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Foram entregues
nos últimos dias as
primeiras 18 mil mudas
de cacau a 30
produtores rurais de
Águia Branca que se
inscreveram no projeto
que tem como objetivo
incentivar a ampliação
do produto agrícola no
município.

Ao todo 162
agricultores serão
beneficiados com um
total de 100 mil mudas
que serão distribuídas
até dezembro deste ano.
Página 04.Página 05Alunos chegando ao Parque do Jacaré

CEIER de Águia
Branca promove

ação alusiva a
Semana do

Meio Ambiente

Inscrições para
mais de mil vagas

em concurso da
PMES estão abertas
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FALANDO DE DIREITO

O que acontece se eu demorar,
para abrir um inventário

O inventário é o levantamento detalhado de todo o patrimônio deixado pelo falecido, que será partilhado entre os
herdeiros.

Fala-se em inventário quando é preciso regularizar a comunicação de um patrimônio, podendo ser realizado pela
via judicial ou extrajudicial.

Para tanto, há um prazo estipulado em lei de 2 meses para abertura do inventário, onde inicia a sua contagem a
partir da data do falecimento.

O atraso não impede a abertura do inventário, que pode ser realizado a qualquer tempo. No entanto, a principal
consequência da demora é a aplicação de multa que poderá ser de 10% a 20% sobre o valor do ITCMD – a depender o
estado.

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
ANDRADE MINERAÇÃO LTDA. - CNPJ

05.075.872/0005-66 torna público que requereu da
Secretaria de Meio Ambiente de Águia Branca/ES, por
meio do processo nº 002/2019, a LAR-Licença
Ambiental de Regularização para Pátio de Blocos de
Rocha Ornamental, localizada na Rodovia do Café, s/n,
KM 218, Zona Rural, Águia Branca/ES.

COMUNICADO
MINERAÇÃO FÁTIMA LTDA. - CNPJ 07.146.305/

0001-55, torna público que Obteve do IEMA, através do
processo nº 53596137, Licença de Operação nº 49/
2022, para a atividade de extração de granito na
localidade de Córrego São João, Zona Rural, Município de
Águia Branca – ES.

O go vernador do Estado,  Renato
Casagrande, assinou, na segunda-feira
(06), três editais do concurso público
para preencher 1.052 vagas em três
quadros da Polícia Militar do Espírito
Santo (PMES). Do total, 1.000 vagas serão
para soldado combatente (QPMP-C), 30
para soldado auxiliar de saúde (QPMP-S)
e mais 22 vagas para admissão para
soldado músico (QPMP-M).

Os interessados devem ter, no mínimo,
18 anos na data de matrícula no Curso de
Formação e, no máximo, 28 no primeiro
dia de inscrição no concurso. Também
devem possuir Ensino Médio completo e
Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
categoria “B”. Para soldado auxiliar de
saúde, é exigido ainda curso técnico nas
áreas de Técnico em Saúde Bucal,
Enfermagem, Veterinária, Farmácia e
Laboratório.

O curso de formação de soldados é um

Curso Superior de Tecnologia em
Segurança Pública e tem a duração de
1.650 horas-aula. Durante o período de
estudo o aluno soldado recebe subsídio
mensal no valor de R$ 1.505,96, acrescido
de R$ 300,00 (auxílio-alimentação). Após
a conclusão do curso, com aproveitamento,
o candidato é promovido a soldado PM, com
rendimento mensal de R$ 3.735,79, além
do auxílio-alimentação de R$ 300,00.

Os interessados em participar do
concurso devem se inscrever de forma
eletrônica no site
www.institutoaocp.org.br. As inscrições se
encerram no dia 07 de julho.

Ao todo, serão dez etapas para o
concurso para soldado combatente e
auxiliar de saúde e de 11 para soldado
músico. A previsão é que concluídas as
primeiras nove etapas, os candidatos
comecem o curso de formação no primeiro
semestre do ano de 2023.

