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Espírito Santo fecha mês
de maio com menor

número de homicídios
dos últimos 26 anos

Jailson assinou o convênio de R$ 1.900.000,00 para a Educação de Águia Branca

O Governo do
Espírito Santo vai investir
mais de meio bilhão de
reais em apoio à Educação
nos municípios. O anúncio
foi feito pelo governador
Renato Casagrande,
durante evento realizado
na manhã de segunda-
feira (30/05), em Vitória.
Os recursos serão
aplicados na
alfabetização, ensino em
Tempo Integral e também
para transporte escolar.
Esse é o maior
investimento do Governo
do Estado nas redes
municipais de Educação.
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FALANDO DE DIREITO

É possível divorciar-se de
cônjuge que mora fora do país?

Nos últimos anos muitos brasileiros foram para o exterior em busca de novas oportunidades e é bastante comum que
separações aconteçam diante da distância.

A resposta para a pergunta do título é: SIM! É totalmente possível.
Caso os cônjuges estejam em comum acordo, o divórcio pode ser realizado no cartório de forma mais célere, desde que

a parte que reside no exterior constitua procurador por escritura pública para representá-lo.
Por outro lado, caso os ex-cônjuges possuam filhos ou estejam em desacordo com a realização do divórcio será

necessário realizar o divórcio judicial. Contudo, nem nesse tipo de divórcio haverá empecilho para que o cônjuge residente no
exterior consiga obtê-lo.

No caso de estarem em desacordo, é possível que seja dada entrada no divórcio no Brasil e citar o cônjuge no exterior
por meio de Carta Rogatória. É um procedimento demorado, então o acordo pode ser a melhor opção.

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

COMUNICADO
MARCOS ANTONIO ORLETTI torna público que

requereu da SEMMA de São Domingos do Norte, através
do processo n° 2923/2022, a Licença de Regularização -
LAR, CLASSE I, para atividade Secagem Mecânica de
Grãos Associado à Pilagem, localizado no Córrego Braço
do Sul, Zona Rural, São Domingos do Norte/ES.

COMUNICADO
CRISTIANO MALACARNE torna público que

requereu da SEMMA de São Domingos do Norte, através
do processo n° 3323/2022, a Licença de Regularização -
LAR, CLASSE I, para atividade Secagem Mecânica de
Grãos Associado à Pilagem, localizado no Córrego Sabia I,
Zona Rural, São Domingos do Norte/ES.

De janeiro a maio, 406 assassinatos aconteceram, contra 462 no mesmo período de 2021

Mais uma vez o Espírito
Santo registrou redução de
homicídios dolosos após o
fechamento de um mês em
2022. Ao todo, foram 69 casos
no período de 31 dias de maio,
número que representa a
menor quantidade dos
últimos 26 anos, dentro da
série histórica, iniciada em
1996. O mesmo ocorre
quando se faz o comparativo
do total dos primeiros cinco
meses do ano.

De janeiro a maio, 406
assassinatos aconteceram,
contra  462 no mesmo
período de 2021.  Uma
redução de pouco mais de
12% e o melhor resultado da
série histórica desde 1996,
batendo 2019, que era, até
então, o menor, com 449.
Com exce çã o da Região
Metropolitana da Grande

Vitória, que apresenta um
caso a  mais  que o ano
passado, as regiões norte,
noroeste ,  sul e  serrana
apresentam redução de 12%,
39%, 20% e 28%,
respectivamente.

Redução de 50%
nos latrocínios

Outro crime que é
monitorado de perto dentro do
Programa Estado Presente em
Defesa da Vida, o latrocínio,
apresenta uma redução

significativa em relação a
2021, no Espírito Santo.
Enquanto de janeiro a maio do
ano passado foram 24 casos
registrados, em 2022
ocorreram 12 roubos
seguidos de morte.

Dia D de vacinação:
Estado aplica mais

de 30 mil doses
em um único dia

O Dia D de Mobilização para a 24ª
Campanha Nacional de Vacinação contra a
Influenza e a 8ª Campanha Nacional de
Seguimento e Vacinação de Trabalhadores da
Saúde contra o Sarampo, realizado no último
sábado (28/05), marcou 31.332 doses aplicadas
em todo o Estado.

