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“Fazenda Sertaneja” chega em grande estilo e requinte de organização, com
melhor acesso, estacionamento ampliado e sinal de telefone e internet

Prefeitura de Águia
Branca faz parceria com
produtores rurais para
fabricação de manilhas

A famosa “Moda de Viola” que já recebeu artistas
renomados como Sérgio Reis, Di Paulo & Paulino, Mayck
e Lyan, Bruna Viola e Paraná e que acontecia na Fazenda
Corteletti, em Águia Branca agora é “Fazenda Sertaneja”.

O evento não mudou só de nome, mas também de local
– será na Lagoa do Brizola – a 1km do centro da cidade,
com o objetivo de proporcionar mais comodidade e
receber um público ainda maior.

A festa, que chega em grande estilo e requinte de
organização, com melhor acesso, estacionamento
ampliado e sinal de telefone e internet já conta com o maior
público, em relação à extinta “Moda de Viola”. Página 07.
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FALANDO DE DIREITO

Existe um prazo mínimo para o
consumidor reclamar do produto?

Comprei um produto que apresentou defeito ou um alimento vencido ou, ainda, estragado. O Código de Defesa do
Consumidor prevê em seu Artigo 26, I, que o consumidor tem o prazo de até 30 (trinta) dias para reclamar de produtos
não duráveis, alimentos, por exemplo, e até 90 (noventa) dias para produtos duráveis, como por exemplo, um móvel. 

O vendedor tem esse prazo para se organizar e decidir qual a melhor forma de resolver a situação com o consumidor,
seja reembolsando, entregando um novo produto, ou então consertando o anterior. 

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

Desde maio do ano passado quando
reativou sua fábrica, a Prefeitura de Águia
Branca através da Secretaria de Obras e
Serviços Públicos firmou parceria com os
produtores rurais do município para a
fabricação de manilhas.

A cooperação mútua tem gerado economia
para as partes e garantido a construção de
dezenas de bueiros nas propriedades, o que tem
contribuído para melhorar o tráfego e o
escoamento da produção agrícola.

De acordo com o secretário da pasta,
Iury Bragança, para participar do programa,
basta o agricultor fazer sua inscrição na
Secretaria de Obras que fica localizada no
“Galpão da Prefeitura”.

Na parceria o proprietário fornece o cimento, e a Prefeitura, além da mão de obra de quatro
funcionários, também cede areia, ferragem e brita.

Para a fabricação de duas manilhas tamanho 020, por exemplo, é necessário 1 saco de cimento.
Para se produzir uma manilha 040 entrega-se também, 1 saco de cimento. Uma manilha 060 precisa
de 2 sacos; já para as manilhas 0100 são necessários 5 sacos do produto.

Também são fabricados em forma de parceria, anéis para cacimbas e bebedouros para animais.
O programa exitoso que no ano de 2021 produziu 1.370 manilhas, já beneficiou mais de 100 agricultores.

ESTRADAS VICINAIS
Para as estradas vicinais já foram produzidas aproximadamente 500 manilhas, estas com recursos

totais da municipalidade.

Guerra por ter matado 100
soldados ucranianos por dia

Com mortos e
 feridos, aumentam

os prejuízos da
invasão da Ucrânia

Em quatro meses desde a invasão da Ucrânia
pela Rússia, os dois lados perderam um grande
número de soldados.

No dia 11 de junho, o conselheiro presidencial
da Ucrânia, Oleksiy Arestovych, sugeriu que seu
país estivesse perdendo cerca de 100 soldados por
dia. Ele observou também que o total geral de mortes
de soldados ucranianos poderá chegar a 10 mil.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou, em
fins de março, que 1.351 soldados do país haviam
morrido em batalhas na Ucrânia. Depois disso, a
Rússia não voltou a divulgar números.

Contudo, no dia 23 de maio, o Ministério da
Defesa do Reino Unido sugeriu que cerca de 15 mil
militares russos podem ter morrido na Ucrânia.

Durante uma entrevista concedida à revista
norte-americana National Defense, no dia 15 de
junho, um comandante de logística do comando
de forças terrestres da Ucrânia disse que seu país
perdeu cerca de 400 tanques de guerra, 1.300
veículos de combate de infantaria e 700 sistemas
de art i lhar ia ,  podendo chegar a  50%  dos
respectivos totais.

