Inscrições para
casamento comunitário
se encerram na próxima
segunda-feira (16)
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Mudas estão sendo produzidas no Viveiro Pimentel

O Governo do Espírito Santo, por meio da
Secretaria de Abastecimento, Agricultura e Pesca
(SEAG), firmou, com a Prefeitura de Águia Branca,
um convênio de cooperação financeira para a
aquisição de 100 mil mudas de cacau, tendo como
objetivo incentivar a ampliação da produção no
município.
A proposta não prevê a distribuição gratuita
das mudas, mas sim a venda a baixo custo para o
agricultor. A proporção é 60%, 20% e 20%, para
SEAG, Prefeitura e agricultor, respectivamente.
Com isso o produtor terá o custo de apenas R$
1,00 (Um real) por muda podendo adquirir de 100
a 1.000 mudas, sendo atendidos e orientados pelo
INCAPER durante todo o processo, desde o plantio
à colheita. Página 05.
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A Polícia Civil do
Espírito Santo (PCES), por
meio da Delegacia de Polícia
(DP) de São Gabriel da Palha,
prendeu dois homens, de 35 e
36 anos, suspeitos de
fraudarem a presença dos
alunos nas aulas de uma
empresa que fornece cursos de
direção. A prisão aconteceu na
quarta-feira (11), no Centro de
São Gabriel da Palha.
As
investigações
começaram após informações
repassadas pela Corregedoria do
Departamento Estadual de
Trânsito do Espírito Santo
(Detran|ES), relatando que,
possivelmente, uma fraude
estaria
ocorrendo
no
estabelecimento, localizado no
centro da cidade.
Diante da possível
fraude, os policiais solicitaram
que a Corregedoria do
Detran|ES informasse o
momento no qual a validação
da presença seria realizada.
Então, de posse das

Os policiais solicitaram que a Corregedoria
do Detran|ES informasse o momento no
qual a validação da presença seria realizada
informações, a equipe da DP de
São Gabriel da Palha se dirigiu
até o local, onde estavam os
dois indivíduos e um
funcionário do local. A
princípio, ao chegarem ao
estabelecimento, os policiais
encontraram as salas de aula
vazias, sem qualquer aluno ou
professor. Entretanto, os
computadores estavam ligados

e registrando a presença dos
alunos.
“Após
indagações,
percebemos que os registros das
presenças dos alunos nas aulas
eram feitos de maneira
fraudulenta, uma vez que para
atestar o controle da frequência
no sistema do Detran|ES, se faz
necessária a leitura biométrica
ou a própria face do aluno. Nesse

momento, constatamos que
para registrar a presença, os
suspeitos apresentavam uma
foto dos alunos, razão pela qual
o sistema do Detran realizava a
leitura da fotografia e registrava
a presença”, informou o titular
da DP de São Gabriel da Palha,
delegado Rafael Caliman. Diante
do flagrante, os indivíduos
foram conduzidos à delegacia.
Ainda de acordo com o
delegado,
durante
o
interrogatório o funcionário
deixou claro que não sabia do
esquema fraudulento e que se
responsabilizaria apenas pelo
atendimento inicial dos
clientes. Dessa forma, o estado
flagrancial se fez presente
apenas em relação aos sócios
do estabelecimento.
Os suspeitos, então,
foram autuados por falsidade
ideológica e encaminhados ao
Centro de Detenção Provisória
(CDP) de São Domingos do
Norte, onde permanecem à
disposição da Justiça.

FALANDO DE DIREITO
Pacto antenupcial: o que é e para o que serve?
A dúvidas de muitos casais é sobre a necessidade ou não de pacto antenupcial para realização do casamento civil,
por este motivo trataremos deste assunto da forma mais simples possível.
O pacto antenupcial se trata de um contrato elaborado antes do casamento e que tem como principal objetivo
regulamentar a vida do casal durante e após a união. Não se trata apenas de questões patrimoniais, mas também
questões pessoais, desde que dentro do que a lei prevê (exemplo: definir quem custeará as despesas de casa, etc).
Qualquer casal que desejar pode fazer o pacto antenupcial. Todavia, se trata de instrumento obrigatório para
aqueles que optarem por tais regimes: comunhão universal de bens, separação absoluta ou participação final nos
aquestos. Já no regime de comunhão parcial não é a obrigatório a sua confecção, pois é a regra geral do código civil.
O pacto antenupcial é feito por meio de uma escritura pública em Cartório de Notas e deverá ser levado ao Cartório
de Registro Civil onde será realizado o casamento. Os nubentes devem levar consigo os documentos pessoais (RG e CPF).
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

