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Os confrontos iniciais foram definidos dentro das próprias regiões e por proximidade de sede municipal

Principal competição
esportiva entre municípios
capixabas, a Copa Sesport teve
o seu pontapé inicial dado na
terça-feira (3). Em evento
realizado na sede da Secretaria
de Esportes e Lazer (Sesport), em
Bento Ferreira, foram repassados
para os secretários dos
municípios participantes os
materiais esportivos e as
principais informações sobre a
competição.
Prevista para ter início
ainda em maio, a Copa Sesport
contará com a presença de 59
seleções,
cada
uma
representando uma cidade
capixaba. Durante a agenda, que
contou com a presença do
secretário de Estado de Esportes
e Lazer, Júnior Abreu, foram
entregues os kits esportivos do
torneio, que contam com dois
jogos completos de uniforme e
três bolas. Página 06.
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Do interior de
Águia Branca, o
jovem Gedean Diniz
vem
ganhando
destaque com belas
canções lançadas nas
p la ta fo r m a s
musicais.
Ele é natural de
Águas Claras, distrito
de Águia Branca e
conhecido por animar
festas e eventos na
região Noroeste do
Espirito Santo, além
de lançar canções que
vêm emplacando nas
emissoras de rádios e
plataformas musicais.
Desde que lançou
a primeira canção, “Só
Liguei Bebê” com a
participação do cantor
Dhione Morais, há
cerca
de
10
meses,contando todas
as plataformas e redes
sociais onde foi
lançada, a música já

Gedean Diniz pretende fechar
parceria com empresa que já cuidou
da carreira de Henrique & Juliano
alcançou mais de 200
mil visualizações,
fincando por uma
semana nas “Top 10”
das mais tocadas nas
rádios capixabas.
Gedean
Diniz
lançou, recentemente,
um novo hit, “VcTaOn”

em parceria com a
dupla Caio Victor &
Tinan do Estado do Pará
e atingiu até o
momento só no
Y o u T u b e
aproximadamente 20
mil visualizações, além
de ser destaque nas

rádios capixabas há
três semanas. Ele
lançou, ainda a música
de autoria própria,
“Sem Carinho”, que
vem sendo bastante
tocada nas rádios e nas
plataformas digitais.
O cantor estuda a
possibilidade de fechar
parceria com uma
empresa musical de
fora do Estado para
cuidar de sua carreira
onde já passou alguns
artistas conhecidos no
mercado
como
Henrique & Juliano e
Bel Marques, entre
outros.
Com a carreira em
ascensão,
Gedean
Diniz divulga a Região
Noroeste do Espírito
Santo em seus shows
com muita alegria e
e m o ç ã o .
(Informações: Gazeta
do Norte)

FALANDO DE DIREITO

Provas digitais possuem validade?
Nos dias atuais o mundo está sendo movido, em muitas áreas, pela era digital.
Pedimos comida por aplicativos, emitimos documentos, entre outros. E com isso a crescente popularidade desses
meios, logo deu-se início também às lides.
Entretanto, nem sempre os “prints” de conversas e postagens, vão valer como provas. Em alguns casos será
necessário, a oficialização dessas provas, bem como uma perícia ou averiguação no dispositivo utilizado.
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