Poder de fogo
No dia 12 de junho, o ministro da Defesa da

Ucrânia, Oleksii Reznikov, disse à revista The
Economist, que em algumas regiões as forças russas
têm dez vezes mais poder de fogo que a Ucrânia. O
ministro exortou países do Ocidente a apressar o
suprimento de armas para a Ucrânia.

O prejuízo econômico dos bombardeios
terrestres e aéreos da Rússia também está
aumentando.

Segundo um relato da Escola de Economia de
Kiev, o prejuízo direto à infraestrutura da Ucrânia
até o dia 8 de junho havia atingido 103,9 bilhões de
dólares. O relato acrescentou que estradas,
aeroportos, instituições de saúde e escolas foram
danificados.

Segundo uma estimativa, até o fim de maio o
prejuízo econômico da Ucrânia teria atingido o
equivalente a cinco vezes o Produto Interno Bruto
(PIB) do país. (Agência Brasil)
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GUIA COMERCIAL O NOTICIÁRIO

ANUNCIE
AQUI

O Espírito Santo ganha mais um dia de mobilização para a
vacinação contra o novo Coronavírus (Covid-19). Neste sábado (25),
o dia D traz aos capixabas a oportunidade de atualizar os esquemas
vacinais da Covid-19, influenza, sarampo e também vacinas de rotina,
com pouco mais de 90 mil doses ofertadas de norte a sul do Estado.

Segundo levantamento da Secretaria da Saúde (Sesa) e das
Regionais de Saúde, neste sábado (25), 53.142 doses estarão
disponíveis para a Região Metropolitana de Saúde; 23.970 na
Região Norte de Saúde; e cerca de 6,5 mil doses para Região Central
e 6.890, na Região Sul de Saúde.

Durante esta semana, em coletiva de imprensa, o secretário
de Estado da Saúde, Nésio Fernandes falou sobre a expectativa de
um novo mutirão. “Mobilizamos e convocamos um novo dia D
de vacinação nesse fim de semana. Até os dados atualizados de
hoje [quarta-feira] pela manhã, estimamos mais de 50 mil doses
ofertadas. E esse número pode subir ainda mais com a finalização
do levantamento. É um convite a toda a população capixaba,
crianças com mais de 5 anos, adolescentes, adultos com esquemas
em atraso”, frisou o secretário na última quarta-feira (22).

No Espírito Santo, de acordo com dados da vacina contra a
Covid-19 disponíveis no Painel Vacina e Confia, desta sexta-feira
(24), pouco mais de 1,1 milhão de capixabas estão com a primeira
dose de reforço (D3) em atraso e cerca de 350 mil capixabas em
atraso para segunda dose (D2).

O secretário também destacou a estratégia estadual de ampliação
da segunda dose de reforço (D4) contra a Covid-19 para maiores de
30 anos, com intervalo de quatro meses da primeira dose de reforço
(D3), e sobre a disponibilidade da D4 aos grupos prioritários:
trabalhadores da saúde; povos indígenas; trabalhadores da educação;
caminhoneiros; trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de
Passageiros Urbano e de Longo curso; trabalhadores Portuários;

Forças de Segurança e Salvamento; Forças Armadas; funcionários do
Sistema de Privação de Liberdade; população privada de liberdade;
pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições
clínicas especiais; gestantes e puérperas a partir de 18 anos.

“Quero destacar a decisão do Governo do Estado de abrir a
aplicação da D4 para a população com mais de 30 anos,
independentemente dos critérios. E para aproveitar a Campanha de
Influenza, os grupos prioritários para a gripe maiores de 18 anos
também já podem tomar a segunda dose de reforço contra a Covid-
19. Ambas vacinas podem ser aplicadas ao mesmo momento, em
braços diferentes. São seguras e vão proteger nossa população das
doenças respiratórias que circulam”, informou.

Atualização para esquemas Janssen
A Secretaria da Saúde (Sesa) publicou, nessa quinta-feira (23),

a Nota Técnica Nº 20/2022 com atualização para a recomendação
da segunda dose de reforço de vacinas contra a Covid-19 em pessoas
a partir de 30 anos, pessoas imunocomprometidas e grupos
prioritários a partir de 18 anos e os reforços para pessoas de 18
anos ou mais que receberam a vacina Janssen no esquema primário.
A Nota Técnica Nº20 revoga a nota anterior, de Nº19.

