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“Fazenda Sertaneja” chegou com grande requinte de organização e com uma estrutura impecável
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Após empates, Nova
Venécia e Real Noroeste

voltam a campo
hoje pela Série D

Jogos
de “ida”

das
quartas
de final
da Copa
Espírito

Santo
começam

hoje

Superando todas as
expectativas, a 1ª Edição do
“Fazenda Sertaneja” que
aconteceu em Águia
Branca no último sábado
(25/06), na Lagoa do
Brizola, tem sido o assunto
mais comentado nos últimos
dias na cidade e outros
municípios da Região Norte
do Espírito Santo.

A festa, que chegou
com grande requinte de
organização, contando com
uma estrutura impecável,
com praça de alimentação,
área vip, open bar, além de
outros abertos e/ou cobertos
com mesas e cadeiras para
atender todos os estilos de
públicos, pode ser
considerada um verdadeiro
sucesso. Página 04.
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FALANDO DE DIREITO

Consumação mínima em
um estabelecimento é legal?

É muito comum vermos em vários estabelecimentos, como bares e restaurantes a informação de que há naquele
local a obrigação de se consumir um valor mínimo.

Mas, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, em seu Artigo 39, Inciso I, é vedado a venda de um produto
condicionado a outro, sendo assim, é ilegal o estabelecimento obrigar alguém a consumir como condição de permanência
no local.

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

O Governo do Estado, por meio da
Secretaria da Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca (Seag), entregou 92
equipamentos agrícolas para 47 municípios
capixabas, na manhã de quinta-feira (30/06),
em solenidade realizada no Pavilhão de
Carapina, na Serra. É a maior entrega de
equipamentos da história da agricultura
familiar no Espírito Santo. O investimento
passa de R$ 24 milhões.

As entregas são fruto de emendas
parlamentares estaduais e federais, além do
aporte financeiro do Governo do Estado, por
meio da Seag. Para o secretário de Estado da
Agricultura, Mario Louzada, esse é um dos
maiores investimentos em infraestrutura rural
já feitos no Estado.

Os equipamentos foram distribuídos aos
municípios de Afonso Cláudio, Água Doce do

Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves,
Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua,
Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa
Esperança, Brejetuba, Cachoeiro de
Itapemirim, Colatina, Conceição do Castelo,
Domingos Martins, Ecoporanga, Governador
Lindenberg, Guaçuí, Iconha, Irupi, Itarana,
Iúna, Jaguaré, João Neiva, Laranja da Terra,
Linhares, Marechal Floriano, Marilândia,
Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui,
Nova Venécia, Piúma, Ponto Belo, Rio Novo do
Sul, São Domingos do Norte, São José do
Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã,
Vargem Alta e Vila Pavão.

Esses equipamentos vão auxiliar nos
serviços diários para garantir as melhores
condições de trabalho no campo. Além disso,
os novos equipamentos poderão ser utilizados
em outras ações para benefício da população.

Papa acusa Rússia
de agressão e

imperialismo na Ucrânia
O papa Francisco acusou implicitamente a

Rússia na quinta-feira (30/06) de “conquista
armada, expansionismo e imperialismo” na
Ucrânia. Ele chamou o conflito de “guerra de
agressão cruel e sem sentido”.

Falando a uma delegação de líderes
ortodoxos do Patriarcado Ecumênico de
Istambul, o pontífice afirmou que o conflito
colocou os cristãos uns contra os outros.

Tanto a Rússia quanto a Ucrânia são
predominantemente cristãs ortodoxas, mas há
uma influente minoria católica de rito bizantino
na Ucrânia que é leal ao papa.

Os ramos oriental e ocidental do cristianismo
se separaram no Grande Cisma de 1054.

“A reconciliação entre os cristãos separados,
como meio de contribuir para a paz entre os
povos em conflito, é uma consideração muito
oportuna nos dias de hoje, pois nosso mundo está
perturbado por uma guerra de agressão cruel e
sem sentido em que muitos, muitos cristãos estão
lutando entre si”, disse o papa.