Desse total, foram contabilizadas, segundo
a Plataforma Vacina e Confia, 12.845 doses de
Influenza e 4.517 doses de Sarampo. Além disso,
também foram aplicadas 10.537 doses contra a
Covid-19 e mais 3.433 doses de vacinas de
rotina.

Até a segunda-feira (30/05), a cobertura
vacinal dos grupos com meta preconizada pelo
Ministério da Saúde é de 54,61% para idosos;
46,23% para trabalhadores da saúde; 20,30%
para gestantes; 11,82% para puérperas; 33,56%
para crianças; 9,18% para professores; e
30,34% para a população indígena.

Em relação ao Sarampo, o Estado tem
30,38% de cobertura vacinal para crianças de
seis meses a menores de cinco anos.

Segundo a Plataforma Vacina e Confia,
12.845 doses de Influenza e 4.517

doses de Sarampo (Foto Ilustrativa)
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ANUNCIE
AQUI

Foto de Joanilson
quando era procurado

no Espírito Santo
(Foto: Reprodução/
Polícia Civil do ES)

Procurado pela
polícia do Espírito
Santo desde 2011, um
homem de 45 anos,
apontado como o
chefe do tráfico de
drogas da Região
Noroeste do Espírito
Santo, foi preso na
noite desta terça-feira
(31/05) no estado de
Goiás.

De acordo com
informações do site A
Gazeta, o nome do
suspeito, que é

conhecido como
“Fantasma”, é
Joanilson Verly
Gonçalves. Ele foi
preso na cidade de
Goiânia em um bairro
de classe média, onde
estava morando com
sua família, e estava
usando documentos
falsos.

A prisão foi
realizada pela Força
Tarefa de Segurança
Pública do Espírito
Santo (composta pela

Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal e
guardas municipais),
em conjunto com a
Polícia Militar e a
Polícia Federal de
Goiás.

Segundo a PF,
“Fantasma”, que
também era chamado
de “A Lenda do Norte”, é
de Boa Esperança,
cidade do Noroeste do
Espírito Santo. Ele é tido
como o responsável
pelo aumento de

assassinatos na região
em função do tráfico de
drogas.

O chefe da Força
Tarefa de Segurança
Pública do Espírito
Santo, delegado Bruno
Zane, afirma que o
suspeito era perigoso
e costumava agir de
forma muito violenta.
Ele foi localizado após
a troca de informações
entre as forças policiais
dos estados.

Ainda de acordo

com a PF, por muitos
anos, ele fez parte da
lista de criminosos
mais procurados da
Secretaria de
Segurança Pública do
Espírito Santo (Sesp).

“Fantasma” foi
autuado por tráfico de
drogas e associação
para o tráfico, além de
ser autuado em
flagrante pelo uso de
documentos falsos. Ele
foi encaminhado à
prisão. (G1/ES)



4  - O Noticiário Águia Branca, sábado, 04 de junho de 2022

Jailson assinou o convênio de R$ 1.900.000,00
para a Educação de Águia Branca

Governo do Estado vai investir mais de meio bilhão
de reais em apoio à Educação nos municípios

O Governo do
Espírito Santo vai
investir mais de meio
bilhão de reais em apoio
à Educação nos
municípios. O anúncio
foi feito pelo governador
Renato Casagrande,
durante evento
realizado na manhã de
segunda-feira (30/05),
em Vitória. Os recursos
serão aplicados na
alfabetização, ensino em
Tempo Integral e
também para transporte
escolar. Esse é o maior
investimento do
Governo do Estado nas
redes municipais de
Educação.

Serão destinados R$
421 milhões para a
Educação Infantil e
Fundamental I, por meio
do Fundo Estadual de
Apoio à Ampliação e
Melhoria das Condições
de Oferta da Educação
Infantil e Ensino
Fundamental (FUNPAES),
e mais R$ 117 milhões
para o ensino em Tempo
Integral, por meio do
Programa de Fomento à
Implantação das Escolas
Municipais de Ensino
Fundamental de Tempo
Integral (PROETI). Serão
mais R$ 50 milhões para
o chamamento dos

municípios para a
obtenção de recursos
financeiros, visando à
aquisição de veículos
destinados ao transporte
escolar.