Para as pessoas que receberam esquema primário da Janssen,
fica válido duas doses de reforço para 18 a 29 anos; e três doses de
reforço para população de 30 a 59 anos, idosos, gestantes e puérperas,
grupos prioritários de 18 a 29 anos, e pessoas imunocomprometidas.

As atualizações ocorrem para conformidade às novas
definições publicadas pelo Ministério da Saúde por meio da Nota
Técnica Nº 177, assim como a atualização de nomenclatura de
registro no sistema nacional.

Como fica o esquema Janssen:
- Pessoas de 18 a 29 anos: Dose Única + Reforço 1 + Reforço

2. O intervalo entre Reforço 1 e a DU é de 8 semanas e do Reforço

2 para Reforço 1 é de 4 meses. Os reforços podem ser feitos
preferencialmente com os imunizantes da AstraZeneca, Janssen
ou Pfizer.

- Pessoas de 30 anos a 59 anos e grupos prioritários de 18
a 29 anos: Dose Única + Reforço 1 + Reforço 2 + Reforço 3. O
intervalo entre Reforço 1 e a DU é de 8 semanas e os intervalos
seguintes devem respeitar 4 meses. Os reforços podem ser feitos
preferencialmente com os imunizantes da AstraZeneca, Janssen
ou Pfizer.

- Pessoas idosas acima dos 60 anos: Dose Única + Reforço
1 + Reforço 2 + Reforço 3. O intervalo entre Reforço 1 e a DU é de
8 semanas e os intervalos seguintes devem respeitar 3 meses. Os
reforços podem ser feitos preferencialmente com os imunizantes
da AstraZeneca, Janssen ou Pfizer.

- Gestantes e Puérperas: Dose Única + Reforço 1 + Reforço 2
+ Reforço 3. O intervalo entre Reforço 1 e a DU é de 8 semanas e
os intervalos seguintes devem respeitar 4 meses. Os reforços
devem ser feitos preferencialmente com a Pfizer e, em caso de
não disponibilidade, utilizar Coronavac.

- Pessoas imunocomprometidas de 18 a 59 anos: Dose
Única + Dose adicional + Reforço 1 + Reforço 2 + Reforço 3. O
intervalo entre dose adicional e DU é de 8 semanas e os intervalos
seguintes devem respeitar 4 meses. Os reforços podem ser feitos
preferencialmente com os imunizantes da AstraZeneca, Janssen
ou Pfizer.

- Pessoas imunocomprometidas acima de 60 anos: Dose
Única + Dose adicional + Reforço 1 + Reforço 2 + Reforço 3. O
intervalo entre dose adicional e DU é de 8 semanas e os intervalos
seguintes devem respeitar 3 meses. Os reforços podem ser feitos
preferencialmente com os imunizantes da AstraZeneca, Janssen
ou Pfizer.
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Câmeras de vídeomonitoramento
também flagraram o momento do crime

O suspeito de matar um
homem de 35 anos, no último
domingo (19) no centro de
São Domingos do Norte, se
entregou à polícia na terça-
feira (21).

Eliomar Maximiano dos
Santos (18) se apresentou na
Delegacia de São Domingos
do Norte. Ele já havia admitido
por telefone que matou a tiros
Ednaldo Oliveira Barbosa
(35). Mesmo confessando o
crime, ele foi ouvido e
liberado, porque não estava
em estado de flagrante e nem
tinha nenhum mandado de
prisão contra ele.

Câmeras de
vídeomonitoramento também
flagraram o momento do
crime. O assassinato
aconteceu no centro da
cidade. Ednaldo foi alvejado
por quatro disparos e um deles
acertou o tórax. Após o crime,
o suspeito fugiu em uma moto.

Ao se entregar, Eliomar
disse que já havia se
relacionado anteriormente
com a atual companheira da
vítima e que recebia ameaças
de Ednaldo após os dois terem
tido uma briga. Durante
depoimento ele afirmou ainda
que no dia do crime foi a um
bar para comprar comida.
Assim que chegou ao
estabelecimento encontrou a

vítima no local que reagiu de
forma suspeita, fazendo um
movimento estranho, quando
ele sacou a arma e atirou.

 À polícia, o criminoso
disse ainda que perdeu a arma
durante a fuga. O caso
continua sob investigação.
Além da mulher, outras
pessoas que estavam no bar
também serão chamadas para
depor.

