do estabelecimento foi autuado em flagrante delito pela prática do crime previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São
Domingos do Norte.
Ainda durante a operação, que tem por objetivo coibir os crimes de furto e receptação de fios
e materiais de irrigação ocorridos em Vila Valério,
os policiais civis se dirigiram até outro estabelecimento de reciclagem onde foram encontrados mais
objetos furtados da mesma vítima. Contudo, o proprietário não estava no local, sendo os materiais
apreendidos e restituídos à vítima.
Os produtos recuperados da vítima têm valor
de mercado superior a R$ 10 mil, informou a delegada.

O dono do estabelecimento foi autuado em
flagrante delito pela prática do crime
previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal

tivo, sendo estruturante
para a definição da política educativa do conselho, o qual permite aos
seus membros a possibilidade de aprofundarem o seu conhecimento sobre as diferentes
dimensões da política
educativa a nível local.
(Informações / Foto:
Assessoria de Comunicação PMAB)

Novo Conselho Municipal de Educação foi empossado na quarta-feira passada (6)
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EMEF Padre Sérgio Banzza
visita escola apoiada pelo
“Prêmio Escola que Colabora”
REDAÇÃO ON
A diretora da EMEF
“Padre Sérgio Banzza”,
(escola premiada) de
Águia Branca, Josely Maciel Vieira Effgen, acompanhada pela coordenadora municipal do PAES
(Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo),
Sueli de Souza Rocha Pereira visitaram a EMEF
“Elpídia Coimbra” (escola apoiada) no município
de Serra, região metro-

politana de Vitória, no
último dia 30 de março. O
encontro com os profissionais da referida unidade de ensino faz parte do
projeto “Prêmio Escola
que Colabora”.
O objetivo foi planejar ações conjuntas com
o foco no fortalecimento
da aprendizagem dos alunos do ciclo de alfabetização nas duas unidades de
ensino.
A diretora disse que
o memento foi de grande

A visita é uma ação do projeto
“Prêmio Escola que Colabora”

relevância para o processo ensino-aprendizagem
das duas escolas que estão trabalhando em parceria em prol de mais
qualidade na educação.
(Informações / Foto:
Assessoria de Comunicação PMAB)
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.

Municípios do noroeste do Estado fazem
alerta para os perigos da obesidade
Com a finalidade de
conscientizar a população
a respeito dos perigos da
obesidade, os municípios
de Linhares, Sooretama e
Águia Branca, na região
noroeste do Espírito Santo, realizaram, nessa
quinta-feira (07), ações
em saúde promovidas pelas secretarias municipais
com o apoio do Governo do
Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa). As
ações aconteceram em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, lembrado no
dia 07 de abril.
Os moradores de Linhares e Sooretama fizeram avaliação nutricional para diagnóstico de

sobrepeso e obesidade,
cálculo de Índice de Massa
Corporal (IMC), medição
de glicemia e atendimento médico.
Já os moradores de
Águia Branca puderam fazer ainda teste rápido de
HIV, sífilis, hepatite B e C,
e foram vacinados contra
a Covid-19 e Influenza. As
ações aconteceram nas
Unidades Básicas de Saúde
dos municípios.
Para a enfermeira da
Superintendência Regional
de Saúde de Colatina, Cristiara Amite, é importante
conscientizar as pessoas
quanto à alimentação saudável, equilíbrio do peso, a
frequência regular de con-

sultas médicas, pois o peso
inadequado pode levar a alguns tipos de doenças. “Essas mobilizações garantem
aos usuários o acesso ao
serviço de saúde e faz com
que a população tenha informação e conhecimento
sobre os perigos da obesidade e sobrepeso”, explicou
a enfermeira.
Ainda segundo a profissional, a obesidade, se não
for tratada, pode desenvolver diversos problemas no
organismo que podem levar
a complicações no sistema
respiratório, doenças cardiovasculares, problemas nos
ossos, gordura no fígado,
acidente vascular cerebral
e alguns tipos de câncer.

Águia Branca, sábado, 09 de abril de 2022

6 - O Noticiário

CAPIXABÃO 2022

Dois jogos da “volta” neste fim
de semana definem semifinalistas
REDAÇÃO ON
Neste fim de semana
serão conhecidos os dois últimos semifinalistas do
Campeonato
Capixaba
2022.
Hoje (9), às 16:00 horas, no Estádio José Olímpio
da Rocha, em Águia Branca,
o Real Noroeste recebe o Rio
Branco-ES precisando de
uma vitória simples para
avançar na competição. No
jogo de “ida” o Capa Preta
venceu por 1 a 0 e reverteu
a vantagem dos “merengues”. O time da Capital pode
empatar a partida por qualquer placar que fica com
uma vaga na semi.