O governador
Renato Casagrande
lembrou que, no ano
passado, foram
transferidos cerca de R$
230 milhões aos

municípios, para a
construção de escolas,
obras de reforma e
melhorias de unidades,
bem como para
aquisição de
equipamentos. Neste
ano, o valor dos
repasses vai
praticamente dobrar e
contemplar todos os 78
municípios capixabas.

Os recursos serão
repassados aos
municípios após o
recebimento da
documentação necessária
exigida pelos editais de
2022 do FUNPAES e do
PROETI. Já o edital do
transporte público será
publicado no Diário
Oficial do Estado nos
próximos dias.

Águia Branca
O município de

Águia Branca vai
receber o montante de
R$ 1.900.000,00 do
Fundo Estadual de Apoio
à Ampliação e Melhoria
das Condições de Oferta
da Educação Infantil e
Ensino Fundamental
(FUNPAES).

Presente ao evento,
o prefeito Jailson Quiuqui
(Cidadania) falou da
importância do recurso
destinado ao município
aguiabranquense: “Será
de grande importância
para a melhoria e o
avanço do ensino em
nosso município.
Agradeço ao governador
Renato Casagrande pela
parceria e a liberação do
recurso. Iremos investir
com responsabilidade em
favor das nossas crianças
e adolescentes”, disse o
prefeito.

Anvisa determina
apreensão de
medicamento

falsificado Humira
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária

(Anvisa) determinou a apreensão de mais um
lote falsificado do medicamento Humira AC 40
mg, na forma de seringa preenchida.

Em um mês, é o segundo lote que tem
proibido o uso,  a distribuição e a
comercialização de unidades que, segundo a
empresa Abbvie Farmacêutica, é falsificado.

A resolução publicada na quinta-feira (2)
determina a apreensão das unidades falsificadas
do lote 1153971 (Fab. 03/2021 e val. 02/
2023).

Já a resolução publicada em 4 de maio
determina a apreensão das unidades falsificadas
do lote 1146607 (Fab 05/2021, val 01/2023).

Em setembro de 2021, a Anvisa publicou
resolução referente ao lote 1135258 (Fab. 05/
2020 e val. 04/2022).

Em nota, a Anvisa solicita aos serviços de
saúde que, “caso identifiquem unidades com
características de falsificação, não utilizem os
produtos e comuniquem o fato à Agência, pelo
Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária
(Notivisa)”.

Em caso de dúvidas sobre a procedência
do produto,  a recomendação é contatar o
Serviço de Atendimento ao Consumidor da
AbbV ie Farmacêutica 08000222843.
Confirmada a falsificação, deve-se reportar o
fato à Anvisa. (Folha Vitória)
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A Rede Cuidar Norte é uma unidade de saúde
que realiza atendimento por especialidades

Uma mulher registrou uma denúncia de
assédio sexual contra um médico que atua na
Rede Cuidar Norte, em Nova Venécia. Segundo
informações, ela é moradora do município e fez
o registro na última sexta-feira (27/05) na 17ª
Delegacia Regional da cidade.

O caso se tornou público na noite desta
segunda-feira (30/05) em uma publicação de
A Gazeta. O assédio teria acontecido dentro da
unidade de saúde, enquanto ela era examinada
pelo médico em uma consulta realizada na
última quarta-feira (25/05).

Logo após a denúncia,  a Delegacia
Especializada em Atendimento à Mulher
(DEAM) passou a investigar o caso. No entanto,
a apuração segue sob segredo de Justiça.

De acordo com A Gazeta, a suposta vítima
procurou a Rede Cuidar em busca de
atendimento. Segundo ela, foi bem atendida,
recebeu conselhos do médico, ficou
emocionada e chegou a chorar dentro do

consultório.
A partir daí, confiando no profissional, ela

contou que disse a ele que está separada há nove
anos. Em seguida ele teria feito comentários de
cunho sexual.