Força Tática do 13º
Batalhão aprende
arma e drogas em
Guriri e São Mateus
Na tarde de quarta-feira (11), por volta de
16h30, os policiais militares da Força Tática do 13º
Batalhão realizavam patrulhamento pelo balneário
de Guriri, em São Mateus, quando foram informados
de que alguns indivíduos estariam em frente a uma
residência fazendo o uso de entorpecentes.
Os policiais militares deslocaram até o local e
visualizaram quatro homens, sendo que um deles ao
notar a presença policial colocou a mão na cintura e
entrou na residência. Os demais suspeitos foram
abordados, contudo nada de ilícito foi encontrado. Foi
feito um cerco no imóvel, e dada ordem para que o
suspeito saísse do local. Após algumas tentativas, o
indivíduo se apresentou, e realizada busca pessoal
nada de ilícito foi encontrado.
Após buscas nas imediações da residência, e ao
ser questionado sobre o motivo pelo qual se evadiu
ao ver a viatura, o suspeito relatou que estaria com
uma arma de fogo, e teria guardado no banheiro,
dentro da descarga do vaso sanitário. Os militares
prosseguiram ao cômodo citado e apreenderam uma
pistola 380, carregada com 16 munições intactas do
mesmo calibre. Em cont inuidade às buscas, foi
utilizado o K9, cão farejador, que localizou outras 16
munições calibre 380 e três pedaços de maconha.
O abordado e o material apreendido foram
encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de São
Mateus.
Mais arma e drogas
Por volta de 22h da quarta-feira (11), policiais
militares da Força Tática do 13º Batalhão realizavam
patrulhamento no KM 28, zona rural de São Mateus,
quando foram informados que um indivíduo estaria
traficando nas proximidades de um bar.
Ao chegarem no local indicado, os policiais
militares vis ualizaram o homem com as
características informadas. Ele tentou evadir-se em
direção a uma plantação no final da rua, mas foi
realizado o acompanhamento e devida abordagem.
Com o suspeito foram encontrados, dentro de uma
pochete, 27 pinos de cocaína e R$ 1.826,00 em
espécie.
Ao verificarem o trajeto percorrido pelo
suspeito, os policiais militares encontraram um
revólver calibre 38 carregado com seis munições,
estando três intactas.
COMUNICADO
HUDSON LUIS SANTOSGUEDES, torna público que
requereu da SEMMA de Governador Lindenberg, através
do processo n°099798/2022, a Licença Simplificada –
LS, para atividade: Secagem Mecânica de Grãos,
Associada a Pilagem, localizado(a) Córrego Dr. Benvindo,
Governador Lindenberg/ES.
COMUNICADO
SANDRA VALERIA ORIGE, torna público que
requereu da SEMMA de São Domingos do Norte, através
do processo n° 002856/2022, a Licença de
Regularização– LAR, para atividade: Secagem Mecânica
de Grãos, Associado a Pilagem, localizado(a) Córrego São
João do Moarcyr, São Domingos do Norte/ES.
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Em comemoração
ao 34º Aniversário de
Emancipação Política
de Águia Branca a
Banda Marcial Jandira
da Rocha Regattieri se
apresentou na última
terça-feira (10) durante
a sessão ordinária da
Câmara Municipal.
Acompanhados
pelos pais e/ou
responsáveis, as

crianças integrantes
do grupo deram um
verdadeiro “show” e
emocionou
os
vereadores e o público
presente ao evento.
O
maestro
Patrício Bandeira
falou das ações
desenvolvidas pela
banda e agradeceu a
presença de todos e
ao presidente da
Câmara Municipal,
Lenilson Lacerda
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(PSD) por abrir o
espaço na Casa de
Leis para as crianças
se apresentarem.
Já os vereadores
e vereadoras que
discursaram na sessão
fizeram questão de
parabenizar
as
crianças
e
o
Departamento de
Cultura, na pessoa da
diretora Patrícia
Carletti pelo trabalho
desenvolvido.