Deic de Colatina prende dois
suspeitos e apreende armas

e munições no município
Policiais civis da

Delegacia Especializada de
Investigações Criminais
(Deic) de Colatina
prenderam dois
suspeitos e apreenderam
armas e munições,
durante operação
realizada na terça-feira
(21/06), no município. A
ação contou ainda com o
apoio da equipe de
policiais da Delegacia
Especializada de
Homicídios e Proteção à
Pessoa (DHPP).

De acordo com o
titular, delegado Ricardo de
Oliveira, a operação teve
o objetivo de recuperar
produtos furtados e
armas apreendidas em
roubos, bem como
localizar drogas ilícitas,
considerando que os
envolvidos em roubos
também exercem
atividades de tráfico de
drogas.

Os policiais se
dirigiram até a residência
de um homem de 24
anos, localizada no bairro
Vicente Soela, onde foi
cumprido um mandado
de busca e apreensão.

Os policiais localizaram uma submetralhadora
cal .40 em cima do telhado da casa

No local, a equipe de
policiais civis localizou em
cima do telhado, dentro de
uma sacola, uma
submetralhadora cal .40 de
fabricação industrial
juntamente com um
carregador e 25 munições
de mesmo calibre.
Posteriormente, foi
encontrado outro
carregador dentro de uma
caixa, nos fundos da casa.

Dando continuidade à
ação, os policiais seguiram
até o bairro Nossa
Senhora Aparecida, onde
deram cumprimento a
mais um mandado de
busca e apreensão contra
um homem de 18 anos.

“Assim que
adentramos na casa, nos

depararam com o
suspeito jogando duas
armas pela janela. Então,
demos voz de prisão a
ele e o algemamos, para
nossa integridade.
Durante as buscas no
local, apreendemos as
armas no lote vizinho e
nada mais de ilícito foi
encontrado na
residência”, destacou o
delegado Ricardo de
Oliveira.

Ambos os detidos
foram autuados pelo
crime de posse ilegal de
arma de fogo, sendo
encaminhados ao Centro
de Detenção Provisória
(CDPCOL) onde
permanecem à
disposição da Justiça.

Polícia Militar apreende
drogas, munições e dinheiro

Foram encontradas 216 pedras de crack, 137 buchas de maconha, entre outros

Na manhã de quarta-feira (22/06), militares do Serviço de Inteligência
da 19ª Companhia Independente apreenderam drogas, materiais utilizados
para embalar os entorpecentes, munições e dinheiro. A ação foi no município
de Pinheiros.

Os policiais faziam o monitoramento de um suspeito de realizar tráfico
de drogas no bairro Colina. Com o auxílio da equipe de rádio patrulha, o
suspeito foi abordado.

Com ele foram encontradas 216 pedras de crack, 137 buchas de
maconha, três munições de calibre 40, R$ 520,00 em espécie, um aparelho
celular, uma balança de precisão e diversas sacolas para embalagem de drogas.

O detido, assim como todo material apreendido, foi encaminhado à
Delegacia de Polícia Civil local.

Sefaz realiza operação simultânea
em quatro pontos do Estado

Treze cargas estavam sendo transportadas sem notas
fiscais ou apresentavam alguma irregularidade

Auditores fiscais da
Secretaria da Fazenda
(Sefaz) realizaram, na
terça-feira (21),  uma
operação simultânea em
quatro pontos do Estado.
A fiscalização em campo
aconteceu nos
municípios de Serra,
Linhares,  Colatina e
Cachoeiro de Itapemirim
e abordou, ao todo, mais de
350 motoristas.

Entre os
fiscalizados,  13 cargas
estavam sendo
transportadas sem notas
fiscais ou apresentavam
alguma irregularidade.
Foram apreendidas
pedras de granito,
materiais de construção,
pescados, 55 sacas de café
conilon, avaliadas em R$
40 mil, e uma carga de
peças de ar-condicionado
avaliada em R$ 100 mil.

“No caso das peças
de ar-condicionado, por
exemplo, o motorista nos
apresentou uma nota
fiscal emitida há um ano
em que os produtos não
correspondiam ao que
estava dentro do

caminhão. Provavelmente,
uma nota antiga que
estava tentando reutilizar
para acobertar o
transporte de outras
mercadorias”, informou o
auditor fiscal João Batista
Guedes das Neves.