Depois, ao examiná-la na maca, ele teria

tocado suas partes íntimas de forma exagerada,
com excesso perceptível, sem ligação com o
exame. Ela pediu que ele parasse, ele parou e
pediu desculpas.

Segundo ela,  posteriormente, ele
prescreveu alguns exames e voltou a pedir
desculpas. Ela saiu do local constrangida e pediu
medida protetiva na delegacia.

A Rede Cuidar Norte é uma unidade de
saúde que realiza atendimento por
especialidades como ginecologia, neurologia,
endocrinologia,  oftalmologia, cardiologia,
gastroenterologia, dermatologia e radiologia.

A Rede é administrada pelo Consórcio
Público da Região Norte do Espírito Santo
(CIM-Norte), formado por 13 municípios da
região Noroeste. O Consórcio informou que
ainda não foi notificado do ocorrido e que os
profissionais são contratados de forma
terceirizada,  a qual deverá prestar
esclarecimentos. (Fonte: A Gazeta)

Polícia Militar divulga os resultados
da Operação Colheita 2022

No total foram realizadas 6.531
visitas tranquilizadoras e mais

de 12.800 abordagens a pessoas

Pouco mais de um
mês do lançamento da
Operação Colheita 2022, a
Polícia Militar do Espírito
Santo divulgou os
resultados das ações
realizadas desde o dia 24/
04 até 31/05, nos 72
municípios contemplados.

No total foram
realizadas 6.531 visitas
tranquilizadoras e mais de
12.800 abordagens a
pessoas, dentre as quais 52
foram detidas em flagrante
delito e oito menores de 18
anos foram apreendidos.

Ainda durante as
ações, os policiais militares
realizaram diversas
abordagens a automóveis
(3.592), táxis e veículos de
aplicativo (51),
motocicletas (3.241),
ônibus (06) e caminhões
(106). Consequentemente,
a PM teve êxito em
recuperar quatro veículos
com restrição de furto e
roubo. Nas fiscalizações,
gerou 223 Autos de
Infração de Trânsito (AIT)
e conduziu cinco
condutores flagrados
alcoolizados.

No balanço positivo
consta também a
apreensão de sete armas de
fogo e 57 munições de
diversos calibres. As
equipes ainda retiraram de

circulação várias unidades de
drogas, como maconha
(185), cocaína (688) e crack
(181 pedras e 10 quilos).
Com relação à fiscalização
ambiental, os militares
recolheram 433 animais.

Operação Colheita
O governador Renato

Casagrande lançou, durante
solenidade realizada no dia
22 de abril deste ano, em Boa
Esperança, a Operação
Colheita 2022. Dentre os 78
municípios do Espírito Santo,
72 serão contemplados com
policiamento extra nas áreas

rurais até o mês de
novembro.

Em 2021, primeira
edição da operação, foram
apreendidas 47 armas de
fogo, recuperadas grandes
cargas de café e pimenta
que haviam sido
roubadas, além de
contabilizar 46 prisões
em flagrante. Para esse
ano, o Governo aumentou
a abrangência para quase
todo o Estado, além do
período, tendo em vista
que a última havia
iniciado em maio.

Polícia Civil prende casal suspeito
de matar criança em São Mateus

Polícia investiga morte de menino de dois
anos em casa (Foto: Reprodução/TV Gazeta)

A Delegacia de
Homicídio e Proteção à
Pessoa (DHPP) de São
Mateus prendeu, na tarde
de segunda-feira (30/05),
um casal suspeito da
autoria das agressões
que resultaram na morte
de uma criança de cerca
de dois anos, na última
quarta-feira (25/05), no
bairro Pedra D’agua, em
São Mateus. O detido de 29
anos é pai do menino e a
detida de 22 anos é
madrasta.

Na data do fato, a
própria família acionou a
Polícia Militar do Espírito
Santo (PMES) alegando
que a criança tinha
amanhecido sem vida. As
investigações tiveram
início imediatamente, por
meio da Delegacia
Especializada de
Homicídios e Proteção à
Pessoa (DHPP) de São
Mateus, e apontam que o
pai e a madrasta agrediam
o menino há meses.