Covid-19: Sesa dá início
à segunda dose de

reforço para população
de 50 a 59 anos e

trabalhadores da saúde
A Secretaria da Saúde (Sesa) encaminhou, na

segunda-feira (06), a Nota Técnica Nº18 para a
recomendação da segunda dose de reforço (quarta
dose) contra a Covid-19 para a população de 50 a 59
anos e trabalhadores da saúde. A recomendação
autoriza também o início da vacinação.

A informação foi anunciada em coletiva de
imprensa, realizada na tarde de segunda-feira (06), pelo
secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e pelo
o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos
Reblin.

“Publicamos a nota técnica e a partir de hoje
mesmo os municípios capixabas já estão se
organizando para iniciar, sendo que muitos já
começaram. Temos estoques de imunizantes em níveis
estadual, regionais e nas cidades. Além disso, o
Ministério da Saúde continua abastecendo a nossa Rede
de Frio e esta semana temos a previsão de receber cerca
de 100 mil doses”, explicou o subsecretário Reblin.

Para este novo esquema, em ambos os grupos, a
aplicação deve acontecer em intervalo de quatro meses
a partir do primeiro reforço (terceira dose), utilizando,
preferencialmente, vacinas de plataforma de vetor
viral (Janssen ou AstraZeneca), independentemente do
imunizante aplicado anteriormente.

No Espírito Santo, a expectativa é que mais de
570 mil capixabas que pertencem estes grupos recebam
a segunda dose de reforço, sendo 466.161 pessoas de
50 a 59 anos e 111.980 trabalhadores da saúde.

Em ambos os grupos a aplicação deve
acontecer em intervalo de quatro meses

a partir do primeiro reforço (3ª dose)
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GUIA COMERCIAL O NOTICIÁRIO

ANUNCIE
AQUI

A produção de cereais,
leguminosas e oleaginosas
deve fechar 2022 com um
volume recorde de 263
milhões de toneladas. Caso
a estimativa se confirme, a
safra será 3,8% superior à
registrada em 2021, de
253,2 milhões de toneladas.
O dado é do Levantamento
Sistemático da Produção
Agrícola (LSPA) de maio,
divulgado na quarta-feira
(8) pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE).

A previsão de maio é
0,6% maior do que a
estimada pela pesquisa de
abril, de 261,5 milhões de
toneladas.

A alta em relação a
2021 deve ser puxada

principalmente pelas
safras de milho, que devem
fechar o ano em 112
milhões de toneladas, um
crescimento de 27,6% na
comparação com o ano
anterior.

“A colheita da
segunda safra está
começando agora e as
condições climáticas são
boas, especialmente em
Mato Grosso e Paraná, que
são os principais
produtores desse grão”,
informou o pesquisador do
IBGE Carlos Alfredo
Guedes.

O trigo é outra
lavoura que deve ter
aumento na produção este
ano, com uma alta de 13,6%
na comparação com o ano

passado. Segundo Guedes, o
aumento esperado tem
relação com a invasão da
Ucrânia pela Rússia. Os
dois países são grandes
exportadores do produto.

“Isso fez os
produtores brasileiros
expandirem as áreas de

plantio. Se tiver uma boa
condição climática, a
produção deve ser recorde
em 2022”, explica.

A área colhida do
produto deve crescer
2,1% no ano, enquanto o
rendimento médio de
produção por hectare

Previsão de maio é 0,6% maior do
que a estimada pela pesquisa de abril

deve ter  aumento de
11,3%.

Mesmo assim, o
pesquisador acredita que o
Brasil ainda precisará
importar o produto, uma
vez que a produção
nacional de trigo deverá
ficar em 8,9 milhões de
toneladas, abaixo da
demanda interna de 12
milhões.

Outras lavouras
importantes com previsão
de alta na produção são o
feijão (15%), algodão
herbáceo (15,2%), aveia
(8,2%) e sorgo (19,2%).