Apresentação aconteceu na terça-feira (10/05)
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Governo do Estado investe
no enfrentamento da extrema
pobreza no Espírito Santo

REDAÇÃO ON

Por ocasião do 34º
Aniversário
de
Emancipação Política
de Águia Branca,
comemorado na última
quarta-feira (11/05),
várias escolas da Rede
Municipal de Educação
promoveram passeios
pela
cidade
aguiabranquense com
os estudantes. O
objetivo foi ensinar
sobre a história do
município de maneira
lúdica.
Órgãos públicos
como a Prefeitura e
Câmara Munici pal,
sede da 3ª Cia. do 11º
BP M
(Políc ia
Mi litar),
Ca sa
Polon e sa e Pa rque
Re ca n to do J a ca ré
foram visitados
Na
Câ ma ra
Mu nic ip al,
a
vereadora Aparecida
Ca ssu ndé
(PS B)
re c ep cion ou
os
es tudan tes
e
professores EMEIEF
Pe dra To rta . Ela
ex pli cou
co mo
funciona a Casa Leis e
a
fun ção
e
im por tâ n ci a
dos
ve re a dore s p a ra o
município.
O
Poder
Legislativo também
re c eb eu a EM EF
Barra da Jabuticaba.

Estudantes da EMEIEF Pedra Torta com a vereadora
Aparecida Cassundé na Câmara Municipal

Prefeito Jailson Quiuqui, vice-prefeito Efrém
Basílio, presidente da Câmara Lenilson Lacerda,
professores e secretários municipais na Prefeitura
Municipal durante a visita dos estudantes

Alunos da EMEF Barra da Jabuticaba na Câmara

Na Prefeitura
Municipal os alunos e
professores foram
recebidos pelo prefeito
Jailson
Quiuqui
(Cidadania), o viceprefeito, Efrém Basílio
(PT) e secretários
municipais.

Que m també m
não
perde u
a
oportunida de
de
passea r foram a s
crianças do CEMEI
Professora Helenisa
Mota do Prado que se
divertiram bastante
por onde passaram.

Os indicadores de pobreza
e de extrema pobreza do Brasil
avançaram de maneira significativa
nos últimos anos. A pandemia do
novo Coronavírus (Covid-19)
agravou a crise social e econômica
e, consequentemente, o processo
de empobrecimento da população
brasileira. Diante desse cenário, o
Governo do Estado considerou que
a ampliação e o fortalecimento da
rede de proteção social e os
serviços nela incluídos são
elementos fundamentais para a
diminuição dos impactos da crise,
principalmente para as famílias
capixabas em situação de
vulnerabilidade.
De acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), na última
pesquisa da Síntese de Indicadores
Sociais, divulgada em 2021, o
Espírito Santo tem 3,8% de sua
população (154 mil pessoas), em
situação de extrema pobreza.
Ainda que o esse índice esteja
abaixo da média nacional (de 5,7%,
correspondente a 12 milhões de
brasileiros), o Governo Estadual
colocou como prioritário os
investimentos na política de
assistência.
Transferência de renda no
combate à extrema pobreza
Nos últimos anos, o
Governo do Estado promoveu três
grandes ações de combate à fome
e à extrema pobreza no Estado: o
Cartão ES Solidário, o programa
Compra Direta de Alimentos
(CDA) e a reformulação do Bolsa
Capixaba.
O Cartão ES Solidário é um
benefício de transferência de
renda, de caráter emergencial,
criado para fazer frente ao
agravamento da crise causada pela
pandemia da Covid-19, que foi
quando milhares de famílias
capixabas tiveram a renda
drasticamente diminuída. O
benefício consistiu em oito
parcelas mensais de R$ 200,00,