“Durante as
diligências, descobrimos
que as agressões
ocorriam diariamente e
que a criança chegou a

ser internada oito vezes.
Fato este que foi
comprovado com o
resultado do exame
cadavérico”, contou o
titular da Delegacia de
Homicídio e Proteção à
Pessoa de São Mateus,
delegado Isaac Gagno.

No dia do fato, após
a Polícia Militar ser
acionada, os suspeitos
foram encaminhados à
Delegacia Regional de São
Mateus, onde foram
ouvidos e liberados, já que,
naquele momento, não se
poderia afirmar que os
hematomas presentes no
corpo da criança fossem
resultantes de lesão
corporal. Entretanto, o

laudo cadavérico concluiu
que a causa da morte seria
traumatismo craniano.

Após os resultados,
foi solicitado um mandado
de prisão preventiva, que
foi expedido pelo Poder
Judiciário e cumprido na
segunda-feira (30/05). Os
suspeitos tentaram se
esconder na casa da mãe
da madrasta, mas foram
localizados e presos.

Após o
cumprimento do
mandado, eles foram
encaminhados ao Sistema
Prisional. Tanto o homem
quanto a mulher serão
indiciados pelo crime de
homicídio com dolo
eventual.
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CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D

Destaque do “time B” na Copa ES, Kiko ganha
chance e salva o Real Noroeste na Série D

contra o Bahia de Feira (Foto: Breno Bonfá)

Patrick marcou o gol de empate para o Nova
Venécia contra o Pouso Alegre (Foto: Thiago Félix)

Campeonato Brasileiro Série D – 8ª Rodada
Bahia de Feira-BA x Real Noroeste (04/06 - 16h - Arena Cajueiro)
Nova Venécia x Pouso Alegre-MG (05/06 - 15h - Zenor Pedrosa)

O primeiro turno da
fase de grupos do
Campeonato Brasileiro
Série D já se foi e os
capixabas seguem firmes
na zona de classificação
do Grupo A6. O returno
da competição nacional
começa neste fim de
semana, quando Real
Noroeste e Nova Venécia
reencontram Bahia de
Feira-BA e Pouso Alegre-
MG, respectivamente.

São os mesmos
adversários da rodada
anterior, que terminou
com empate nos dois
jogos. Dessa vez, o Real
Noroeste visita o Bahia de
Feira-BA na Arena
Cajueiro, hoje (04), às
16h, depois do empate em
1 a 1 em casa contra os
baianos, na rodada
passada.

O Nova Venécia, por

outro lado, recebe o líder
Pouso Alegre-MG no
estádio Zenor Pedrosa,
amanhã (05), às 15h. No
jogo anterior, os times
também empataram em 1
a 1, mas no território do
time mineiro.

O Real Noroeste é
o vice-líder do grupo,
com 13 pontos, um a
menos que o Pouso
Alegre-MG, que tem 14.
O Nova Venécia vem
logo em seguida na
terceira posição, com 12
pontos. Por isso, os dois
clubes capixabas podem
alcançar a liderança do
Grupo A6 ao fim da
rodada, e nenhum
resultado pode tirá-los
do G-4 no fim de
semana, já que a
Ferroviária-SP, que está
na quinta posição, tem 8
pontos. (FES)

COPA ESPÍRITO SANTO

Real Noroeste e
Serra empatam no

encerramento da 3ª
rodada do Grupo A

Na reedição da semifinal do Campeonato Capixaba,
Real Noroeste e Serra fizeram o jogo de encerramento
da 3ª rodada do Grupo A da Copa ES 2022. Com dois
golaços, as duas equipes empataram em 1 a 1, no José
Olímpio da Rocha, na noite de quarta-feira (01/06).
Mateus Sabiá marcou para os “merengues” e Lucas Arino
empatou para o “Tricolor Serrano”.

Com o empate, o Real Noroeste perdeu os 100% de
aproveitamento, mas seguiu na liderança do GA, agora
com sete pontos ganhos. Já o Serra conheceu o seu
terceiro empate em três jogos na competição. O time
serrano soma três pontos e sai do G-4.