Vila Pavão realiza
leilão de bens
públicos no dia 19
A Prefeitura Municipal realizará Leilão Público
de seus bens móveis inservíveis que já apresentam
alto custo de manutenção ou já não oferecem mais
condições de uso para a população.
Os bens foram avaliados por uma comissão
form ada por um ser vidor da Pref eitura,
representando o Poder Executivo; um representante
do Poder Legislativo e um representante da Sociedade
Civil. O valor arrecadado com essa ação será destinado
aos cofres do próprio município para investimentos.
O leilão é composto de 18 itens. Entre os bens
que serão leiloados estão veículos com ou sem direito
à documentação (sucata) e máquinas.
A visitação para conhecimento dos lotes poderá
ser realizada, mediante agendamento na Secretaria
Municipal de Obras, entre os dias 02 a 18 de maio de
2022, das 9h às 11h e das 13h às 16h.
O critério de arrematação será o maior valor
of ertado por lote sob re os lances (on line ou
presencial), observado o preço mínimo estabelecido,
para o qual o leiloeiro baterá o martelo, após ouvidas
as propostas de todos os interessados durante o leilão.
O acesso ao leilão para visitação virtual e oferta
de lances será disponibilizado no site do Leiloeiro
Oficial (www.liderleiloes.com.br).
O Leilão será realizado presencialmente no dia
19 de maio de 2022 com início às 10h no pátio da
Prefeitura Municipal com critério de julgamento do
tipo maior lance por lote, nas modalidades presencial
e online, simultaneamente, que será conduzido por
intermédio do leiloeiro público oficial.
Poderão oferecer lance s pess oas físicas e
pessoas jurídicas, inscritas respect ivamente no
Cadastro de Pessoa Física – CPF e no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, do Ministério da
Fazenda.
Para participar do Leilão de forma “ONLINE”, o
usuário deverá exclusivamente efetuar o cadastro no
site www.liderleiloes.com.br , até 24 horas antes da
data prevista para a realização do evento.
COMUNICADO
JONECIR VERDIN, torna público que requereu da
SEMMA de São Domingos do Norte, através do processo
n° 002585/2022, a Renovação de Licença de Operação
– LO, para atividade: Secagem Mecânica de
Grãos,Associado a Pilagem, localizado(a) Córrego Morobá
e Catete, São Domingos do Norte/ES.
COMUNICADO
LUIZ HENRIQUE CASSARO PANCIERI, torna público
que requereu da SEMMA de Governador Lindenberg,
através do processo n°099829/2022, a Licença Simplificada
– LS, para atividade: Secagem Mecânica de Grãos,Associada
a Pilagem,localizado(a) Córrego Barra de Novo Brasil,
Governador Lindenberg /ES.
COMUNICADO
Mol Veículos LTDA. torna público que obteve da
SEMMA a Licença Ambiental de Regularização LAR Nº
001/2022/CLASSE II ,através do processo 0002757/
2020, válida até 12 de abril de 2026, para atividade de
Reparação, retífica ou manutenção de máquinas,
aparelhos e equipamentos industriais e mecânicos
diversos, inclusive motores automotivos, com ou sem
pintura por aspersão, incluindo oficinas mecânicas, e
lavagem de veículos com ou sem rampa ou fosso, situada
na Rodovia Levi Teixeira Lima, Km 01, Nº 1.298, Bairro
Nova Barra – Barra de São Francisco/ES.
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Depois de ganhar destaque nacional ao ter a
música autoral “Você Não Vale” interpretada por
Felipe Araújo e Japinha Conde, a dupla Pedro e
Willian adiciona mais uma conquista em sua
carreira. Na última segunda-feira (02), os
sertanejos, que atualmente moram em Goiânia,
participaram de uma audição com Eduardo
Pepato, produtor musical de nomes como
Henrique e Juliano e Maiara e Maraisa.
O encontro aconteceu no estúdio do produtor
paranaense, chamado “Na House”, em Mairinque,
São Paulo. Na oportunidade, foram ouvidas e préselecionadas 20 canções dos cantores e
compositores colatinenses. Ou seja, existe uma
grande chance do público capixaba ouvir novas
composições do duo na boca de grandes ídolos da
música sertaneja.
“É o início da realização de um sonho. A gente
considera mais um passo importante na nossa
caminhada dentro do cenário musical brasileiro.
Esse processo abre muitas portas pra gente e nos
dá uma bagagem enorme de conhecimento e
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experiência. O Eduardo Pepato nos escutou por
cinco horas ininterruptas. Mostramos músicas
que, com certeza, o Brasil inteiro irá escutar em
breve”, conta a dupla em entrevista ao Tribuna
Online.
A dupla
Pedro e Willian são de Colatina e iniciaram a
carreira como dupla em 2016. Apaixonados por
sertanejo, eles possuem composições espalhadas
pelo Brasil e gravadas por novos e consagrados
nomes.
O maior hit de autoria do duo é “Você Não
Vale”, interpretada por Felipe Araújo e Japinha
Conde. O clipe da canção conta com 26 milhões de
visualizações somente no YouTube.
Recentemente, Pedro e Willian assinaram
com a editora musical Lion Hits, de Waléria Leão,
uma das principais compositoras do Brasil. Ela é
autora de sucessos como “50 reais” (Naiara
Azevedo), “Amor da Sua Cama” (Felipe Araújo) e
“Fala Comigo BB” (Gustavo Lima). (Fonte:
www.tribunaonline.com.br)