disponibilizados a mais de 87.618
famílias capixabas, um investimento
total de mais de R$ 140 milhões.
Já o Compra Direta de
Alimentos (CDA), é um programa
que foca em três objetivos: a
valorização da agricultura familiar, a
garantia de acesso a alimentos
saudáveis pelas populações mais
vulneráveis e o aquecimento da
economia local. Com recursos
estaduais, as prefeituras podem
adquirir a produção dos pequenos
agricultores familiares de seus
territórios. Assim, os agricultores
garantem a venda da produção e
ainda reinvestem o dinheiro da
colheita no próprio município,
enquanto os alimentos adquiridos
pelas prefeituras são doados às
famílias mais vulneráveis do
território.
O CDA já doou mais de
91.800 cestas de alimentos em todo
o Estado. Atualmente, 66
municípios executam o programa. O
novo edital já está aberto e a
expectativa é de que todos os 78
municípios capixabas façam parte do
programa. Os editais de 2021 e 2022
totalizam um investimento de mais
de R$ 11 milhões.
Além do CDA, o Espírito
Santo integra o Programa Alimenta
Brasil (PAB), de caráter federal, que
também adquire alimentos de
pequenos agricultores para serem
distribuídos para famílias em
situação de extrema pobreza. No
Estado, o PAB já distribuiu mais de
31.580, totalizando, com o CDA,
123.380 cestas de alimentos nos
últimos três anos.
Por sua vez, o Bolsa
Capixaba é o maior programa de
transferência de renda do Estado.
Criado em 2011, de caráter
continuado, o programa foi
reformulado em novembro de 2021,
já que com a extinção do Bolsa
Família e a criação do Auxílio Brasil,
muitas famílias capixabas ficaram de
fora do novo benefício federal.
Desde de janeiro de 2022,

após uma reformulação, o Bolsa
Capixaba atendeu mais de 29.262
famílias, com recursos Estaduais
no valor de mais de R$ 15 milhões.
A previsão do investimento médio
mensal é de R$ 6 milhões. O
programa atende as famílias que,
além de não receberem o Auxílio
Brasil, estão com o Cadastro Único
atualizado e têm uma renda
familiar per capita de até R$
155,00.
É importante ressaltar que
o marcador de extrema pobreza
utilizado pelo Governo do Estado
é acima do parâmetro utilizado
pelo Governo Federal (R$ 100,00)
e até mesmo do utilizado pelo
IBGE, que é de R$ 150,00. Dessa
forma, todas as famílias no
Espírito Santo que estão visíveis
no Cadastro Único (com cadastro
atualizado nos últimos 24 meses)
estão recebendo o Auxílio Brasil
ou o Bolsa Capixaba. Ou seja, com
base neste parâmetro, é possível
dizer que não há famílias em
situação de extrema pobreza no
Estado.
A secretária de Estado de
Trabalho, Assistência
e
Desenvolvimento Social, Cyntia
Figueira Grillo, ressaltou que o
Governo do Estado entende à
política de proteção social como
fundamental.
“É
uma
administração atenta e sensível às
demandas do âmbito da
assistência”, pontuou.
“Nesse cenário de crise
aguda em que vivemos, mesmo
diante dos desinvestimentos
federais no âmbito da proteção
social, os recursos estaduais não
só foram mantidos como foram
ampliados. Focamos em ações
estruturantes e, mesmo com
tantos desafios, temos obtido
bons resultados, cumprindo nosso
compromisso
de
buscar
incansavelmente a melhoria da
qualidade de vida da população
capixaba”, acrescentou Cyntia
Grillo.
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O Governo do Espírito
Santo, por meio da Secretaria de
Abastecimento, Agricultura e
Pesca (SEAG), firmou, com a
Prefeitura de Águia Branca, um
convênio de cooperação
financeira para a aquisição de
100 mil mudas de cacau, tendo
como objetivo incentivar a
ampliação da produção no
município.
A proposta não prevê a
distribuição gratuita das mudas,
mas sim a venda a baixo custo
para o agricultor. A proporção é
60%, 20% e 20%, para SEAG,
Prefeitura e agricultor,
respectivamente. Com isso o
produtor terá o custo de apenas
R$ 1,00 (Um real) por muda
podendo adquirir de 100 a 1.000
mudas, sendo atendidos e
orientados pelo INCAPER
durante todo o processo, desde
o plantio à colheita.
Foi realizado um pregão
para a contratação e o Viveiro
Pimentel no Córrego Jabuticaba,
interior do município foi o
vencedor e já está produzindo
as mudas.
O prefeito Jailson Quiuqui
destacou a importância do
projeto para o município: “O
projeto do cacau visa atender os
agricultores familiares e a longo
prazo vai estar valorizando a
propriedade, onde às vezes só
tem o café, ou a pimenta, ou o
gado. O cacau vai agregar valor
à pequena propriedade.
Buscamos essa parceria junto a
Secretaria de Agricultura com o
deputado Paulo Foletto e fomos
atendidos Graças a Deus.
Fizemos um convênio para 100
mil mudas onde o Estado vai
entrar com R$ 300.000,00
(Trezentos mil reais), o município
com mais R$ 100.000,00 (Cem mil
reais) e o produtor pagará apenas
R$ 1,00 (Um real) por muda.
Assim fica leve para todo mundo.
Este projeto vai beneficiar o
nosso município por pelo menos
uns 80 anos, pois a produção é a
longo prazo. O cacau demora
dois anos para começar a
produzir, mas depois a produção
dura por muitos anos; a
produtividade será alta porque
o viveiro vencedor da licitação
tem mudas de altíssima
qualidade”.
O Secretário Municipal de
Desenvolvimento
Rural,
Rômulo Barbosa Martins
ressaltou a importância da
diversificação nas propriedades
rurais e reafirmou que o projeto
do cacau fará com que a
agricultura aguiabranquense se
torne cada vez mais forte e
ganhe mais visibilidade aos
olhos do Governo, para que
mande mais benefícios como
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Primeiras mudas começaram a ser distribuídas nesta semana