A Copa ES prossegue neste final de semana com os
jogos da quarta rodada da primeira fase do Grupo A. Hoje
(4) às 15h, no Robertão, o Serra recebe a Desportiva
Ferroviária. O Real Noroeste volta a campo pela
competição estadual apenas na quarta-feira (08/06) às
15h, quando enfrenta o Rio Branco-ES, no estádio Gil
Bernardes, em Vila Velha. (GE/ES)

Real Noroeste e Serra ficaram no 1 a 1 (Foto: Breno Bonfá)

Nova Venécia e Vitória fizeram um jogo
quente e muito faltoso (Foto: Samuel Gomes)

Nova Venécia e
Vitória-ES ficam no

empate pelo Grupo B
Em jogo quente e muito faltoso, Nova

Venécia e Vitória-ES empatam em 2 a 2 em partida
válida pela terceira rodada da Copa ES 2022. O jogo
foi disputado na quarta-feira (01/06), no estádio
Zenor Pedrosa, no noroeste do estado. O empate não
foi bom para as equipes, que não conseguem se
aproximar da liderança do GB.

Com o resultado, o Nova Venécia permanece na
3ª colocação do GB com 04 pontos ganhos. Já o Vitória-
ES segue na segunda posição com 07 pontos somados.

O Vitória volta a campo no hoje (4), às 15h, quando
enfrenta o Aster no Salvador Costa. Já o Nova Venécia volta
suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro
Série D 2022. Amanhã (5) o Leão do Norte recebe o Pouso
Alegre, às 15h, no Zenor Pedrosa, pela 8ª rodada da
competição nacional. (GE/ES)

COPA SESPORT: Seleção de Águia
Branca recebe São Domingos hoje (4)

REDAÇÃO ON

Seleção de Águia Branca precisa vencer São Domingos por 2 gols de diferença

Pela Copa Sesport,
a seleção de Águia
Branca enfrenta São
Domingos do Norte
hoje (4) às 15:00h no
Estádio Adelino
Rodrigues Alves.

No jogo de “ida”
que aconteceu no
último domingo (29/
05) a seleção
dominguense venceu
por 2 a 1 e conquistou
o direito de jogar pelo
empate para avançar à
próxima fase da
competição.

Já a equipe de
Águia Branca precisa
vencer por 2 gols
para passar de fase.
Caso vença por 1
tento de diferença a
decisão da vaga será
disputada nos
pênaltis.

COPA SESPORT
P r i n c i p a l

competição de futebol
organizada pela
Secretaria de Esportes

e Lazer (Sesport), a
Copa Sesport conta
com a participação de
60 municípios, que
vão formar as
respectivas seleções,
se enfrentando no
formato de mata-
mata, com jogos de ida
e volta. A grande final

será realizada no
Estádio Estadual
Kleber Andrade, em
Cariacica.

Ao realizarem as
inscrições para
participação na Copa
Sesport, cada município
recebeu dois jogos
completos de

uniformes, além de três
bolas para cada equipe.
Já os quatro melhores
colocados, de acordo
com a classificação,
serão premiados com
academias inox e
cortadores de grama,
que serão doados para
as prefeituras.
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Homem é preso
após agredir esposa

em Vila Pavão

Agressão aconteceu no bairro Ondina

Um homem, de
29 anos, foi preso na
tarde de segunda-
feira (30/05) após
agredir a esposa,
uma mulher de 30
anos,  no bairro
Ondina,  em V ila
Pavão.

Segundo a PM, a
vítima relatou que
após um
de s e n ten dim e nt o
pelo motivo de seu
companheiro trocar
suas roupas por
drogas,  ele a
empurrou e bateu sua
cabeça contra uma
parede, causando um
inchaço em sua testa.

A vítima disse,
ainda, que conseguiu
recuperar suas roupas,
o que provocou a ira
do seu companheiro,
que lhe agrediu. Já o
homem, disse à PM
que agrediu a esposa
após ela se apossar de
uma faca e tentar
atacá-lo.