Pedro e Willian com o produtor
Eduardo Pepato (Foto: Acervo Pessoal)
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Homens são presos
levando drogas
de Barra de São
Francisco para Mantena

Duas
pessoas
morreram após duas motos
baterem de frente no início
da noite de quinta-feira (05),
na rodovia ES-334, na
localidade de São José, em
Águia Branca, no Noroeste
do Espírito Santo. As vítimas
pilotavam os dois veículos.
De acordo com a
Policia Militar, testemunhas
relataram que um dos
motociclistas teria forçado a
ultrapassagem por um
caminhão, quando chocouse frontalmente com o outro
motociclista, que seguia no
sentido contrário.
Um dos motociclistas

Na noite da última segunda-feira (02/05) durante
a realização da “Operação Antidrogas”, policiais do Tático
Móvel de Mantena, receberam informações que
indivíduos já conhecidos da polícia pela venda de drogas
estariam se deslocando de Barra de São Francisco para a
cidade de Mantena-MG com entorpecentes para
comercialização.
Diante dos fatos as guarnições foram colocadas em
locais estratégicos a fim de realizar a abordagem e
quando avistaram um táxi foi efetuada a abordagem em
dois suspeitos. Durante as buscas foram localizadas 78
pedras de crack; uma porção de crack; uma bucha de
maconha; R$ 804,00 em espécie e 02 aparelhos
celulares.
Os autores foram conduzidos à DEPOL de
Governador Valadares-MG juntamente com os materiais
apreendidos para providências de Polícia Judiciária. Os
nomes não foram divulgados pela polícia. (Informações:
Site Barra)

Um dos motociclistas teria forçado a ultrapassagem por um caminhão
morreu ainda no local do
acidente, enquanto que o
outro chegou a ser socorrida

pelo Samu e encaminhado
ao Hospital Dr. Alceu
Melgaço Filho, em Barra de

São Francisco, mas também
não resistiu e morreu na
unidade hospitalar.

Padre é assaltado a caminho da igreja em Jaguaré
Um padre foi assaltado a caminho da igreja para
celebrar uma missa na cidade de Jaguaré, no Norte do
Espírito Santo. Os assaltantes levaram o carro em que a
vítima estava e até mesmo os objetos religiosos que ele
usaria durante a celebração.
O caso aconteceu na manhã do último domingo (1º) e
revelado na segunda-feira (2) pelo padre Deucy Correa.
Segundo ele, o assalto aconteceu em um trevo da BR-101
que dá acesso a Jaguaré momentos depois que ele saiu de
casa.
Dois assaltantes em uma moto abordaram o religioso.
Ele conta que teve uma arma apontada para sua cabeça.
“Logo que saiu da moto ele já tinha a arma na mão.
Foram aquelas palavras de ‘perdeu’ e ‘saia logo’. Quando
eu pedi só para pegar a carteira, ele disse: ‘Já falou demais,
chega’. Você se sente totalmente imponente. O Outro, que
dava proteção na moto, pressionava mais ainda”, disse o
Padre Delcy.
Por causa do ocorrido, os fiéis que participariam da
missa foram até a casa do religioso para ajudá-lo após o
assalto.
Os suspeitos foram vistos indo em direção à Sooretama.
A Polícia Civil está investigando o caso.

Foram localizadas 78 pedras de crack; uma
porção de crack; uma bucha de maconha; R$
804,00 em espécie e 02 aparelhos celulares

Mulher era mantida
em cárcere privado
no Córrego da Perdida
em Nova Venécia
Os assaltantes levaram o carro em que
Padre Delcy estava e também os objetos
religiosos que ele usaria na celebração

Polícia Militar realiza operações
em todo o Espírito Santo
A Polícia Militar realizou as operações
Saturação e Ostensividade, nesta quinta-feira (05).
A Operação Saturação acontece no município de
Vila Velha com a presença de autoridades da
segurança pública. Já a Operação Ostensividade foi
deflagrada em 104 pontos do Espírito Santo.
O secretário de Estado da Segurança Pública e
Defesa Social, Marcio Celante Weolffel, o
comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus,
o comandante do 4º Batalhão, tenente-coronel
Marcelo Luiz Chisté, além de representantes da
Polícia Civil e Guarda Municipal, estiveram
presentes na Operação Saturação, no município de

