Águia Branca mais nove
municípios recebem
equipamentos e vans
para transporte sanitário
Página 05

Águia Branca – São Domingos do Norte – Pancas – Alto Rio Novo – Mantenópolis – Barra de São Francisco - Água Doce do Norte Ecoporanga - Nova Venécia – Vila Pavão - São Gabriel da Palha – Vila Valério e demais municípios do Espírito Santo

Águia Branca
Prev apresenta
números e
atuarial do seu plano
previdenciário
Página 02

Teve início na última
quarta-feira (15) e vai até
o dia 30 de junho, em
formato virtual, a Consulta
Pública do Marco de Gestão
Ambiental e Social e do
Marco da Política de
Reassentamento
do
Programa de Gestão
Integrada dos Recursos
Hídricos e Revitalização de
Bacias Hidrográficas do
Espírito Santo - Programa
Águas e Paisagem II.
Página 03.

Águia Branca, sábado, 18 de junho de 2022

2 - O Noticiário

O Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Águia
Branca (Águia Branca Prev), realizou na
manhã de terça-feira (14/06) no Plenário
da Câmara Municipal uma apresentação de
dados financeiros e atuarial, relativo a seu
plano previdenciário.
Estiveram presentes servidores
públicos ativos da Prefeitura e Câmara
Municipal, além de aposentados e
pensionistas.
A palestra foi ministrada pelo atuário e
especialista em investimentos, Igor França
Garcia, que atua no ramo desde 2005.
O vice-prefeito, Efrem Basilio (PT), bem
como o vereador Walace Shuamba, o “Dois”
e a vereadora Marta Farias, também
estiveram presentes e destacaram a

Proposta de Majeski
amplia gratuidade
para pessoas com
deficiência nos ônibus
intermunicipais
A palestra foi ministrada pelo atuário e
especialista em investimentos, Igor França Garcia

importância de uma gestão séria e
competente do Águia Branca Prev para o
futuro dos servidores. (Da Redação com
Informações / foto: Assessoria de
Comunicação / PMAB)

FALANDO DE DIREITO

A pessoa que possui herdeiros
pode vender todos os seus bens?
Ao contrário do que muitas pessoas pensam a pessoa que é possuidora de bens e que possui herdeiros pode
vender o seu patrimônio sim. Salvo quando for casado, que então deverá resguardar a quota parte da meeira, o possuidor
pode dispor dos seus bens sem qualquer problema.
Não há o que se falar em herança de pessoa viva, ou seja, durante a sua vida a pessoa não tem qualquer obrigação
de resguardar algum bem para seus herdeiros; enquanto estiver vivo o patrimônio pode ser usado da forma que
melhor entender.
Entretanto, a doação não é vedada, sendo possível doar parte dos seus bens a quem lhe convier.
Também vale lembrar que compra e venda de pai para filho, necessita da anuência dos irmãos.
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

Presidente da Frente Parlamentar de Apoio à
Inclusão, à Acessibilidade e à Cidadania das Pessoas
com Deficiência, o deputado estadual Sergio Majeski
(PSDB) apresentou Projeto de Lei Complementar
(PLC) para ampliar a quantidade de poltronas disponíveis
à gratuidade para pessoas com deficiência no transporte
coletivo intermunicipal.
A proposta tira a limitação atual de apenas duas
cadeiras por ônibus e mantém a possibilidade aos
acompanhantes para que viajem ao lado do beneficiário,
que deve ser comprovadamente carente.
“Esse benefício já é válido no transporte
interestadual. A inclusão da pessoa com deficiência
sempre deve ser tratada como prioridade pela sociedade
e compete ao poder público as garantias de dignidade e
cidadania. O atendimento amplo e prioritário está
previsto na Constituição e com o PLC buscamos atualizar
a legislação estadual”, destaca Majeski.
A menção feita por Majeski trata-se da Lei Federal
nº 8.899, de 1994, que concede o passe livre no
transporte coletivo interestadual.
Mesmo ampliando o número de cadeiras
destinadas à gratuidade nos ônibus intermunicipais, os
interessados devem, comprovadamente, estar
enquadrados nos critérios de baixa renda, com inscrição
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico), tendo renda igual ou inferior a dois
salários mínimos, quando o solicitante residir sozinho,
constituindo uma família unipessoal, ou renda familiar
total igual ou inferior a três salários mínimos.
Além disso, a Companhia Estadual de Transportes
Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo
(Ceturb/ES), por meio de norma complementar, poderá
adotar ainda outros cadastros instituídos por entidades
públicas federais, estaduais ou municipais,
alternativamente ao CadÚnico, se considerar que as
regras sejam mais adequadas.
Com a tramitação iniciada na Assembleia
Legislativa, o PLC nº 32/2022 de Majeski segue para
análises das comissões de Justiça, Mobilidade Urbana e
de Finanças.