No total, 35 auditores
fiscais da Receita Estadual
participaram da ação. Além
dos servidores da Sefaz, o
trabalho contou com o
apoio da Polícia Militar e da
Polícia Rodoviária Federal.
“Hoje em dia, com a
facilidade de comunicação
entre os transportadores de

cargas, fica muito fácil
descobrir onde está sendo
feita uma fiscalização.
Fazer abordagens
simultâneas em
diferentes pontos evita
que motoristas com
cargas irregulares
consigam desviar da
fiscalização”, destacou o
auditor fiscal e gerente
Fiscal, Arthur Nunes.

Os autos de infração
já começaram a ser pagos
pelas empresas
responsáveis pelas
cargas e foram liberados
pela equipe da Sefaz.
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Gilsinho foi recebido por lideranças políticas do município

Na quinta-feira (23/
06), lideranças políticas de
Águia Branca receberam na
Casa Polonesa a visita do pré-
candidato a deputado
estadual, Gilsinho Lopes, onde
o mesmo apresentou seu
plano de trabalho e, também
ouviu reivindicações para o
município aguiabranquense.

Gilsinho foi recebido
pelo presidente da Câmara
Municipal, vereador Lenilson
Lacerda, vereadoras
Aparecida Cassundé e Marta
Farias e os vereadores
Niquin Bruni e Geovane
Ronconi.

Estiveram presentes,
também, o ex-prefeito
Ângelo Corteletti, o Brizola,
produtores rurais,
empresários e outras

lideranças do município.
Na ocasião, o pré-

candidato relatou algumas
linhas de trabalho, caso
eleito. Ele, também
apresentou a pré-

candidatura a deputado
estadual pelo Solidariedade
e explanou sobre suas
propostas e os objetivos na
Assembleia Legislativa.

Na sexta-feira (24/06),

o pré-candidato esteve no
município de Barra de São
Francisco onde se reuniu
com lideranças daquele
município. (Fonte / Foto:
Blog do Markinho Cruz)

Quina de São João
sorteará prêmio

de R$ 200
milhões hoje (25)

Um dos grandes prêmios do ano, a Quina
de São João 2022 (concurso 5.581) será
sorteada hoje (25/06) pela Caixa. O valor do
prêmio é estimado em R$ 200 milhões e,
segundo o banco, até o momento esta já é a
segunda maior premiação desse tipo de
sorteio. Dependendo da arrecadação final, o
valor do prêmio poderá bater o recorde
histórico desta modalidade lotérica.

Para a comemoração especial, a Caixa
realizará o sorteio das dezenas na tradicional
festa de São João de Campina Grande, na
Paraíba. O sorteio não acumula. Na ausência
de vencedores na faixa principal (com acerto
de cinco números), o prêmio será dividido
entre os acertadores da segunda faixa (quatro
números) e assim por diante.

As apostas para a Quina de São João de
2022 estão abertas desde o dia 31 de maio e
poderão ser feitas até as 19h deste sábado. As
apostas simples, com cinco marcações,
custam R$ 2. É possível fazer apostas
presencialmente nas lotéricas de todo o país
ou pelo site da Caixa.

O que fazer com tanto dinheiro?
Caso apenas um ganhador leve o prêmio

da Quina de São João e aplique todo o valor
na Poupança da Caixa, receberá mais de R$
1,3 milhão de rendimento no primeiro mês.
O dinheiro do prêmio é suficiente para
comprar 50 imóveis de alto padrão ou
terrenos no valor de R$ 4 milhões cada.

Segundo informa o banco, ao fazer as
apostas “os brasileiros contribuem com áreas
essenciais ao desenvolvimento do país, como
esporte, educação, cultura, segurança e
seguridade social.” (Agência Brasil)

Proesam: Agerh capacita municípios sobre
Outorga, Cadastro de Barragens e Fiscalização

Os participantes receberam orientações
sobre como funcionam os processos de

recebimento e análise de pedidos de Outorga

Na quarta-feira (22), a Agência Estadual de
Recursos Hídricos (Agerh), em parceria com a
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
(Seama), realizou uma capacitação sobre Noções
de Outorga, Usos Insignificantes, Cadastro
Estadual de Barragens e Fiscalização, exclusiva
para os municípios que fazem parte do Programa
Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio
aos Municípios (Proesam).