Vila Velha.
Os pontos de abordagens foram montados nos
bairros Ilha do Aires e Divino Espírito Santo, área
de policiamento do 4º Batalhão, assim como no
bairro Alecrim, na circunscrição da 17ª Companhia
Independente.
Em todo território capixaba também
aconteceu a Operação Ostensividade. Foram
empenhados 260 policiais militares em 114
viaturas, todos da área administrativa da Instituição.
“É a Polícia Militar fazendo as operações para
levar mais segurança ao cidadão capixaba”, destacou
o comandante-geral.

Na manhã de sexta-feira (29/05), policiais
militares do 2º BPM em Nova Venécia receberam
uma denúncia que uma mulher estava sendo mantida
em cárcere privado pelo marido, na localidade do
Córrego da Perdida, zona rural do município de Nova
Venécia.
Chegando ao local a PM foi atendida pela vítima,
informando que seu marido a estava ameaçando com
uma arma de fogo.
A vít ima entregou à polícia 02 (duas)
espingardas, com 12 munições de calibre .22.
O acusado, que ainda estava no local, foi
conduzido à Delegacia de Polícia Civil com os
materiais apreendidos. (Fonte: Nova Onda Online)

A vítima entregou à polícia 02 (duas)
espingardas, com 12 munições de calibre .22
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REDAÇÃO ON
Em comemoração ao
34º Aniversário
de
Emancipação Política do
município e também ao Dia
das Mães, a Prefeitura de
Águia Branca realiza hoje
(07) mais uma edição do
projeto “Sábado na Praça”.
Na programação do
evento que começa às
17:30 horas, na Praça do
Imigrante, consta: cinema,
show com Flavyan Basttos
e outras atrações.
O prefeito Jailson
Quiuqui
convida
a
população
aguiabranquense para
participar do momento
festivo.

Programação promete atrair um grande número de pessoas à Praça do Imigrante

Combate à dengue é
intensificado na região norte
O combate ao
Aedes aegypti não para.
A Secretaria da Saúde
(Sesa), em parceria com
as Superintendências
Regionais de Saúde
Norte, Central, Sul e
Metropolitana, vem
realizando uma série de
ações, a fim de auxiliar
os
municípios
capixabas na redução
dos casos e no
enfrentamento
ao
mosquito, vetor da
dengue,
zika
e
chikungunya.
N
a
S u p e r i n te n dê n c i a
Re gi on al de Sa úde
Norte, localizada em
São Mateus, as ações
têm sido intensificadas,
um a ve z qu e o
cres ci ment o
no
número de notificações
de casos da dengue no
Es pí ri to S an to, na s
últ i mas
se ma na s
e p i d e m i o ló g i c a s ,
aponta incidências alta
e média em municípios
da região, como trazem
os dados do 17° boletim
epidemiológico.
O chefe do Núcleo
Especial de Vigilância
Ambiental da Sesa,
Roberto Laperriere
Júnior, ressaltou que,

atualmente, o Estado tem
10,32% mais casos neste
ano, em comparação ao
mesmo período de 2021.
“Atribuímos como um dos
principais fatores para
esse aumento na região
norte
a
condição
climática, que continua
com
temperaturas
elevadas, ou
seja,
condições propícias para
o mosquito, que gosta do
clima quente”, disse.
Outro ponto que
deve ser levado em
consideração, segundo a
referência técnica, é a
queda nos casos de Covid19, que faz a população
buscar mais as Unidades
Básicas de Saúde com
suspeita da dengue. “As
pessoas que estão com
sintomas leves da dengue
estão procurando as
Unidades de Saúde.
Percebemos
esse
aumento
das
notificações,
ao
compararmos os dados
deste ano com os do ano
passado, quando as
pessoas não buscavam
tanto os serviços de saúde
pelo
risco
da
contaminação pela Covid19”, ressaltou Laperriere
Júnior.
Para manter os casos

de not ificação sob
controle das autoridades
sanitárias, a Secretaria da
Saúde
realiza
o
monitoramento diário
com os profissionais da
vigilância ambiental da
S u p e r i n te n dê n c i a
Regional de Saúde Norte
e acompanha de perto a
situação dos municípios.
A Superintendência
atua na prevenção da
dengue e das demais
arboviroses, por meio de

capacitações
das
equipes nos municípios,
apoiando de maneira
complementar
e
avaliando
dados
diariamente sobre as
notificações. Também
fornece os insumos
necessários para o
combate à doença, além
de
est imular
o
município na realização
dos mutirões de limpeza
e conscientização do
morador no cuidado da
residência.