Agricultor beneficiado pagará apenas R$ 1,00 por muda
este para nossos agricultores.
O plano de trabalho foi
elaborado e está sendo
executado pelo Escritório Local
do INCAPER de Águia Branca
em parceria com a prefeitura
local, no qual publicou o Edital
001/2022 no dia 01 de março
deste ano, que tratava da
abertura das inscrições ao
projeto e se encerraram no

último dia 30 de abril e ao todo
foram inscritos 162 agricultores,
exclusivamente de Águia
Branca.
Para auxiliar o INCAPER
no trabalho de execução do
projeto a Prefeitura cedeu a
técnica agrícola, Jéssica da Silva
Oliveira de Souza, que vem
atuando junto ao Escritório
Local desde março deste ano

diretamente com o projeto do
cacau. Jéssica está empolgada
e afirma que o mesmo vai
melhorar a renda dos
agricultores envolvidos. “A
cultura do cacau já existe em
nosso município há algum
tempo, mas agora graças ao
projeto e o empenho dos
agricultores, essa cultura está
ganhando destaque. Além de
diversificar a cultura, o cultivo
do cacau tem uma grande
importância na vida dos
pequenos agricultores. Por ser
uma cultura com baixa
dificuldade de manejo e
manutenção, possibilita mais
renda a agricultura familiar. Por
ser uma planta perene, além de
aumentar a renda preserva o
solo e a umidade do ambiente”,
disse.
A distribuição das mudas
aos agricultores começou neste
mês de maio e vai até dezembro.
O INCAPER, já está realizando
visitas nas propriedades dos
beneficiados para a avaliação
do local de plantio, orientações
iniciais e posterior liberação das
mudas.
O
técnico
em
desenvolvimento rural do
Escritório Local do INCAPER,
Eduardo Tigre do Nascimento
comemorou a parceria: “O
projeto é de fundamental
importância para o município
que já tem uma área cultivada
com mais de 200 hectares.
Somado isso ao entusiasmo por
parte dos produtores, acredito
que colheremos bons frutos
nos próximos anos tendo em
vista que aumentaremos certa
de 50% da área de cacau
plantada. Já as visitas que
estamos realizando tem o
objetivo de garantir que o
produtor esteja com a área
pronta para receber as mudas,
para que não corrermos o risco
de que mudas se percam por
ficarem paradas no canto da
propriedade esperando o
terreno ficar pronto”, finalizou.
O apelo para a
diversificação de produção
agrícola na propriedade rural é
antigo no INCAPER, e com esse
convênio o agricultor pode
diversificar mais sua produção
tendo um custo menor de
investimento inicial.
O projeto ainda não
beneficia a todos os
agricultores, mas a proposta é
continuar buscando recursos
para que em um futuro próximo
mais benefícios desta natureza
cheguem para o município.
(Lorraine Ptak Vidal Assistente de Suporte em
Desenvolvimento Rural ELDR
INCAPER de Águia Branca)