Atualmente apenas duas cadeiras
por coletivo podem ser reservadas
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Teve início na última quarta-feira (15) e vai até o dia
30 de junho, em formato virtual, a Consulta Pública do Marco
de Gestão Ambiental e Social e do Marco da Política de
Reassentamento do Programa de Gestão Integrada dos
Recursos Hídricos e Revitalização de Bacias Hidrográficas
do Espírito Santo - Programa Águas e Paisagem II.
O Programa está em fase de preparação e tem como
objetivo aumentar a segurança hídrica e resiliência a
eventos climáticos extremos no Estado do Espírito Santo.
Estão previstos investimentos em ações relacionadas à
melhoria da governança e do aperfeiçoamento dos
instrumentos de gestão de recursos hídricos, associadas com
ações de fortalecimento do sistema de proteção e defesa civil,
para ampliar a eficiência da capacidade de respostas, prevenção
e defesa contra eventos hidrológicos críticos adversos.

O Noticiário - 3

As áreas urbanas dos municípios de Águia Branca, João
Neiva e Ibiraçu além de outros municípios capixabas
também estão selecionadas para receber obras para mitigar
o impacto de eventos hidrológicos extremos.
Durante a Consulta Pública, serão colhidas
contribuições, críticas e demais manifestações relacionadas
aos Marcos e as políticas que o Programa planeja adotar em
casos de reassentamentos, desapropriações e impactos
socioambientais causados pelas intervenções.
A Consulta pretende, igualmente, receber contribuições,
críticas, sugestões e manifestações para checar se os impactos e
as áreas mapeadas foram identificados adequadamente; se há
algum ponto que não foi incluído; se as medidas de mitigação ou
de minimização dos impactos foram identificadas
adequadamente; e se há algo ainda mais importante a considerar.

Durante a Consulta Pública serão colhidas contribuições,
críticas e demais manifestações relacionadas aos
Marcos e as políticas que o Programa planeja adotar
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O presidente do Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Águia Branca (Águia Branca Prev),
Gilvani Pereira Rosa, realizou em maio deste ano as provas
de certificação do Instituto Totum para exercer funções no
RPPS (Regime Próprio de Previdência Social).
O servidor é pioneiro no Espírito Santo e até o momento
o único a ser certificado em duas modalidades no Estado.
Ao todo no Brasil foram emitidos, aproximadamente 150
certificações.
O servidor público realizou a certificação para dirigentes
dos órgãos ou entidades gestoras e também para membros
do comitê de investimentos, ambas na modalidade avançada,
estando apto a exercer funções por um período de 04 anos,
conforme dispõe a SPPREV (São Paulo Previdência).
Cada prova contou com 80 questões objetivas e o
percentual de aprovação é de 70%, ou seja, 56 questões em
cada exame.
Gilvani Rosa disse que “é importante que dirigentes de
RPPS e gestores de recursos passem por essas certificações
a fim de que esses estejam em constante processo de
qualificação. Não se pode pensar em processos de
governança com gestores acomodados, pelo contrário, é
preciso muito estudo e responsabilidade”. Ele afirma que o
município de Águia Branca está de parabéns no que diz