Dicas para evitar a dengue:
- Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;
- Tirar água dos pratos de plantas;
- Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;
- Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e
qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;
- Manter os quintais bem varridos, eliminando
recipientes que possam acumular água, como
tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas;
- Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de
água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e
caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.

Flavyan Basttos se apresenta hoje (7) em Águia
Branca no projeto “Sábado na Praça”

Sefaz registra a
maior arrecadação
da história no mês
e no quadrimestre
A arrecadação tributária da Secretaria da Fazenda (Sefaz) registrou,
em abril, o maior valor para um único mês de toda a história do Espírito
Santo. No total, foi arrecadado R$ 1,92 bilhão, um aumento de 39% na
comparação com abril de 2021. O expressivo resultado ajudou o Estado
a também registrar o melhor quadrimestre da história, chegando à
arrecadação de R$ 6,76 bilhões – 27% a mais do que o primeiro
quadrimestre de 2021.
Até então, a maior arrecadação tributária mensal do Estado havia
sido de R$ 1,74 bilhão, em dezembro de 2021, e o melhor quadrimestre
havia sido o terceiro de 2021, arrecadando o total de R$ 6,5 bilhões.
"O crescimento registrado pelo Espírito Santo foi muito superior
à inflação observada entre o ano passado e agora. Isso significa que há,
em todo o Estado, um crescimento real da economia capixaba. Temos
registrado o aumento de empresas no comércio, indústria, geração de
empregos, além da chegada de muitos empreendedores. Sempre buscando,
nos limites propostos e autorizados pela legislação, melhorar as políticas
tributárias para os investidores", disse o secretário de Estado da Fazenda,
Marcelo Altoé.
Dados do quadrimestre mostram um crescimento de 23% nas
receitas provenientes do Comércio, totalizando R$ 1,3 bilhão; o aumento
de 28% na Indústria, alcançando R$ 1,03 bilhão; e 29% na Energia
Elétrica, que somou R$ 0,63 bilhão em arrecadação nos quatro primeiros
meses do ano.
As alterações legislativas implementadas e a intensificação nas
ações fiscais também contribuíram para esse recorde na arrecadação.
Para se ter uma ideia, as ações fiscais aumentaram 42% neste primeiro
quadrimestre, representando um aumento de R$ 33 milhões em relação
ao mesmo período do ano passado. "Esse número mostra o quanto a
Receita Estadual tem trabalhado para combater a concorrência desleal e
melhorar o ambiente de negócios. Esse resultado expressivo foi fruto da
ação direta dos auditores fiscais", frisou o auditor fiscal e subsecretário
de Estado da Receita, Benício Suzana Costa.
"Um dado que nos chamou atenção foi a arrecadação do IPVA,
que teve crescimento de 139% no quadrimestre, chegando a 415 milhões
no período. Além disso, no mês de abril, foi observado o maior montante
arrecadado em um único mês para esse imposto, totalizando R$ 249,4
milhões. Muito disso, podemos creditar ao desconto de 15% ofertado
pelo Governo Estadual para pagamentos em parcela única. Certamente,
muitos proprietários aproveitaram esse desconto para fazer o pagamento
em cota única", comentou o auditor fiscal e gerente de Arrecadação e
Cadastro da Sefaz, Thiago Duarte Venâncio.
Outros dois setores que registraram grande crescimento de
arrecadação no período foram o cafeeiro e as importações de maneira
geral. "O valor arrecadado com as importações cresceu 187%, chegando
a R$ 178 milhões. Já o comércio de café dobrou sua arrecadação,
registrando R$ 255 milhões no primeiro quadrimestre", destacou o auditor
fiscal e subgerente de Arrecadação e Estudos Econômico-Fiscais da Sefaz,
Geovani do Nascimento Brum.
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Principal competição esportiva entre municípios capixabas,
a Copa Sesport teve o seu pontapé inicial dado na terça-feira (3).
Em evento realizado na sede da Secretaria de Esportes e Lazer
(Sesport), em Bento Ferreira, foram repassados para os secretários
dos municípios participantes os materiais esportivos e as
principais informações sobre a competição.
Prevista para ter início ainda em maio, a Copa Sesport contará
com a presença de 59 seleções, cada uma representando uma
cidade capixaba. Durante a agenda, que contou com a presença
do secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, foram
entregues os kits esportivos do torneio, que contam com dois
jogos completos de uniforme e três bolas.
Congresso Técnico
Dentro do evento, também foram discutidas algumas
situações importantes do regulamento, como período de inscrição
dos atletas e datas dos jogos, além da proibição de participação
de atletas profissionais e pessoas que não sejam votantes no
município por qual pretendem disputar a competição.
Os confrontos iniciais foram definidos dentro das próprias
regiões e por proximidade de sede municipal. A partir daí, os
vencedores de cada eliminatória continuam disputando o título
da regional para, em seguida, começarem os jogos contra os demais
times.O período de inscrição dos atletas teve início nesta terçafeira (3) e vai até o próximo dia 11 de maio. A ficha com o nome dos
jogadores deve ser encaminhada, via e-Docs, para a Gerência de
Esporte Educacional e Lazer (GEECL), da Sesport.