Já a principal lavoura
do país, a soja, que está com
sua colheita praticamente
finalizada, deve fechar
2022 com uma produção

de 118,6 milhões, 12,1%
abaixo do ano anterior. O
arroz também deve ter
queda no ano, de 8,6%.

Outras lavouras
Além dos cereais,

leguminosas e oleaginosas,
o IBGE também faz
estimativas para outras
safras importantes para o
país, como o café, que deve
crescer 7,8%, e a cana-de-
açúcar, que deve ter alta de
19,2%. São esperados
aumentos ainda para as
safras de banana (1,6%) e
laranja (2,3%).

Devem ter quedas as
produções de batata-
inglesa (5,1%), mandioca
(2,3%), tomate (7,9%) e
uva (11,8%).(Agência
Brasil)
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Foram entregues nos
últimos dias as primeiras
18 mil mudas de cacau a 30
produtores rurais de Águia
Branca que se inscreveram
no projeto que tem como
objetivo incentivar a
ampliação do produto
agrícola no município.

Ao todo 162
agricultores serão
beneficiados com um total
de 100 mil mudas que serão
distribuídas até dezembro
deste ano.

A proposta é uma
parceria entre a Secretaria
de Estado da Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura
e Pesca (SEAG), Prefeitura de
Águia Branca e produtores
rurais e prevê a distribuição
de mudas a baixo custo na
proporção de 60%, 20% e
20%, para SEAG, Prefeitura
e beneficiário,
respectivamente. Assim, os

contemplados pagam apenas
R$ 1,00 (Um real) por muda
podendo adquirir de 100 a
1.000 mudas, com
assistência técnica do
INCAPER durante todo o
processo, desde o plantio à
colheita.

Os produtores
contemplados nesta
primeira etapa estão
animados com o projeto e
afirmam que parcerias
assim são fundamentais
para ajudar o pequeno
agricultor com os custos da

implantação de uma nova
cultura na propriedade.

O processo de
verificação das áreas de
plantio está sendo conduzido
pelo INCAPER local em
parceria com a Prefeitura,
onde visitas estão sendo
realizadas previamente nas
propriedades para
orientações iniciais e
constatação do preparo da
área de plantio das mudas.

O técnico de
desenvolvimento rural do
Incaper de Águia Branca,

Eduardo Tigre falou da
importância do preparo
correto do solo para receber
as mudas, bem como a
utilização de um sistema de
irrigação adequado para os
períodos de estiagem. Ele
informou que os produtores
participarão de cursos de
manejo e poda que
acontecerão de forma
gradativa. Disse, ainda, que
com a capacitação dos
agricultores será possível
melhorar a quantidade e a
qualidade do produto e

alcançar novos mercados
atendendo as demandas do
setor. O técnico, também
prevê um aumento em
cerca de 50% da área de
cacau plantada no município
que atualmente é de
aproximadamente 200
hectares, diversificando a
produção agrícola e
aumentando a renda dos
produtores e,
consequentemente a
arrecadação do município.

O prefeito Jailson
Quiuqui destacou a

importância do projeto
para o município: “O
projeto do cacau visa
atender os agricultores
familiares e vai valorizar a
propriedade, onde às vezes
só tem o café, ou a pimenta
ou o gado. O cacau vai
agregar valor à pequena
propriedade”, disse.

(Da Redação com
Lorraine Ptak Vidal -
Assistente de Suporte em
Desenvolvimento Rural
ELDR/INCAPER de Águia
Branca)

Sesa amplia recomendação do uso de máscara
para locais fechados e em ambiente escolar
A Secretaria da Saúde (Sesa) publicou a Nota Técnica

Covid-19 Nº14/2022 ampliando a recomendação do uso
de máscara como medida qualificada ao enfrentamento à
Covid-19. No documento a recomendação passa ser para
uso em locais fechados e de grande concentração de
pessoas, e também nos ambientes escolares em todo o
Espírito Santo.