Mais de 150 pessoas, entre servidores e
prefeitos municipais, participaram da
capacitação, que foi realizada em formato virtual,
por uma plataforma de videoconferência. Os
participantes receberam orientações sobre como
funcionam os processos de recebimento e
análise de pedidos de Outorga, bem como os
procedimentos para análise e cadastro de
segurança de barragens.

O mais importante, segundo o diretor técnico
da Agerh, José Roberto Jorge, é compartilhar
informação com o município e fazer dele um elo
entre a legislação estadual e o usuário de água,

quando se fala em regularização do uso de
recursos hídricos.

De acordo com o técnico da Seama, Anderson
Ferrari, que faz parte da Comissão de
Acompanhamento do Proesam, a participação
dos gestores e técnicos municipais de meio
ambiente na capacitação da Agerh é parte
integrante das metas que precisam ser cumpridas
pelos municípios que aderiram ao Programa.
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SÉRIE D

REDAÇÃO ON

Matheus Firmino marcou o gol da vitória do Nova
Venécia sobre o Real Noroeste (Foto: Thiago Felix)

Líder do Grupo 6 do
Campeonato Brasileiro
Série D com 19 pontos, o
Nova Venécia encara a
Ferroviária-SP que está na
3ª colocação com 15 pontos
hoje (25) às 17:00 horas na
Arena Fonte Luminosa.

Representantes do
futebol capixaba na Série D,
Nova Venécia e Real
Noroeste voltaram a se
enfrentar na competição
nacional, no domingo

passado (19). Jogando em
casa, no estádio Zenor
Pedrosa, o Nova Venécia
levou a melhor e venceu por
2 a 1, em partida válida pela
10ª rodada. No primeiro
confronto pela 5ª rodada o
time de Águia Branca SAIU
vencedor por 1 a 0.

Restam quatro
rodadas para o término da
primeira fase em que 4
equipes de cada grupo
avançam para a segunda
etapa que será disputada
em sistema de mata-mata.

Real Noroeste recebe a Inter de Limeira
REDAÇÃO ON

No jogo entre Nova Venécia X Real Noroeste o
zagueiro “merengue” Vinícius Leandro foi

conduzido à 17ª Delegacia Regional algemado

O Real Noroeste foi
derrotado pelo Nova Venécia
– o outro capixaba na Série
D – por 2 a 1 no domingo
(19/06). Com isso, a equipe
de Águia Branca chega a
cinco rodadas sem vitória na
competição nacional. A
última foi exatamente sobre
o Nova Venécia por 1 a 0 pela
5ª rodada. De lá pra cá foram
2 derrotas e 3 empates
levando o time a cair para a

quarta colocação do Grupo 6
com 15 pontos.

Faltando 4 rodadas
para o término da 1ª fase os
“merengues” precisam da
vitória em casa hoje (25) às
15:00 horas, no José
Olímpio da Rocha contra a
Inter de Limeira-SP que
ocupa a 6ª colocação com 13
pontos e que também
precisa da vitória para
entrar no G4.

A promessa é de um
grande jogo de futebol.

COPA ESPÍRITO SANTO

Leão do Norte venceu o Aster por 3 a 0

Real perde para a
Desportiva, mas
está classificado

Morotó fez o seu nome no futebol capixaba
vestindo a camisa do Real Noroeste, onde fez
muitos gols e conquistou títulos. De volta ao
Espírito Santo e defendendo agora a Desportiva
Ferroviária, o atacante enfrentou o seu ex-time
e balançou a rede. Na partida de quarta-feira (22/
06) o camisa 9 garantiu a vitória grená, por 1 a
0, e a classificação antecipada para as quartas de
final da Copa ES 2022.

Com o triunfo, a Desportiva Ferroviária
chega aos mesmos nove pontos do Real Noroeste,
mas fica na vice-liderança do Grupo A, por ter
uma vitória a mais. Também classificado, o Real
pode terminar a primeira fase na 4ª posição.

A última rodada da primeira fase da Copa
ES acontece neste sábado (25), às 15h. Por
determinação do regulamento, todos os jogos
devem acontecer simultaneamente. (GE/ES)

Morotó marcou o gol da Desportiva (Foto: Eleven)

Nova Venécia vence o
Aster e assume a 2ª

colocação do Grupo B
Na tarde de quarta-feira (22/06), Aster e

Nova Venécia se enfrentaram na partida de
reedição da última final da Copa Espírito
Santo. Em jogo válido pela 6ª rodada o Leão
do Norte já classificado construiu o placar de
3 a 0 no Engenheiro Araripe. O Aster amargou
a quinta derrota consecutiva.