Cantareira é campeão
municipal na
categoria “veterano”
O Cantareira reverteu a vantagem de dois gols que o Massucatti
havia construído no jogo de ida das finais do Campeonato Municipal de
Futebol Veterano 2022 de Águia Branca e conquistou o título de campeão
da categoria.
Na partida de ida que aconteceu no dia 23 de abril, o Massucatti
venceu o Cantareira por 2 a 0 na Arena Natalino Coutinho. Com isso
ganhou o direito de poder perder por até 1 gol de diferença que ficaria
com o título. Porém, na partida decisiva que aconteceu no sábado passado
(30/04) foi a vez do Cantareira vencer fora de casa: 4 a1.
O JOGO
No primeiro tempo o Massucatti começou melhor, mas foi o
Cantareira quem abriu o marcador e após o primeiro gol o time passou
a dominar a partida e logo marcou novamente e, antes do fim da 1ª
etapa chegou a 3 a 0.
Na segunda metade do jogo o Cantareira ampliou para 4 a 0 e
na sequência o Massucatti também chegou ao seu gol de honra e no
fim pressionou, mas a partida terminou mesmo em 4 a 1, resultado
que deu ao Cantareira o título de campeão.
A COMPETIÇÃO
O Campeonato Municipal de Veteranos de Águia Branca 2022
contou com a participação de 10 equipes divididas em dois grupos:
GA: Guarany, Pinheiro, Cantareira, Massucatti e São João; GB: Ebenézer,
Palá, Rosário, Rosa de Saron e Assentamento 16 de Abril.
A realização foi do Departamento de Esportes da Prefeitura
Municipal de Águia Branca.

Cantareira – Campeão Municipal Veterano 2022

Massucatti – Vice-Campeão Veterano 2022

Inicialmente, as partidas serão realizadas uma vez por
semana, prioritariamente aos sábados e domingos, em cada um
dos municípios participantes, sempre com jogos de ida e volta.
Já a grande final da Copa Sesport será realizada no Estádio
Estadual Kleber Andrade, em Cariacica. Para os finalistas, a
Sesport disponibilizará ônibus para transporte de atletas e torcida.
Além disso, os quatro primeiros colocados também
receberão investimentos importantes: o primeiro lugar, duas
academias mais um trator cortador de grama; o segundo e terceiro,
uma academia e um trator cortador de grama, cada; e o quarto
colocado um trator cortador de grama.
Confira a lista dos municípios participantes da Copa
Sesport:
Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves,
Alto Rio Novo, Anchieta, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São
Francisco, Boa Esperança Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro
de Itapemirim, Cariacica, Conceição da Barra, Conceição do Castelo,
Divino São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto,
Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba,
Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna,
Jaguaré, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia,
Mimoso do Sul, Montanha, Muniz Freire, Nova Venécia, Pedro
Canário, Pinheiros, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa
Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Gabriel da
Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã,
Serra, Vargem Alta, Viana, Vila Pavão, Vila Velha.