O Nova Venécia venceu a Desportiva por 2 a 0
e pode perder por até dois gols de diferença que
avança às semifinais (Foto: Samuel Gomes/NVFC)
O Nova Venécia joga
amanhã (10), em casa no
Estádio Zenor Pedrosa Ro-

cha e pode perder por até 2
gols de diferença para a Desportiva Ferroviária que se

MUNICIPAL DE VETERANOS:
Semifinais começam hoje (09)
Os jogos de
“ida” das semifinais do Campeonato Municipal de
Veteranos
de
Águia Branca terão início na tarde
de hoje (9).
O Palá irá receber o Cantareira e o
Massucatti será anfitrião do Rosa de
Saron. As partidas
começam às 15:00
horas. Os jogos da
“volta” estão previstos para o próximo
sábado (16).
Ninguém tem
vantagem e ao término das duas partidas,
havendo
igualdade no marcador, os finalistas
serão conhecidos
nos pênaltis.
RESULTADOS DA
ÚLTIMA RODADA
No último sábado (2), o Rosa de
Saron venceu o

O Real Noroeste perdeu para o Rio BrancoES por 1 a 0 e agora precisa vencer por
pelo menos 1 gol de diferença para ficar
com a vaga (Foto: Henrique Montovanelli)
classifica. É que no primeiro jogo o Leão do Norte venceu por 2 a 0.

VITÓRIA-ES ESTÁ
CLASSIFICADO
O Vitória havia venci-

do o Estrela do Norte na partida de “ida” por 2 a 0 no sábado (02/04) e na quintafeira (07/04) voltou a vencer – dessa vez por 4 a 1 – e
está classificado para a semifinal. O Alvanil vai enfrentar o vencedor do confronto
entre Nova Venécia e Desportiva Ferroviária.
SERRA X VILAVELHENSE
Na primeira partida da
semifinal do Capixabão
2022, o Serra venceu o Vilavelhense por 3 a 1 e ampliou
a vantagem para a partida da
“volta”. O jogo aconteceu na
noite de ontem (08), porém
esta edição foi fechada antes
do início da partida. Por isso
não temos o resultado.

Arviva X AABB e Seleção
do Juju X CTN na semi da
II Copa Campestre Fut7
REDAÇÃO ON

O Palá vai receber o Cantareira

O Rosa de Saron vai no Massucatti
hoje (9) na partida de “ida”
Palá por 1 a 0; Ebenézer e Rosário ficaram no 1 a 1; O Massucatti venceu o Pi-

nheiro por 3 a 2; e
o Guarany saiu vitorioso por 3 a 0
sobre o Cantareira.

A 3ª e última rodada
da primeira fase da II
Copa Campestre Fut7 que
está acontecendo no São
Domingos Campestre Clube em São Domingos do
Norte, aconteceu na última sexta-feira (01/04).
O União perdeu por
WO (1 a 0) para o Santa
Helena; O Arviva fez 5 a 1
no CTN; a Seleção do Juju
goleou o Abacaxi por 8 a
0 e a AABB venceu o Campestre SDN por 3 a 0.
Com os resultados da
rodada decisiva, os confrontos das semifinais
são: Arviva X AABB e Seleção do Juju X CTN.
Os jogos de “ida”
aconteceram na noite de
ontem (08). Não temos os
resultados, pois esta edição foi fechada antes do
início das partidas. Os finalistas serão conhecidos
na próxima sexta-feira
(15).
A final está prevista
para acontecer no próximo dia 22 de abril.
RESULTADOS
DA 3ª RODADA
União 0 X 1 Santa Helena
Arviva 5 X 1 CTN
Abacaxi 0 X 8 Seleção do Juju
Campestre SDN 0 X 3 AABB

O Arviva de Vila Valério é o adversário da AABB na semifinal

Seleção do Juju de Governador
Lindenberg e CTN buscam vaga na final
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Governo do Estado abre
inscrições do concurso do
Corpo de Bombeiros Militar
O Governo do Estado, por meio do Corpo
de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), abriu, nesta terça-feira (05), as inscrições para o Concurso de Soldado Combatente
Bombeiro Militar. O Edital do Concurso Público 001/2022 foi anunciado pelo governador
do Estado, Renato Casagrande, e publicado nessa segunda-feira (04). O documento está disponível no site: https://cb.es.gov.br/concursos.
O prazo para se inscrever começa às 14h
desta terça-feira e vai até as 23h59 do dia 09
de maio de 2022, somente via internet, no endereço eletrônico www.idecan.org.br. O concurso público é destinado ao provimento de
120 vagas na carreira de Soldado Combatente
Bombeiro Militar no Quadro de Praças Combatentes Bombeiros Militares (QPCBM) e exige
Ensino Médio Completo e Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir na categoria “B”.
Também é necessário ser brasileiro nato
ou naturalizado, ter no mínimo, 18 anos de idade na data da matrícula no Curso de Formação
e, no máximo, 28 anos de idade, no primeiro
dia de inscrição, além de altura mínima de