Qualificar ES abre
vagas de qualificação
profissional para
moradores de Barra
de São Francisco
Os moradores de Barra de São Francisco
já podem realizar as inscrições em cursos
presenciais do Programa Qualificar ES,
ofertado pelo Governo do Estado do Espírito
Santo, por meio da Secretaria de Inovação e
Desenvolvimento (Sectides). São 75 vagas
em três opções de cursos na área da saúde.
As inscrições devem ser realizadas no
site www.qualificar.es.gov.br até o dia 20 de
maio. Por se tratarem de cursos na área da
saúde, os interessados precisam ter idade
mínima de 18 anos, completados na data da
matrícula, além de residir no município onde
o curso será realizado e ser alfabetizado, ou
seja, saber ler e escrever.
É necessário ler as orientações contidas
no edital Nº 011/2022 e preencher
corretamente o formulário de cadastro e de
inscrição on-line. São permitidas duas
inscrições por CPF, em dois cursos distintos
e em turnos diferentes. As opções são em
cursos de Cuidador Infantil, Cuidador de
Pessoas com Deficiência e Atendente de
Estabelecimento de Saúde, com carga
horária que varia de 90 a 120 horas.
A seleção é realizada de acordo com a
ordem de inscrição, bairro prioritário e
classificadas em ordem decrescente, até o
preenchimento total do número de vagas de
cada curso e turno. As vagas nãopreenchidas pelos classificados do bairro
prioritário poderão ser preenchidas por
candidatos dos bairros do entorno. Os
demais candidatos serão considerados
suplentes, desde que não tenham sido
eliminados.
As aulas são presenciais e acontecem na
Uniube – Polo de Barra de São Francisco,
localizada na Avenida Edson Henrique
Pereira, 96, no Centro da cidade. Os dias e
turnos de realização das aulas variam de
acordo com cada curso, devendo, portanto,
serem consultados no edital de interesse. As
relações de candidatos classificados e
suplentes serão divulgadas no site
www.qualificar.es.gov.br, no dia 1º de junho.
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O
Campeonato
Brasileiro Série D vai
proporcionar um encontro
entre capixabas, em partida
neste sábado (14), às 16h, no
estádio José Olímpio da
Rocha. Real Noroeste e Nova
Venécia estão na zona de
classificação do Grupo A6 e
vão medir forças pela
primeira vez na competição
nacional.
O jogo pela 5ª rodada,
em Águia Branca, pode valer
a liderança do grupo. Isso
porque o time da casa, atual
bicampeão capixaba, está
em primeiro lugar, com
nove pontos, apenas um
ponto a mais que o Nova
Venécia, que tem oito e
ocupa o terceiro lugar.
Um dos destaques do
Real Noroeste, o meia Alex
Pixote quer que a equipe
permaneça concentrada
para continuar com a
liderança.
“Não é rivalidade
contra o Nova Venécia. É
mais um jogo, mais uma
final. Para chegar ao mata-

Copa Sesport: Águia
Branca estreia hoje (14)
contra Alto Rio Novo
O jogo pela 5ª rodada, em Águia Branca,
pode valer a liderança do grupo
(Fotos: Henrique Montovanelli/FES)
Campeonato Brasileiro Série D – 5ª rodada
Real Noroeste x Nova Venécia
(14/05, 16h, José Olímpio da Rocha)
Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
Transmissão: InStat TV
mata, a gente tem que
terminar bem a fase de
grupos.
Precisamos
continuar com os pés no
chão, o grupo é muito
qualificado. Estamos na
nossa casa, respeitamos a
equipe do Nova Venécia, só

que a gente quer os três
pontos e vamos em busca
dos três pontos”, afirma.
Depois do confronto
deste sábado, os capixabas
voltam a se enfrentar no
returno, na 10ª rodada, em
Nova Venécia.