A medida vai ao encontro do cenário atual da
pandemia da Covid-19 em território capixaba, de aumento
de novos casos da doença nas últimas semanas
epidemiológicas e também em virtude da sazonalidade das
doenças de transmissão respiratória. A recomendação é
uma estratégia para diminuir a propagação do vírus e,
concomitantemente, auxiliar na redução dos impactos na
saúde da população e no sistema de saúde.

Além disso, a Nota Técnica também orienta o uso de
máscara para as seguintes situações: ao apresentar
sintomas respiratórios; ao testar positivo para a Covid-
19; ao cuidar de alguém que está doente com Covid-19; se
pertencente ao grupo de risco para Covid-19; ao executar
um trabalho em que interaja com um grande número de
pessoas; ao andar de avião, ônibus, trem ou outras formas
de transporte público; e quando o distanciamento físico
não for possível ou se estiver em ambientes públicos
internos ou externos lotados.

A Sesa informa, entretanto, que a obrigatoriedade do
uso de máscara se mantém, de acordo com a Portaria N°061-
R, de 06 de abril de 2022, em unidades assistenciais de

saúde e em Instituições de Longa Permanência para Idosos.
O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos

Reblin, falou sobre o assunto neste vídeo https://
www.youtube.com/watch?v=kPlszkd4HEU

Cuidado contra a Covid-19 se mantém
O enfrentamento à Covid-19 tem medidas já

conhecidas e difundidas em toda população: vacinação, uso
de máscara e testagem.

A Covid-19 é uma doença imunoprevinível que tem
na vacinação a mais importante forma de prevenir os casos
graves e óbitos. A Secretaria da Saúde orienta que todo
cidadão que ainda não começou o esquema vacinal ou está
em atraso, procure o serviço de saúde mais próximo.
Atualmente, o Espírito Santo iniciou a vacinação da segunda
dose de reforço na população com 50 anos ou mais e também
dos trabalhadores da saúde.

A realização da testagem para detecção da Covid-19
também se traduz em uma importante estratégia contra a
doença, uma vez que é por meio da testagem que as
estratégias de enfrentamento à doença são feitas, pois
quanto mais testes são realizados, mais as autoridades
sanitárias têm dados, além de possibilitar também o fim do
ciclo de transmissão, com o isolamento do caso positivo.

Desta forma, procure um ponto de testagem a
qualquer dúvida de sintoma da Covid-19, ou se teve contato
com alguém contaminado. Tanto o Governo do Estado como
as prefeituras municipais disponibilizam pontos de
testagens para a população de forma gratuita, pelo Sistema

Único de Saúde (SUS).
Já o uso de máscara tem caráter recomendatório às

definições já tratas na Nota Técnica N°14/2022, além de
obrigatório para serviços de saúde e ILPI’s.

Onde testar
Pelo Estado, estão disponíveis a testagem por livre

demanda (sem agendamento):
- Rodoviária de Vitória (Vitória): de segunda a sexta-

feira, das 8h às 17h, para realização de Teste Rápido de
Antígeno;

- Ufes (Campi Maruípe e São Mateus): de segunda a
sexta-feira, das 7h às 16h, para realização de Teste Rápido
de Antígeno;

- Terminal de Laranjeiras (Serra): de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h, para realização de Teste Rápido de
Antígeno.

Para a testagem por agendamento é realizada no
www.agendamento.saude.es.gov.br, para testes de RT-PCR,
e ocorrem:

- Aeroporto de Vitória (Vitória): todos os dias, 24h;
- Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir

Bernardino Alves, o HIMABA (Vila Velha): segunda a sexta,
das 08h às 11h30 e das 12h30 às 16h;

Já para locais com agendamento de Teste Rápido de
Antígeno, deverá ser realizado no site Vacina e Confia
(https://vacinaeconfia.es.gov.br/cidadao/). Além disso, no
Vacina e Confia, a população tem acesso aos pontos de
testagens municipais.

noticiarioweb.com.br
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Momento de reflexão sobre o Meio Ambiente Foi realizado uma caminhada no Centro
Ação contou com a participação de alunos,

professores e autoridades municipais

O Centro Estadual Integrado de Educação Rural
(CEIER), de Águia Branca promoveu na manhã de terça-
feira (07/06) um evento alusivo ao Meio Ambiente no
Parque Municipal Recanto do Jacaré. A atividade faz parte
das ações da Semana Nacional do Meio Ambiente,
comemorado na primeira semana de junho.