Gilvani Pereira Rosa, presidente do Águia Branca Prev

respeito à previdência, pois os gestores do Águia Branca
Prev estão fortemente comprometidos com o equilíbrio
financeiro e atuarial do plano previdenciário, promovendo

cada vez mais tranquilidade para os segurados com ações
de gestão democrática de transparência e de responsabilidade.
Instituto Totum
O Instituto Totum tem como objetivo fornecer às
empresas, associações e cadeias de negócio, soluções
modernas e em sintonia com as tendências mundiais na área
de certificação.
A tarefa do profissional do Instituto Totum é altamente
desafiadora e demandante, especialmente no ambiente de
certificação, no qual os aspectos de competência, sigilo e
credibilidade são mais críticos.
O Instituto Totum conta com uma equipe de profissionais
altamente competentes e com experiência nacional e
internacional no desenvolvimento de normas setoriais,
esquemas de certificação, responsabilidade socioambiental,
programas da qualidade ambiental, auditoria, mudanças do
clima e assessoria empresarial. Os consultores e auditores
são responsáveis pelo atendimento pessoal e contínuo junto
aos clientes, que podem contar com a excepcional
competência do início ao longo de cada projeto.
Neste espírito sua equipe possui elevado senso de
cooperação, integridade, responsabilidade e humildade para
sempre aprender de forma a oferecer aos clientes e ao próprio
Instituto Totum o melhor de si.

INSS: autorizado
Ministro da Infraestrutura garante projeto
de duplicação da BR-259 no Espírito Santo concurso para técnico
Em agenda na cidade
de Colatina, na última
sexta-feira (10/06),
promovida pela bancada
federal capixaba, o
ministro
da
Infraestrutura, Marcelo
Sampaio, confirmou que
está em andamento o
projeto de engenharia
para a duplicação e
melhorias na BR-259,
entre João Neiva e a divisa
com Minas Gerais.
O
ministro,
acompanhado do diretorgeral do DNIT, General
Santos Filho, e do deputado
federal e coordenador da
bancada federal capixaba,
Da V itória (PP-ES),
atualizou o andamento do
projeto da 259, que já está
em elaboração desde
dezembro, e também
garantiu que as rodovias
do Contorno do Mestre
Álvaro e a BR-447, que
contam com recursos de
emenda impositiva da
bancada, serão concluídas
no próximo ano.
“A bancada federal
capixaba, coordenada
pelo Da Vitória, tem sido
grande parceira do

“A bancada federal já colocou os
R$ 5 milhões para a realização do projeto e
tem o compromisso de colocar recursos
para reelaboração da obra”, disse Da Vitória
Ministério
da
Infraestrutura, garantindo
orçamento
para
tocarmos
obras
estruturantes no Espírito
Santo, como o Contorno
do Mestre Álvaro, a BR447 na chegada do Porto
de Capuaba, e vamos
agora também avançar
junto com a bancada no
desafio da duplicação da
BR-259, da BR-101 com
Minas Gerais. Vamos
juntos, Poder Executivo e
Poder
Legislativo,
transformar
a
infraestrutura aqui do

Espírito Santo”, afirmou o
ministro
Marcelo
Sampaio.
Ele destacou que
assim que o projeto
estiver pronto o projeto,
o que deve acontecer no
próximo ano, o Governo e
a bancada vão trabalhar
para viabilizar a execução
da obra.
Conforme apresentado,
nos 106 quilômetros está
previsto a duplicação de todo
o trecho de João Neiva a
Colatina, e a implantação de
terceiras faixas, pontes e
acostamentos no restante da

rodovia.
Antes da agenda em
Colatina, o ministro, a
bancada e o governador
Renato
Casagrande
inauguraram a nova pista
do aeroporto de Linhares.
“Foi um dia muito
importante para o Espírito
Santo. Quero agradecer ao
ministro que atendeu da
bancada federal capixaba e
se fez presente na nossa
cidade de Colatina, para
falar dos programas de
infraestrutura, assim como
o projeto de duplicação da
BR-259. A bancada federal
já colocou os R$ 5 milhões
para a realização do
projeto
e tem
o
compromisso de colocar
recursos
para
reelaboração da obra”,
disse Da Vitória.
Também estiveram
presentes o prefeito de
Colat ina,
Guerino
Balestrassi, o deputado
federal Neucimar Fraga, a
senadora Rose de Freitas,
o vice- presidente da
Assembleia, Marcelo
Santos, além de prefeitos,
vereadores e lideranças de
toda região.

de seguro social

O Diário Oficial da União publicou na
segunda-feira (13/06) uma portaria da Secretaria
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital, que autoriza a realização de concurso
público para o provimento de 1.000 cargos de
Técnico do Seguro Social do quadro de pessoal
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
A responsabilidade pela realização do
concurso será da presidência do Instituto
Nacional do Seguro Social, a quem caberá
editar as respectivas normas, mediante a
publicação de editais, portarias ou outros atos
administrativos necessários”, diz ainda o
documento.
O prazo para a publicação do edital de
abertura do concurso público será de seis meses,
contado a partir de segunda-feira (13/06), data
da publicação da portaria. (Agência Brasil)