A mulher foi
socorrida para o
Hospital São Marcos,
em Nova Venécia,
onde passou por
exame de corpo de
delito. O suspeito foi
encaminhado para a
Delegacia Regional de
Nova Venécia. (Rede
Notícia)

Sete são levados para
Delegacia e 16

máquinas caça-níqueis
apreendidas em

São Gabriel da Palha

Eles foram autuados por contravenção penal

As polícias Civil e Militar conduziram
sete donos de bares e restaurantes de São
Gabriel da Palha para a Delegacia durante
uma operação de combate à prática ilegal
de jogos de azar na quarta-feira (1º).

Eles foram autuados por contravenção
penal e liberados após assinarem um termo
de compromisso de comparecimento à
Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, pelo menos
13 estabelecimentos foram vistoriados na
ação. Além dos responsáveis, também foram
apreendidas 16 máquinas caça-níqueis e três
televisores que eram utilizados para transmitir
bingo. (Fonte: Nova Onda Online)

Validade da CNH
A nova carteira de habilitação continua com a mesma validade definida em abril de 2021:

Validade de até 10 anos da CNH – para motoristas com até 50 anos;
Validade de até 5 anos da CNH – para motoristas com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos;

Validade de até 3 anos da CNH – para motoristas com idade igual ou superior a 70 anos.

O Departamento Estadual de
Trânsito do Espirito Santo
(Detran|ES), bem como todos os
Detrans do país, começaram a
expedir, na quarta-feira (1º), o novo
modelo da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH). A mudança foi
definida pelo Conselho Nacional de
Trânsito (Contran) no final de 2021,
conforme estabelecido pela
Resolução Nº 886, com o objetivo de
trazer mais segurança ao
documento, incluindo mais itens que
visam dificultar a falsificação, além de
adequar o documento ao modelo
internacional, com a identificação do
condutor impressa em português,
inglês e francês.

A CNH continuará sendo
emitida na versão impressa em
papel moeda e também na versão
digital, por meio do aplicativo
Carteira Digital de Trânsito (CDT).

A principal mudança no novo
modelo da CNH está no seu visual, que
agora terá as cores verde e amarelo.
Além disso, o condutor poderá optar
pela utilização do nome social no
documento, desde que já tenha os
outros documentos com a alteração
do nome, como RG, Passaporte,
Carteira de Trabalho, entre outros.

Na nova CNH, a assinatura do
motorista será exibida logo abaixo
da foto, diferente do modelo anterior,
em que a assinatura ficava após a
dobra da CNH. Haverá também a
identificação se a CNH é a permissão,
ficando evidenciada a letra “P” no

canto superior direito, ou se é
definitiva, identificada com a letra
“D”.

O documento contará,
também, com um quadro com
silhuetas de veículos, indicando as
categorias para as quais cada
motorista está habilitado marcadas
nesse quadro. Logo abaixo, estará o
quadro de observações para
informar eventuais restrições
médicas, como a necessidade do uso
de lentes corretivas, e se o condutor
exerce atividade remunerada.

Os condutores capixabas que
concluíram o processo de formação
ou abriram processos de
Habilitação entre os dias 26 e 31 de
maio já terão a CNH emitida no novo
modelo a partir do dia 1º de junho de
2022, assim como poderão baixar a
Carteira Nacional de Habilitação
Eletrônica (CNH-e) no mesmo
formato, no aplicativo CDT, a partir
dessa data.

Como se dará a troca?
O condutor já habilitado e que

está com a CNH válida não precisará
correr para trocar pelo novo modelo.
O atual continuará válido até a sua
data de vencimento.

A troca pela nova CNH deverá
acontecer gradativamente, de acordo
com as renovações e/ou emissão de
novos documentos em razão da
solicitação de uma segunda via por
motivos de furto, roubo, dano ou
alteração de dados no documento
atual. Nova Carteira Nacional de Habilitação (Foto: Contran/Divulgação)
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COM ALZIRA REGATIERI

O QUE VIMOS E CURTIMOS NAS REDES SOCIAIS