Foi realizado uma caminhada na Avenida João Quiuqui,
no centro da cidade, com palavras de ordem a respeito do
tema, com auxílio de um carro de som.

Estiveram presentes, além dos alunos e professores, a
secretária municipal de Educação Aparecida Quiuqui, o vice-
prefeito Efrém Basílio e o secretário de Meio Ambiente, Didi
Quiuqui. (Informações: Blog do Markinho Cruz)

Semana Nacional do Meio Ambiente
O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5

de junho, foi criado pela Organização das Nações Unidas
(ONU) no ano de 1972 para atrair a atenção das pessoas e
dos governos para o tema. No Brasil, desde 1981 a primeira
semana de junho foi instituída como a Semana Nacional do
Meio Ambiente, que tem como objetivo promover a
participação da comunidade na preservação do patrimônio
natural do Brasil.

Assim, a Semana Nacional do Meio Ambiente é o
momento ideal para levar a discussão sobre os impactos
negativos das ações dos seres humanos para a sala de aula.

A poluição, a destruição do habitat de diversas espécies
e o consumo exagerado de recursos naturais, por exemplo,
são temas que podem ser abordados de diversas formas
para a escola contribuir com a conscientização ambiental
dos alunos.

Alguns dos principais problemas ambientais são o
descarte inadequado do lixo, a falta de locais de coleta seletiva
e reciclagem de materiais, desmatamento, desperdício de
água, esgotamento do solo, consumo exagerado de recursos
naturais e combustíveis fósseis, entre outros.

Porém, os alunos devem ser ensinados de que suas
atitudes no dia a dia podem ajudar a combater esses
problemas.

Por mais que as comemorações da Semana Nacional do
Meio Ambiente e do Dia Mundial do Meio Ambiente estimulem
a reciclagem do lixo e o plantio de sementes, as ações de
preservação e a conscientização devem durar o ano inteiro.

Por isso, as escolas podem aproveitar a data
comemorativa para dar início a campanhas de longo prazo
para impactar nos hábitos diários dos alunos e professores.

Detran|ES abre matrícula para candidatos
selecionados na 2ª lista do CNH Social 2022

O Departamento
Estadual de Trânsito do
Espírito Santo
(Detran|ES) convoca os 3
mil candidatos
selecionados na 2ª lista do
programa CNH social
2022 para o período de
matrículas, que começou
às 12 horas de segunda-
feira (06) e vai até as

23h59 do dia 20 de junho
de 2022. A matrícula deve
ser feita de forma on-line,
exclusivamente no site
w w w. de tra n . e s . g o v. b r.
Confira a lista 2 aqui.

Ao todo, o programa
CNH Social 2022 selecionou
10 mil candidatos entre
mais de 60 mil pessoas que
se inscreveram

interessadas em obter a
Primeira Habilitação nas
categorias A (moto) ou B
(carro) e em fazer a
mudança de categoria para
D (van, micro-ônibus,
ônibus) ou E (caminhão e
carreta), ou para a adição
de categoria A ou B.

Os candidatos
selecionados foram divididos

em 3 listas, de acordo com a
ordem de classificação para
possibilitar o melhor
atendimento da demanda de
candidatos pelos Centros de
Formação de Condutores
(CFCs) e Clínicas Médicas
credenciadas, além da
conclusão dos processos de
habilitação dentro do prazo
legal previsto de 12 meses.