Com o resultado, o Nova Venécia assumiu
a segunda colocação do Grupo B com 13
pontos ganhos. Já o Aster segue na vice-
lanterna sem pontos somados.

O Nova Venécia não entra em campo pela
última rodada da Copa ES 2022. Já o Aster, teve
a partida contra o GEL cancelada pela
Federação de Futebol (FES), que entendeu que
ambas as equipes não têm mais chances de
classificação. (GE/ES)

Espírito Santo sedia Copa Brasil
Interclubes Sub-17 de Basquete

O município de Vila Velha vai sediar, a partir
da próxima segunda-feira (27), a Copa Brasil
Interclubes Sub-17 de Basquete. Realizada pela
Confederação Brasileira de Basquete (CBB), em
parceria com a Federação Capixaba de Basquete
(Fecaba), e com o apoio do Governo do Estado,
por meio da Secretaria de Esportes e Lazer
(Sesport), a competição vai ocorrer até o dia
02 de julho, nos ginásios Tartarugão e Fernando
Grijó (Cetaf), em Vila Velha.

Considerado um dos torneios de base mais
importantes do calendário nacional, a Copa
Brasil vai reunir 24 equipes de 11 estados
brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro,
Pernambuco, Ceará e Mato Grosso. Os
representantes capixabas na competição serão
os times do Instituto Viva Vida e Álvares Cabral.

Esta será a segunda classificatória da Copa
Brasil e garantirá aos dois finalistas a chance
de participar da grande final do torneio, que
acontecerá em São José, interior de São Paulo,
reunindo 12 equipes.

Para os interessados em acompanhar a
competição, a entrada nos dois ginásios,
Tartarugão e Fernando Grijó, é gratuita. Além
disso, todos os jogos serão transmitidos ao vivo

pelo canal do Cetaf no YouTube. As partidas terão
início às 9 horas, todos os dias.

CBB
Ciente da importância da competição, que

conta com um número recorde de equipes
inscritas, a Confederação Brasileira de Basquete
enviou para o Estado o coordenador técnico de
competições, Alex Oliveira, que vai acompanhar
todas as partidas. Ele aproveitou a oportunidade
para reforçar a importância desse torneio para
os clubes e avaliação dos futuros talentos.

“Uma competição como essa é importante
para ajudar as equipes que são filiadas à CBB.
Além disso, tem uma peculiaridade muito
bacana, afinal vai reunir equipes de diversos
locais e regiões do País. São escolas e realidades
diferentes de basquete se enfrentando”, disse
Oliveira.

“Esta categoria sub-17 é uma que a gente
vem apostando ao longo dos anos. O que nós
observamos com relação à análise técnica é
que, em média, 60% dos atletas de todas as
categorias convocados são oriundos dessas
seleções. É algo para reforçar que a maior base
ainda está aqui, dentro do Brasil”, complementou
o coordenador.
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A famosa “Moda de
Viola” que já recebeu
artistas renomados como
Sérgio Reis, Di Paulo &
Paulino, Mayck e Lyan,
Bruna Viola e Paraná e que
acontecia na Fazenda
Corteletti, em Águia Branca
agora é “Fazenda
Sertaneja”.

O evento não mudou
só de nome, mas também de
local – será na Lagoa do
Brizola – a 1km do centro
da cidade, com o objetivo de
proporcionar mais
comodidade e receber um
público ainda maior.

A festa, que chega em
grande estilo e requinte de
organização, com melhor
acesso, estacionamento
ampliado e sinal de telefone
e internet já conta com o
maior público, em relação
à extinta “Moda de Viola”.

Para inaugurar o
“Fazenda Sertaneja”, os
organizadores decidiram
por trazer João Neto &
Frederico que prometem
um grande show,
apresentando os velhos e
novos sucessos da música

sertaneja.
Também estão

confirmados, Procópio
Cowboy , Higino &
Gabriel, Edson do
Piseiro e locução de Oto
Koch.

A expectativa é muito
grande em Águia Branca e
nos municípios vizinhos,
onde se espera como
sempre aconteceu na
“Moda de Viola”, um grande
evento com muita
organização.