Portaria publicada no Diário Oficial
da União estabelece 1.000 vagas
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O governador do
Estado, Renato Casagrande,
realizou, na segunda-feira
(13), a entrega de veículos
de transporte sanitário e
câmaras de refrigeração,
que vão atender aos
municípios
das
microrregiões Rio Doce,
Centro-Oeste e Noroeste,
beneficiando mais de 337
mil habitantes. Os veículos
fazem parte do programa de
apoio que tem por objetivo
a melhoria no transporte
eletivo dos municípios do
Espírito Santo. O Governo do
Estado adquiriu 89 vans, no
valor de R$ 23,4 milhões,
que estão sendo destinadas
aos
78
municípios
capixabas.
Durante agenda oficial
no município de Marilândia,
foram entregues 11 novos
veículos de transporte
sanitário, tipo Van, com
capacidade para até 16
passageiros, para os
municípios de São Gabriel da
Palha,
Rio
Bananal,
Linhares, Mantenópolis,
Vila Valério, Marilândia,
Águia Branca, São Domingos
do Norte, Governador
Lindenberg e Sooretama.
Em sua fala, o
governador destacou o
trabalho desenvolvido pelo
Estado para a melhoria do
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Líderes europeus
visitam a Ucrânia
e prometem
apoio contra a Rússia

O prefeito Jailson Quiuqui com a equipe da Saúde Municipal
recebendo o veículo das mãos do governador Renato Casagrande
atendimento da população
na área da saúde no interior
do Estado. “Desde o início do
nosso mandato estamos
fortalecendo o Sistema Único
de Saúde
(SUS). A
descentralização
dos
serviços de saúde é uma
forma de fortalecimento.
Contudo, alguns serviços
ainda
dependem
de
deslocamento, por isso esses
veículos são essenciais para
transportar os pacientes
com mais segurança e
conforto”, comentou.

Além
disso,
o
governador
também
anunciou a entrega de seis
novas
câmaras
de
refrigeração
para
a
imunização que serão
entregues aos municípios de
Rio Bananal, Mantenópolis,
Governador Lindenberg e
Linhares. Ao todo, são três
câmaras de 280 litros, duas
de 500 litros e uma de 1,5
mil litros destinadas ao
fortalecimento
do
o
Programa Estadual de
Imunizações e Vigilância das

Doenças Imunopreveníveis,
da Secretaria da Saúde,
promovendo
resposta
qualificada e efetiva dos
serviços de imunização para
o enfrentamento da Covid19 e demais doenças.
O investimento faz
parte
de
incentivo
financeiro do Ministério da
Saúde, da ordem de R$ 2
milhões, para estruturação
de unidades de Rede de Frio
e
para
Vigilância
Epidemiológica da Síndrome
Gripal nos municípios.

O presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler
alemão Olaf Scholz e o primeiro-ministro da Itália Mario
Draghi visitaram na quinta-feira (16) a capital ucraniana
Kiev. Os líderes europeus organizaram essa visita conjunta
para conversar pessoalmente com o presidente Volodymyr
Zelenskyi e discutir o futuro do país, que está sob ataque
desde 24 de fevereiro.
Durante a chegada, Macron afirmou que a visita
representa “um momento importante”, e que manda uma
“mensagem de união” para o povo ucraniano. O líder francês
afirmou ainda que crimes de guerra foram cometidos na
cidade de Irpin, na entrada de Kiev. “É uma cidade heróica,
marcada pelo estigma da barbárie”, disse.
Assim como a cidade de Bucha, Irpin foi alvo de
bombardeios intensos durante a ocupação do exército russo,
em março. Os russos “destruíram jardins de infância,
parques infantis. Vamos reconstruir tudo”, adiantou Mario
Draghi.
Já Olaf Scholz afirmou que a Alemanha ajudará a
Ucrânia a resistir à ofensiva alemã “pelo tempo que for
preciso”. “Queremos assegurar que estamos organizando
ajuda financeira, humanitária, mas também na questão de
armamento”, disse para a agência pública de notícias de
Portugal RTP.
Algumas horas após o início da visita dos líderes
europeus, a Rússia anunciou a reabertura do corredor
humanitário de Severodonetsk, em especial para os civis
presos na fábrica de Azot. De acordo com a Organização
das Nações Unidas (ONU), cerca de 500 pessoas estão detidas
no local em condições precárias. (Agência Brasil / Com
informações da RTP)