1,65m para homens e 1,60m para mulheres. O
salário bruto, após a formação, é de R$
3.735,79 mais R$ 300,00 de auxílio-alimentação.
A 1ª Etapa está prevista para ocorrer no
dia 03 de julho de 2022. Será classificatória e
eliminatória, com os mil primeiros candidatos sendo aprovados para a próxima fase.
Durante o anúncio do concurso, o governador Renato Casagrande destacou o trabalho
de reestruturação da Corporação e de outras
forças de segurança pública no Espírito Santo. “São 120 vagas neste concurso e já contratamos 181 soldados bombeiros militar, totalizando mais de 300 vagas. Estamos capilarizando a presença do Corpo de Bombeiros em
diversos municípios do Estado, fazendo investimentos nessa Corporação tão fundamental
na defesa dos capixabas. Esse é um trabalho
que faz parte do Programa Estado Presente em
Defesa da Vida, que leva mais segurança à população capixaba”, pontuou.
Para o comandante-geral do Corpo de
Bombeiros Militar, coronel Alexandre Cerqueira, o concurso para soldados é extremamente importante, no sentido de que faz par-

te de um projeto do Governo do Estado de recomposição do efetivo das forças de segurança. “Tivemos um primeiro concurso no início
da gestão e este é o segundo concurso, que vai
trazer bombeiros militares, que vão atuar nos
diversos trabalhos e serviços da Corporação.
É um avanço na recomposição do efetivo dessa instituição que é tão importante para a sociedade”, afirmou.
O presidente da Comissão Organizadora
do Processo Seletivo Externo, tenente-coronel Benício Ferrari, orientou que os candidatos observem as mudanças com relação ao
Edital do concurso anterior. “O Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso sofreu alterações para se adequar ao TAF institucional,
aplicado duas vezes ao ano para os militares
em atividade. As provas do teste físico do concurso, que foram extraídas do TAF institucional, são corrida de 2.400m, apoio de frente, abdominal remador e barra fixa, além da natação aplicada, que não faz parte do TAF institucional. Os candidatos podem acompanhar
orientações da nossa Comissão por meio dos
canais oficiais da Corporação, que são o site
e o Instagram”, informou.

PC e PM de Nova Venécia
apreendem três veículos e
prende suspeito de receptação
A Delegacia de Polícia (DP) de Nova Venécia, com o apoio da Polícia Militar do Espírito
Santo (PMES), prendeu
em flagrante, um homem
de 43 anos, na segundafeira (04), na zona rural
de Águas Limpas, no
mesmo município. O
suspeito estava sendo investigado pelo crime de
receptação de veículos
roubados. Durante as
buscas, três veículos
com restrição de roubo,
sendo uma moto e dois
carros, foram apreendidos nos municípios de
São Gabriel da Palha e
Nova Venécia.
De acordo com o titular da DP Nova Venécia, delegado Willian Dobrovosky Simonelli, há
cerca de uma semana a
equipe policial teve ciência que em poder do con-

duzido estaria um veículo
com restrição de furto e
roubo. “Analisamos as câmeras de videomonitoramento de São Gabriel da
Palha e verificamos a veracidade dos fatos. Montamos uma campana em
frente à casa da namorada
do suspeito e verificamos
um veículo de cor vermelha, que tem ocorrência de
apropriação indébita”, explicou o delegado.
Segundo o delegado,
durante a vigilância, em
determinado momento foi
verificado que o suspeito
estava conduzindo uma
motocicleta. Os policiais já
haviam mantido contato o
dono do veículo original,
em Minas Gerais, constatando que a motocicleta
que estava em poder do
criminoso era um clone.
Durante a abordagem, o homem relatou aos

policiais que tinha adquirido um dos veículos pelo
valor de R$ 17.500 e que
o carro era alienado e,
por isso, pagou um valor
abaixo do mercado. Sobre
o outro automóvel, ele
contou que o proprietário deixou em sua posse,
mas não soube informar
quem era a pessoa. Já em
relação à motocicleta, o
suspeito informou que
comprou pela quantia de
R$ 8.000,00, sendo que o
veículo era de repasse de
leilão.
O suspeito responderá pelo crime de receptação de produto roubado, sendo arbitrada fiança. Diante do não pagamento, o homem foi conduzido para o Centro de
Detenção Provisória
(CDP) de São Domingos
do Norte, ficando à disposição da Justiça.
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