Copa ES Sicoob começa
hoje (14) valendo vaga para
Copa do Brasil e Copa Verde
O Capixabão 1XBET acabou de terminar e já vai começar mais uma disputa
de arrepiar no futebol capixaba. Valendo vagas em competições nacionais, a Copa
Espírito Santo Sicoob tem início neste sábado (14).
A TV Educativa transmite pelo menos um jogo por rodada até o fim da
competição, pela TV aberta e pelas redes sociais YouTube e Facebook. Todas as
demais partidas da primeira fase serão transmitidas pela plataforma Eleven Sports,
na internet.
Hoje (14), Rio Branco AC e Serra jogam no Kleber Andrade, às 19h, com
transmissão da TV Educativa, depois do Pinheiros receber o Vitória, no estádio
João Soares de Moura Filho, às 15h.
Amanhã (15), Linhares FC e CTE Colatina também se enfrentam no João
Soares de Moura Filho, às 15h. A noite de segunda-feira (16/05) tem G.E.L. e
Estrela do Norte no Sumaré, às 20h. E a primeira rodada termina na quarta-feira
(18/05) com dois jogos às 19h: Real Noroeste e Sport C. Brasil Capixaba, em
Águia Branca, e Nova Venécia e Vilavelhense, no Zenor Pedrosa.
Investimento, vagas e premiações
Até o momento, a competição receberá o investimento de cerca de R$ 870
mil, somados recursos próprios da Federação de Futebol do Estado do Espírito
Santo (FES), direitos de transmissão da TVE e patrocínio do Sicoob.
Com isso, haverá repasse em dinheiro para os clubes, em direitos de
transmissão e premiações. A FES também vai arcar com despesas de taxas de
arbitragem, quadro móvel e distribuição de coletes, através de Termo de Fomento
firmado com a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).
Os prêmios na final serão de R$ 50 mil, para o campeão, e de R$ 20 mil, para
o vice-campeão.
Os dois finalistas já garantem vaga em competição nacional do ano que vem.
O campeão vai para a Copa do Brasil e o vice-campeão se classifica para a Copa
Verde.
No ano passado, o Nova Venécia levantou o troféu inédito da Copa ES, ao
superar o Aster Brasil na final.

Principal
competição
de
futebol organizada
pela Secretaria de
Esportes e Lazer
(Sesport), a Copa
Sesport teve seu
pontapé inicial dado
na quinta-feira (12),
com os primeiros
jogos entre os 60
m u n i c í p i o s
inscritos no torneio.
Neste sábado
(14) e amanhã (15),
será completada a
fase de ida da
primeira rodada. Na
semana seguinte, os
confrontos
se
repetem, com os
visitantes dessa
primeira rodada
fazendo o segundo
jogo em casa.
O f e r e c e n do ,
pela primeira vez,
premiação
aos
melhores colocados,
a Copa Sesport trará
jogos de futebol
entre
seleções
municipais de todo o
Estado, que farão
duelos de ida e volta,

A Seleção de Águia Branca fez um
amistoso preparatório contra uma
equipe da base do Real Noroeste
até chegarem à final,
que acontecerá no
Estádio
Estadual
Kleber Andrade, em
Cariacica.
Informações
técnicas
Os confrontos
iniciais da Copa
Sesport
foram
definidos dentro das
próprias regiões e por
proximidade de sede
municipal. A partir daí,
os vencedores de cada
e li m i n a tó r i a
continuam disputando
o título da regional
para, em seguida,
começarem os jogos

contra os demais
times dos outros
grupos.
Alto Rio Novo e
Águia Branca
Alto Rio Novo e
Águia Branca se
enfrentam hoje (14)
às 16:00 horas pela
Copa Sesport. O jogo
de estreia acontecerá
na Praça Esportiva
Municipal
José
Silveiro Colnago. A
partida da volta está
prevista para o
próximo sábado (21)
no Estádio Adelino
Rodrigues Alves em
Águia Branca.