PC prende homem suspeito de abusar
sexualmente da sobrinha em Montanha
A equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha
prendeu um homem de 59 anos, em um bairro de Montanha.
Ele é suspeito de ter abusado sexualmente da própria
sobrinha de dois anos no mesmo dia em que houve a prisão.
A avó da vítima, ao trocar a fralda, percebeu que a
criança estava sangrando e denunciou o suspeito. Ao tomar
conhecimento do ocorrido, a equipe da DP de Montanha
representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo

Poder Judiciário.
“Realizamos diversas diligências e conseguimos
localizar o suspeito e prendê-lo. Durante a detenção, ele não
ofereceu resistência à prisão”, informou o titular da Delegacia
de Polícia de Montanha, delegado Eduardo Mota.
Após o cumprimento do mandado, o suspeito foi
encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São
Domingos do Norte, onde permanece à disposição da Justiça.

Alemanha, França e Itália se
comprometeram a ajudar a repelir invasão
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COPA ESPÍRITO SANTO

Real Noroeste empata
e adia classificação
A 5ª rodada do Grupo A da Copa Espírito Santo 2022,
que começou com apenas dois gols nas duas partidas do último
sábado (11), terminou com um placar em branco. Na noite de
quarta-feira (15), Real Noroeste e Linhares empataram em 0
a 0, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.
Atuando novamente com um time alternativo, o Real
Noroeste não fez um bom jogo. Ainda assim, o time do técnico
Duzinho teve duas boas chances no primeiro tempo, com Alex
Júnior. O Linhares, que apostou nos contra-ataques, chegou a
balançar as redes, mas o árbitro invalidou o lance e anulou o gol.
Com o 0 a 0, o Real Noroeste chega aos 9 pontos, segue
na liderança do Grupo A, mas desperdiça a chance de garantir
a vaga nas quartas de final de forma antecipada. Já o Linhares,
que ainda tem chances de classificação, soma o seu segundo
ponto e se mantém na vice-lanterna da chave.
A Copa Espírito Santo 2022 prossegue neste fim de
semana com os jogos da 6ª rodada do Grupo A. Hoje (18), às
15:00h no Gil Bernardes, em Vila Velha, o Linhares enfrenta o
Sport-ES. O Real Noroeste volta a campo pela Copa ES apenas
na quarta-feira (22/06), quando pega a Desportiva Ferroviária,
no Robertão, na Serra. (GE/ES)

REDAÇÃO ON
Com dois gols de Hugo,
um de Raone Farinha e um
de Mazuqui, a Seleção de
Barra de São Francisco
venceu Águia Branca por 4
x 1 na tarde do último
sábado (11/06), no Estádio
Adelino Rodrigues Alves e à
avançou próxima fase da
Copa Sesport.
A seleção francisquense,
que também eliminou as
seleções de Água Doce do
Norte, Nova Venécia agora
enfrenta São Mateus. O
primeiro jogo aconteceu na
quinta-feira (16) no estádio
do Sernamby. O jogo da volta
será neste sábado (18) no
Estádio Municipal Joaquim
Alves de Souza, em Barra de
São Francisco.
Já a seleção de Águia
Branca eliminou Alto Rio
Novo e São Domingos do
Norte.
Segunda Fase
O coordenador geral da
competição, Milan Rezende
de Paula, salientou que, a
partir da segunda fase, o
campeão de cada região terá
disponível um ônibus para
o jogo fora de casa. O
Governo do Estado, sob

Barra de São Francisco recebe São Mateus hoje (18) no Joaquim A. de Souza

Real Noroeste e Linhares ficaram
no 0 a 0 (Foto: Breno Bonfá)