A seleção dos candidatos foi realizada de forma eletrônica, sem
interferência humana, de acordo com os critérios do programa
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Equipes capixabas vão em busca da liderança do G6 (Fotos: Divulgação/Bahia de Feira e Thiago Félix/Nova Venécia)

Na 8ª rodada, a
primeira do returno do
Campeonato Brasileiro
Série D, Real Noroeste e
Nova Venécia voltaram a
enfrentar os adversários da
rodada anterior e os jogos
novamente terminaram
com empates. Os capixabas,
porém, seguem firmes na
zona de classificação do
Grupo A6.

O Real Noroeste
visitou o Bahia de Feira-BA
no sábado (04), na Arena
Cajueiro. Aos 27 minutos,
Peterson abriu o placar
para o time da casa. A
equipe capixaba chegou a
virar, com Mateus Sabiá, aos

44 do primeiro tempo, e Toni
Galero, aos 2 minutos do
segundo tempo, mas
Janderson deixou tudo igual
aos 6 minutos da etapa final.

Após o empate em 2 a
2, o time de Águia Branca

está na vice-liderança do
Grupo A6, agora com 14
pontos, apenas um a menos
que o líder Pouso Alegre-MG.

O líder mineiro foi
justamente o adversário do
Nova Venécia na 8ª rodada,

no reencontro dos times, que
aconteceu no domingo (05),
no Zenor Pedrosa. Os
capixabas saíram atrás,
com gol contra de Yan, aos
15 minutos de jogo, mas
ficaram com um a mais em

campo a partir dos 30
minutos, depois que Diego
Fumaça foi expulso com o
segundo cartão amarelo.

Com a vantagem
numérica, o Nova Venécia
dominou a partida e

conseguiu o empate, aos 25
minutos da etapa final, com
o artilheiro Patrick
Carvalho, definindo o placar
em 1 a 1.

O resultado deixou o
Nova Venécia na terceira
posição do Grupo A6, com 13
pontos.

9ª Rodada
Na 9ª rodada, os

capixabas jogam no sábado
(11/06), às 16h. O Real
Noroeste recebe a URT-MG,
no estádio José Olímpio da
Rocha, e o Nova Venécia
enfrenta a Caldense-MG, no
estádio Ronaldo Junqueira,
em Caldas Novas (MG).
(FES)

Há exatamente dois
meses, Rio Branco-ES e Real
Noroeste decidiram uma
vaga para as semifinais do
Capixaba. Na ocasião, o
time de Águia Branca levou
a melhor e posteriormente
conquistou o bicampeonato
estadual. Na tarde de
quarta-feira (8), as duas
equipes voltaram a se
enfrentar, mas desta vez pela
4ª rodada do GA da Copa
Espírito Santo 2022. No
maltratado gramado do Gil
Bernardes, Brancão e
Realzão fizeram um jogo
brigado, com polêmica,
golaço e ficaram no 1 a 1.

Os dois gols da
partida saíram ainda no
primeiro tempo. O Real
abriu o placar com Alex
Júnior, em lance que gerou
polêmica. O jovem desviou
de cabeça, a bola bateu na
trave, nas costas do goleiro
Diogo e foi tirada pelo
zagueiro Igor Caldeira.
Porém, a arbitragem viu a

bola atravessando a linha e
validou o gol. O Brancão
empatou no último lance da
etapa inicial, em uma meia-
bicicleta do atacante
Henrique.

Mesmo com o empate,
o Real Noroeste segue na
liderança isolada do Grupo
A, agora com 8 pontos
ganhos. Já o Rio Branco-ES,
com o placar de 1 a 1, vai aos
5 pontos, permanece no G-
4, mas perde a terceira
posição para a Desportiva.