O diretor de Esportes, Ridre Barbosa e Mazuqui
Santos (Departamento de Esportes) participaram
do evento de lançamento da competição estadual

Real Noroeste vence o Vitória
e se torna bicampeão Capixaba
O
tí tulo
do
C a m p e o n a t o
Capixaba 2022 é do
Real Noroeste de
Águi a
Branca.
Também campeão em
2021, quando venceu
o Rio Branco-VN nos
pênalt i s, o t i me
merengue dessa vez
b ate u o V i tóri a- ES ,
por 1 a 0, na quartafeira (4), e chegou ao
bicampeonato
es tadual. Para o
primeiro campeão da
déc ada, a conqui sta
marca a manutenção
da soberania estadual,
no a pogeu de uma
tra jetór ia vi tor iosa
iniciada pelo técnico
Duzinho Reis.
O úni co gol da
final do Campeonato
Capixaba saiu dos pés
de dois ex-jogadores
do Vitória-ES. Aos 27
minutos do segundo
te mpo, Toni Gale go
abriu o placar para o
Real Noroeste. No
lance, Jarles Baia no
dis parou pelo lado
esquerdo e tocou para

Real Noroeste campeão capixaba
(Foto: Henrique Montovanelli/FES)

Toni Galego, autor do gol do título
(Foto: Henrique Montovanelli/FES)
o ata cante a pe na s
empurr ar pa ra o
fundo do gol.
Real marca
a década
Com a conquista,
o Real Noroeste
manteve a taça do
Campeonato Capixaba

em Águia Branca. Esse
é somente o segundo
título da história do
time no torneio. De
qualquer forma, o
futebol capixaba volta
a ter um bicampeão,
depois de mais de 15
anos. No século XXI, o

Serra, que viria a ser
Tri, chegou ao feito
em 2003 e 2004, bem
como o Alegrense em
2001 e 2002.
Vaga na Copa do
Brasil 2023
O
tí tulo
do
C a m p e o n a t o
Capixaba 2022 dá ao
Real Noroe ste vaga
na próxima edição da
Copa do Bras il. O
club e
fi nali s ta
também disputará em
2023 o Campeonato
Brasileiro Série D.
O vice-campeão
ta mb ém
vai
repres entar
o
E spí ri to Santo na
Série D do Brasileirão
2023.
Além da vaga na
4ª
Divi sã o,
o
campeão garante a
part ici pação
na s
Copas do Bras il e
Verde de 2023 e
ga nhou
uma
premi ação de R$70
mil em dinheiro e um
autom óvel 0km. O
vice-campeão ficou
com R$30 mil.
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BRASILEIRÃO SÉRIE D

Após conquistar o Campeonato Capixaba 2022 na
última quarta-feira (4), o Real Noroeste volta às atenções
para a Série D do Brasileirão.
A equipe merengue volta ao interior paulista hoje
(07), agora para encarar a Inter de Limeira, às 16:00h, no
Estádio Major Levy Sobrinho, pela 4ª rodada da competição
nacional.
Na liderança do Grupo 6 com seis pontos a equipe de
Águia Branca vai em busca de mais uma vitória para se
isolar na ponta de sua chave.
A Inter de Limeira tem 5 pontos e está na 3ª colocação.
Jogando em casa também quer vencer para se manter nas
primeiras posições ou até mesmo assumir a liderança,
dependendo de uma combinação de resultados.

Nova Venécia recebe a Ferroviária
No va Venécia e Inter de Limeira se
enfrentaram, na tarde de domingo (1º) com o
objetivo de vencer para alcançar a liderança
isolada do Grupo 6 do Campeonato Brasileiro
Série D 2022. Mas, com o resultado de 2 a 2, no
estádio Zenor Pedrosa, as duas equipes
terminaram a rodada sem a primeira colocação,
mas dentro da zona de classificação.

A Série D do Campeonato Brasileiro
prossegue neste final de semana com os jogos
da quarta rodada da primeira fase.
Hoje, às 16h (de Brasília), a Inter de
Limeira recebe o Real Noroeste de Águia
Branca, no Major Levy Sobrinho. Amanhã, às
15h, o Nova Venécia recebe a Ferroviária, no
Zenor Pedrosa.
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