Águia Branca foi derrotada por 4 a 1
comando
de
Renato
Casagrande, por meio da
Secretaria de Estado de
Esportes e Lazer, sob
comando de Júnior Abreu,
promove a Copa Sesport de
Futebol Amador, com
investimento aproximado
de R$ 1 milhão e premiará

do primeiro ao quarto
colocado, sem contar que
todas equipes receberam
uniformes e 3 bolas.
Essa competição foi
aberta para todos os 78
municípios
capixabas,
diferentemente
da
organizada em 2018. Ela

conta com 60 equipes,
divididas em 8 regiões do
Estado. A grande final está
prevista para o dia 25 de
junho e acontecerá no
Estádio Estadual Kléber
Andrade, em Cariacica.
(Com Informações / Gazeta
do Norte)

SÉRIE D: Nova Venécia e Real Noroeste
se enfrentam pela liderança do G6
Pela 10ª rodada, as
equipes capixabas e
vizinhas,
Nova
Venécia
e
Real
Noroeste
se
enfrenta m amanhã
(19) às 15:00 horas no
Zenor Pedrosa Rocha
(cidade de Nova
Venécia ) valendo a
liderança do Grupo 6
do
Campeona to
Brasile iro Série D.
Quem vencer também
se aproxima cada vez
mais da classificação
para a próxima fase.
Líder do G6 com
16 pontos o “Leão do

Quem vencer também se aproxima da
classificação (Foto: Samuel Gomes/Nova Venécia)

Norte” vem de vitória
fora de casa sobre a
Caldense/MG por 2 a 1
no último sábado (11).
Até a 9ª rodada a
equipe acumula 4

vitórias, 4 empates e 1
derrota.
Já os “merengues”
somam 15 pontos na
3ª posição, atrás do
Pouso Alegre/MG, na

2ª colocação com 16
pontos ao lado do time
veneciano. Até a
última rodada (9ª), o
time de Águia Branca
que empatou em 0 a 0
com a URT/MG no
últ imo sábado (11)
tem
a
seguinte
campanha: 4 vitórias,
3 empates e 2
derrotas.
No
jogo
do
primeiro turno entre
as duas equipes pela
5ª rodada, o Real
Noroeste venceu o
Nova Venécia por 1 a
0 em Águia Branca.

Sob os olhares de
Richarlison, Nova Venécia
goleia o GEL por 8 a 0
Sob os olhares do embaixador Richarlison, o Nova
Venécia garantiu sua classificação às quartas de final da
Copa Espírito Santo 2022 no Grupo B. O feito veio em
casa, na noite de quarta-feira (15) após o Leão do Norte
vencer o lanterna GEL por 8 a 0, pela 5ª rodada da
competição estadual.
A goleada começou ainda no primeiro tempo com
Matheus Firmino, Gabriel Beck e Rhamon Mexicano
marcando. Na etapa final, Gabriel Beck, o aniversariante
Buá, Wesley (2) e Luquinhas fecharam a conta.
Com o resultado, o Nova Venécia permanece na 3ª
colocação do Grupo B com dez pontos ganhos. Já o GEL
segue na lanterna sem pontos somados.
O GEL volta a campo neste sábado (18) às 15:00h,
quando enfrenta o Estrela do Norte no estádio do Sumaré.
Já o Nova Venécia volta suas atenções para a disputa do
Campeonato Brasileiro Série D 2022. Neste domingo, o
Leão do Norte recebe o Real Noroeste, às 16h (de Brasília),
no Zenor Pedrosa, pela 10ª rodada da competição
nacional. (GE/ES)

Atacante da Seleção Brasileira esteve no
Zenorzão para acompanhar o jogo entre
Nova Venécia e GEL (Foto: Rede Notícia)

Águia Branca, sábado, 18 de junho de 2022

As investigações da
Delegacia de Polícia de
Águia Branca culminaram
na prisão de um homem de
57 anos, quando estava
embarcando para Nova
Iorque, nos Estados Unidos,
no Aeroporto de Guarulhos,
em São Paulo, na última
quinta-feira (09). Ele é
suspeito de ser autor de um
atropelamento que matou
um motociclista e deixou
outro ferido, ocorrido no
último dia 5, também em
Águia Branca.
Durante as diligências,
os policiais apuraram que
as vítimas, cada uma em sua
motocicleta, saíram um
pouco antes de anoitecer de
um distrito do município de
Barra de São Francisco e
estavam indo ao distrito de
Águas Claras, em Águia
Branca, para pernoitar, já
que no outro dia eles iam
para uma lavoura colher
café.
Quando eles estavam
na altura do Córrego das
Flores, também em Águia
Branca, o motorista de 57
anos estava em uma Fox
preta, quando invadiu a
contramão, atingiu as duas
motocicletas, deixou o carro
e fugiu, possivelmente a pé.
A batida fez com que o
motociclista de 55 anos
morresse no local e deixou o
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Polícia Civil detém indivíduos e
apreende mais de R$ 9 mil em espécie