A Copa Espírito Santo
2022 prossegue no final de
semana com os jogos do
Grupo A. Hoje (11) às 15h, o
Rio Branco-ES faz o clássico
Preto & Grená contra a
Desportiva Ferroviária, no
Justiniano de Melo e Silva,
em Colatina. O Real
Noroeste volta a campo pela
Copa ES apenas na próxima
quarta-feira, às 19h, quando
recebe o Linhares, no José
Olímpio da Rocha, em Águia
Branca. (GE/ES)

A vitória foi construída com gol de Buá aos oito
minutos do primeiro tempo (Foto: Thiago Felix)

Em confronto
direto pela terceira
colocação do Grupo B da
Copa Espírito Santo
2022, melhor para o
Nova Venécia. Na tarde
de quarta-feira (8), o
Leão do Norte venceu o
Pinheiros, por 1 a 0, com
certo equilíbrio, no
estádio João Soares de
Moura Filho. O resultado
colocou o time veneciano
de volta na briga pelas
primeiras posições.

A vitória foi
construída com gol de
Buá aos oito minutos do
primeiro tempo. O único
gol da partida saiu de
uma finalização de fora
da área.

Com o resultado, o

Nova Venécia
permanece na 3ª
colocação do Grupo B
com sete pontos
ganhos. Já o Pinheiros
segue na quarta
posição com três
pontos somados.

O Pinheiros volta a
campo neste sábado
(11), às 15h, quando
enfrenta o Aster no
Engenheiro Araripe. Já
o Nova Venécia volta
suas atenções para a
disputa do Campeonato
Brasileiro Série D 2022.
Hoje (11) o Leão do
Norte visita a Caldense,
às 16h (de Brasília), no
Ronaldão, pela 9ª
rodada da competição
nacional. (GE/ES)

COPA ESPÍRITO SANTO

Rio Branco-ES e Real
Noroeste ficam no

empate pelo Grupo A

Nova Venécia derrota
Pinheiros e esquenta

briga no Grupo B

Os dois gols da partida saíram ainda no
primeiro tempo (Foto: Vitor Recla/Rio Branco AC)

Águia Branca e Barra de São Francisco se
enfrentam hoje (11) no Adelino Rodrigues Alves

REDAÇÃO ON

COPA SESPORT:
Águia Branca

recebe Barra de São
Francisco hoje (11)

Na última quarta-
feira (8) as seleções de Barra
de São Francisco e Águia
Branca empataram em 1 a
1 no Estádio Municipal
Joaquim Alves de Souza no
município francisquense
pela Copa Sesport.

O jogo da “volta” que
vale vaga nas quartas de
final da competição
estadual acontece hoje
(11) às 16:00 horas no
Estádio Adelino Rodrigues
Alves em Águia Branca e
um novo empate por
qualquer placar leva a
decisão para os pênaltis.

COPA SESPORT
Principal competição

de futebol organizada pela
Secretaria de Esportes e

Lazer (Sesport), a Copa
Sesport contou com a
participação de 60
municípios na primeira
fase, 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 serão
premiados com academias
inox e cortadores de grama,
que serão doados para as
prefeituras.
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Vigilante é detido por descumprir
medida protetiva em São Mateus

Um vigilante de
49 anos, suspeito de
descumprir medida
protetiva de urgência
(MPU), foi detido, na
tarde de segunda-
feira (06), pela equipe
da Delegacia
Especializada de
Atendimento à
Mulher (Deam) de
São Mateus, no
Centro da cidade. A
prisão aconteceu em
cumprimento de
mandado de prisão
preventiva.

Segundo a titular
da Delegacia
Especializada de
Atendimento à
Mulher de São
Mateus,  delegada
Gabriella Zaché dos
Santos, a vítima, uma
mulher de 47 anos,
esteve na delegacia

O homem foi conduzido ao plantão da
18ª Delegacia Regional de São Mateus

duas vezes,
comunicando que o
suspeito insistia em
descumprir a medida
protetiva e ameaçá-la.