INGRESSOS
Em Águia Branca,

mesas e ingressos
individuais ou “Open Bar”
podem ser adquiridos na
MLX Acabamentos ,
também com Natália
Corteletti (27) 9.9848 -
7866 ou pelo site
www.onticket.com.br.

Ingressos individuais
e “Open Bar” também
podem ser comprados em
Barra de São Francisco
(Vip Center); Pancas
(Elton Barbosa (27)
9.9967 - 1697); São
Gabriel da Palha
(Country Ville) e São
Domingos do Norte
(Lanchonete do Xande).

ESTRUTURA
A estrutura para a 1ª

edição do “Fazenda
Sertaneja” que acontecerá
em Águia Branca neste
sábado (25/06) já está
pronta. O espaço foi
planejado nos mínimos
detalhes para oferecer
conforto e segurança ao
público amante de uma boa
música sertaneja.

Começando pelo
estacionamento bastante
amplo e iluminado e com
capacidade para
acomodar todos os
veículos, também terá o
apoio de seguranças.

Já no ambiente dos
shows, com espaços
abertos e cobertos terá
mesas com cadeiras para
maior conforto e contará,
também com “Pista”, “Área
Vip” e “Open Bar”.

Em cada setor da
festa haverá banheiros e
atendimento por garçons.
Sem contar os diversos
“caixas” situados em locais
estratégicos para melhor
fluir a demanda, além de
uma variada carta de
bebidas e um vasto
cardápio de alimentos.

BC projeta crescimento de 1,7% do PIB para 2022

Previsão anterior, divulgada em março, era de 1%

O Banco Central (BC) projetou, para 2022, alta
de 1,7% do Produto Interno bruto (PIB), soma de
todos os bens e serviços produzidos no país. A
previsão anterior, divulgada em março, era de um
crescimento de 1%. A revisão foi apresentada na
quinta-feira (23) pelo diretor de Política
Econômica do BC, Diogo Abry Guillen, em coletiva
de imprensa que contou com a participação do
presidente do BC, Roberto Campos Neto.

O anúncio foi uma prévia do relatório
trimestral de inflação, adiado para o dia 30, devido
à greve de servidores do órgão.

De acordo com nota do BC, há expectativa de
“arrefecimento da atividade no segundo semestre”
em decorrência dos “os efeitos cumulativos do
aperto monetário; da persistência de choques de
oferta; e das antecipações governamentais às
famílias para o primeiro semestre”.

Guillen cita como principais componentes da
demanda doméstica a alta no consumo das famílias
e o recuo dos investimentos (Formação Bruta de
Capital Fixo - FBCF).

Inflação
O BC aumentou as projeções para a inflação

nos próximos três anos. Para 2022, o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
projetado passou dos 6,3%, previstos em março, para
8,8%, nesta projeção de junho. O centro da meta fixada
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para este
ano está em 3,5%, com margem de tolerância de 1,5
ponto percentual para cima ou para baixo.

Para 2023, ano em que a meta está em 3,25%, o
BC projeta inflação de 4%, ante aos 3,1% divulgados
em março. Já para 2024, ano em que a meta definida
pelo CMN está em 3%, as projeções passaram de 2,3%
para 2,7%.

Credibilidade
Perguntado se a credibilidade do sistema de metas

de inflação poderia ser afetada, em meio ao cenário de
incertezas, o presidente do BC, Roberto Campos Neto,
disse trabalhar também com uma “meta secundária
de suavização, olhando um pouco o balanço de tudo
que fizemos e o balanço de riscos que existe hoje, e
como isso influencia as decisões futuras”.

“Temos comunicado que estamos perseguindo
um número ao redor. E temos dito que não é 4%.
É menos de 4% [em 2023]. Obviamente, todas
relações de trocas entre alta de juros e suavização
do ciclo – entendendo onde a taxa de juros tem de
chegar e entendendo também as relações de troca
entre o ritmo de subida e a taxa terminal, e quanto
a taxa tem de ficar no nível terminal – tudo é levado
em consideração”, argumentou.

“O horizonte relevante é 2023, e o ao redor da
meta é abaixo de 4%. Claro que caso chegue a 4%
teremos de atuar, mas uma variação de + 0,1 ou
+0,2, para um lado ou outro nesse ambiente de
incerteza, não tem um valor esperado tão positivo.
É mais claro delinear uma estratégia, olhar um
prazo de horizonte relevante e delinear uma
estratégia”, completou. (Agência Brasil)
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