Prisão aconteceu no Aeroporto de Guarulhos.
Ele estava embarcando para Nova Iorque - EUA
de 43 anos ferido.
“A perícia constatou
que não haviam marcas de
freios no local, o que indica
que ele estaria embriagado.
Após diversas diligências,
conseguimos a informação
de que o suspeito estaria
tentando ir para os Estados
Unidos e rapidamente
representamos pela prisão
do investigado”, conta o
titular da Delegacia de
Polícia de Águia Branca,
delegado Leonardo Forattini.
O mandado de prisão
temporária foi expedido
pelo Poder Judiciário, na

tarde do último dia 9, sendo
que, na noite do mesmo dia,
o suspeito embarcaria para
o destino de Nova Iorque,
nos Estados Unidos. No
momento do embarque, ao
ter ciência do mandado de
prisão em aberto, o homem
foi preso pela Polícia
Federal e encaminhado ao
Sistema Prisional Paulista.
As
investigações
sobre o caso continuam e o
suspeito será recambiado
para o Espírito Santo. O carro
envolvido no acidente foi
apreendido e está no nome
de um parente do indivíduo.

PM apreende armas de fogo e
drogas em Águia Branca e região
Enquanto a população
em geral comemorava o dia
dos namorados de maneira
pacífica e harmônica, os
policiais do 11º BPM
jogaram pesado contra as
condutas criminosas nos
municípios
sob
sua
circunscrição.
Foram registradas
ocorrências de destaque em
Barra de São Francisco, Água
Doce do Norte, Águia Branca e
Mantenópolis com prisões
relativas à receptação, 02
registros de tráfico de
entorpecentes, 02 registros de
porte ilegal de arma de fogo,
embriaguez ao volante, lesão
corporal e lavrado um termo
circunstanciado de ocorrência
policial por posse/uso de
drogas. Os nomes dos presos
não divulgado pela polícia.
Dentre os materiais
apreendidos estavam 03
armas de fogo, sendo 01

O nome dos presos não divulgado pela polícia
espingarda, um revólver e uma
pistola de air soft adaptada para
munição calibre 22, 03
motocicletas apreendidas, 02
delas
por
medidas

administrativas e 01 por
restrição quanto a furto/
roubo, 20 buchas de
maconha e cinco pedras de
crack. (Site Barra)

A equipe da Delegacia
de Polícia de Jaguaré realizou
uma operação policial contra
o tráfico de drogas no distrito
de Fátima, em Jaguaré, na
manhã de segunda-feira (13).
Durante a ação, um homem e
uma mulher foram detidos e
os policiais apreenderam
mais de R$ 9 mil em espécie.
A ação foi realizada
durante cumprimento de
mandado de busca e
apreensão. Os suspeitos, um
homem de 44 anos e uma
mulher de 60 anos, são
investigados por terem
relação com o tráfico de
drogas no distrito.
“Os policiais chegaram
no imóvel do homem e o
localizou. Durante as buscas,
foram encontrados cerca de
R$ 3 mil. Depois, a equipe foi
até o bar da mulher, onde
encontraram quase R$ 7 mil.
A mulher informou que o
dinheiro era de vendas do
final de semana, mas não

Os suspeitos são investigados por
terem relação com o tráfico de drogas
conseguiu comprovar. Além
disso, o valor encontrado era
incompatível
com
o
estabelecimento dos dois. Por
isso, o dinheiro, suspeito de ser
proveniente do tráfico de
drogas, foi apreendido”, conta
a titular da Delegacia de Polícia
de Jaguaré, delegada Gabriella
Zaché.
Ainda durante as

diligências foi encontrado uma
munição intacta calibre 380.
Questionada, a mulher relatou
que desconhecia o material e
que sua casa é frequentada por
muitas pessoas. Ela e o
homem de 44 anos foram
encaminhados à Delegacia de
Polícia de Jaguaré, onde foram
ouvidos e liberados. O caso
segue sob investigação.
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