Jogo de hoje será na Praça Esportiva Municipal José Silveiro Colnago
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O governador do
Estado,
Renato
Casagrande, participou,
na segunda-feira (09), da
entrega
de
47
equipamentos agrícolas
para 34 municípios.
Foram
distribuídos
escavadeiras hidráulicas,
rolos compactadores,
tratores
agrícolas,
r e tr o e s c a v a de i r a s ,
caminhões
truck
basculantes,
pulverizadores, dentre
outros itens. São mais de
R$ 18,5 milhões em
investimentos com o
objetivo de auxiliar o
desenvolvimento da
agricultura familiar no
Espírito Santo.
Os
municípios
contemplados com os
equipamentos agrícolas
foram: Afonso Cláudio,
Água Doce do Norte,
Águia Branca, Atílio
Vivacqua, Alto Rio Novo,
Aracruz, Baixo Guandu,
Boa
Esperança,
Brejetuba, Cachoeiro de
Itapemirim, Castelo,
Colatina, Conceição da
Barra, Guaçuí, Iconha,
Irupi, Itaguaçu, Itarana,
João Neiva, Mimoso do
Sul, Montanha, Nova
Venécia, Pancas, Pedro
Canário, Piúma, Ponto
Belo, Santa Leopoldina,
Santa Maria de Jetibá,
Santa
Teresa,
Sooretama,
São
Domingos do Norte, São
Gabriel da Palha,
Vargem Alta e V ila
Pavão.
O secretário de
Estado da Agricultura,
Mario Louzada, lembra
que, desde o início da
gestão,
já
foram
investidos mais de R$
330 milhões em todos
os
municípios
capixabas. “São aquelas
que
levam
mais
qualidade de vida para a
população rural. O
Governo do Estado
trabalha de forma
organizada
para
promover
o
de s e n v o l v i m e n t o
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Inscrições para casamento
comunitário se encerram na
próxima segunda-feira (16)
As inscrições para o casamento comunitário que acontecerá em Águia Branca no
próximo mês de julho se encerram na próxima segunda-feira (16 de maio).
Os interessados deverão procurar o CRAS Rosani Cunha, na Praça Três Poderes
com a seguinte documentação: comprovante de residência, documento de identificação
com foto (RG, CTPS ou CNH) e CPF.
O horário de atendimento é das 07:30h às 15:00 horas.
A ação é da Prefeitura de Águia Branca através da Secretaria Municipal de
Assistência Socia em parceria com o CRAS Rosani Cunha.

Águia Branca recebeu um caminhão caçamba
para atender a Secretaria de Agricultura

Inscrições estão acontecendo no CRAS Rosani Cunha

As entregas são frutos de emendas parlamentares
estaduais e federais, além do aporte
financeiro do Governo do Estado por meio da Seag
equilibrado entre as
regiões e para chegar a
quem mais precisa”,
pontuou.
Mais Investimentos
Na oportunidade,
também foi realizado o
ato simbólico de entrega
de 17 galpões rurais
para os municípios de
Venda
Nova
do
Imigrante, Santa Teresa,
Água Doce do Norte,
Boa
Esperança,
Ecoporanga, Ponto
Belo, Jaguaré, V ila
Pavão,
Jerônimo
Monteiro, Dores do Rio
preto, Anchieta, Alfredo
Chaves e Muqui. O
investimento passa de
R$ 3,3 milhões.
O
“Programa
Galpão Rural” visa a
ampliação e melhoria da
infraestrutura
nas
atividades
de
agricultura,
com
construção de galpões

pré-moldados
nos
diversos municípios
capixabas, permitindo
um investimento ágil e
dinâmico. Neste sentido,
a Seag com o intuito de
fomentar a produção
agrícola da região fará
parceria
com
a
municipalidade, que
ficará responsável pela
construção de toda
i n f ra e s tru tu ra
necessária
para
implantação do galpão.
Os galpões prémoldados podem ser
instalados em qualquer
município do Estado e
terem
diversas
finalidades, como, por
exemplo,
o
armazenamento de
máquinas agrícolas, a
guarda de veículos e
equipamentos ou o
armazenamento da
produção agrícola da
região.
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O QUE VIMOS E CURTIMOS NAS REDES SOCIAIS
COM ALZIRA REGATIERI