O homem foi
conduzido ao plantão
da 18ª Delegacia
Regional de São
Mateus e,
p o s t e r i o r m e n t e ,
encaminhado ao
Centro de Detenção

Provisória (CDP) de
São Mateus.

As denúncias
sobre casos de
violência doméstica e
familiar também
podem ser feitas por
meios do Disque-
Denúncia 181 e do
Disque 180, que é a
central de
atendimento à mulher
do Governo Federal.

A investigação que culminou na operação
teve início no mês de fevereiro desse ano

A Polícia Civil de Itamaraju/BA, em ação conjunta com
a Polícia Civil de São Gabriel da Palha, cumpriu na quarta-
feira (8), mandados de prisão em São Gabriel da Palha.

A polícia efetuou a prisão de dois indivíduos em razão
dos mesmos serem apontados com ligação no crime de
estelionato, contra cinco vítimas residentes em Monte Azul,
distrito de Jucuruçu, fato este praticado juntamente com um
terceiro suspeito, identificado por Siderlandio Souza Lima,
que ainda se encontra foragido.

A investigação que culminou na operação teve início
no mês de fevereiro desse ano, quando cinco vítimas
registraram boletins de ocorrências relatando que foram
procurados pelos investigados que demonstraram interesse
na aquisição de gados, no valor total aproximado de 240 mil
reais.

O suspeito Siderlandio pagou às vítimas de forma
premeditada com diversos cheques de valores variados,
porém sem fundos. (Portal Momento)

Operação termina
com prisões e

apreensão de grande
quantidade de drogas

em Boa Esperança

Duas pessoas foram
detidas em flagrante por
tráfico de drogas ilícitas

Na tarde de quarta-
feira 08/06), policiais civis
da 17ª Delegacia Regional de
Nova Venécia e militares do
2º BPM, deflagraram a
operação Saturação, no
município de Boa
Esperança, onde foram
cumpridos três mandados de
busca e apreensão, um
mandado de prisão e um
mandado de internação de
menor. A ação aconteceu nos
bairros Nova Cidade, Vila
Fernandes e Vila Tavares

Durante a operação,
ainda foi apreendida uma
grande quantidade de drogas
ilícitas, sendo duas pessoas
detidas em flagrante por
tráfico de drogas ilícitas.

Os materiais
apreendidos na operação

foram: 810 gramas de crack,
222 buchas de maconha, 10
papelotes de cocaína, 53
pedras de crack, um
carregador de pistola .380,
material para o embalo de
droga, três celulares e R$ 60.
(Rede Notícia)

PM apreende mais de 300
buchas de maconha, armas
de fogo, munições e prende

três pessoas em Jaguaré
Militares da 18ª Cia Independente de Jaguaré

apreenderam uma grande quantidade de drogas, armas de
fogo e munições no fim da tarde desta quarta-feira (08), no
bairro Seac.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento tático
no bairro, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas,
dois jovens, de 21 e 25 anos, tentaram empreender fuga a
pé ao avistarem a guarnição policial e se abrigarem na
residência de uma mulher de 58 anos, que é mãe de um
deles.

A PM disse que no portão da residência, um dos
suspeitos foi abordado e estava com uma pistola carregada
e mais dois carregadores. Dando sequência à ação, no
interior da residência, foi encontrado o segundo suspeito e
diante do flagrante, foram realizadas buscas na casa, onde
foi localizado o restante do material apreendido.

Foram apreendidos durante a ação policial: uma pistola
Taurus G2C .9mm, uma pistola Bersa TPR9 .9mm, um
revólver Taurus .38, quatro carregadores de pistola
sobressalentes, 71 munições intactas (65 cal. 9mm e 6 cal.
38), 309 buchas de maconha, uma carga de crack, R$
2.651,00, quatro aparelhos celulares, uma balança de
precisão, uma máquina de cartão, um cordão prateado e
cápsulas e sacolés diversos.

Os envolvidos foram conduzidos para a delegacia de
plantão em São Mateus. (Rede Notícia)
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