Francisco também afirmou aos visitantes
ortodoxos, em clara referência à Rússia, que
todos precisam “reconhecer que a conquista
armada, o expansionismo e o imperialismo não
têm nada a ver com o reino que Jesus
proclamou”.

Foi o segundo dia consecutivo em que o papa
falou sobre o conflito na Ucrânia. Na quarta-feira,
ele condenou o bombardeio de um shopping
center na cidade de Kremenchuk, chamando-o de
o mais recente de uma série de “ataques
bárbaros” contra a Ucrânia. (Agência Brasil)
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GUIA COMERCIAL O NOTICIÁRIO

ANUNCIE
AQUI

Trecho de 10 km fica entre Sede – Santa Terezinha e Patrimônio do Bode

O Governo do
Estado, por meio da
Secretaria da Agricultura,
A b a s t e c i m e n t o ,
Aquicultura e Pesca
(Seag), anunciou, na
quarta-feira (29/06), a
publicação do edital para
as obras do Programa
Caminhos do Campo nos
trechos Sede – Santa
Terezinha – Patrimônio
de São José, no município
de São Gabriel da Palha.
Com 10 quilômetros de
extensão, serão investidos
mais de R$ 16 milhões
nas intervenções.

“Estamos dando um
passo importante para a
realização dessa obra
que é um grande anseio
de todos gabrielenses e
demais moradores da

região. O edital está
sendo publicado e agora
teremos todo o
processo de escolha da
empresa responsável
pela execução da obra.
Temos ainda o processo
de licenciamento
ambiental. Contudo, esse

ato que fizemos hoje é
de grande importância.
Vamos fazer ainda hoje
o repasse do Fundo
Cidades para a obra da
galeria da Rodoviária de
São Gabriel da Palha,
outro investimento
importante para a

cidade”, afirmou o
governador Renato
Casagrande, durante
solenidade no Palácio
Anchieta, em Vitória.

O secretário de
Estado da Agricultura,
A b a s t e c i m e n t o ,
Aquicultura e Pesca,

Mario Louzada,
lembrou que mais de
1.000 quilômetros de
vias já foram
pavimentados em todo
o Espírito Santo por
meio do Programa
Caminhos do Campo.

O Programa

Caminhos do Campo,
tem por objetivo
adequar e revestir as
estradas do interior
capixaba, priorizando
as áreas de maior
concentração de
agricultura familiar, a
fim de proporcionar
melhor trafegabilidade.
Também visa facilitar o
escoamento da
produção, incentivando
o desenvolvimento do
agroturismo e
aumentando o número
de propriedades aptas
para esse segmento,
incrementando o fluxo
de turistas no meio
rural,  garantindo a
geração de emprego e
renda às famílias
rurais.
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Nenhum incidente foi registrado. Segurança também foi destaque na festa

Organizadores do
“Fazenda Sertaneja”

fazem agradecimentos
nas redes sociais

Os organizadores do
“Fazenda Sertaneja” que
aconteceu em Águia
Branca no último sábado
(25/06), Mário Augusto
Corteletti e Max Quiuqui,
usaram as redes sociais
para agradecer aos

parceiros, colaboradores e
ao público que marcou
presença no evento que
vem recebendo centenas
de elogios pela estrutura
impecável e o grande
requinte de organização.
VEJA ABAIXO:

Mário Augusto Corteletti e Max Quiuqui
(Centro), organizadores do “Fazenda

Sertaneja” com João Neto e Frederico

AGRADECIMENTOS
Em primeiro lugar, à Deus. Ele nos

permitiu entregar mais um evento lindo, nos
dando força para seguir e fazer o melhor.

À nossa família, base forte, estrutura pra
continuar sempre, companheiros leais e
guerreiros. Amamos vocês!

Ao Brizola, que não hesitou em ceder
este maravilhoso espaço para a Fazenda
Sertaneja acontecer e ser o sucesso que foi.

À Prefeitura Municipal de Águia Branca
e secretariado, que fizeram todo o possível
para atender nossas necessidades.

Aos parceiros de trabalho, que deram a
vida para levantar cada estrutura, viraram
madrugada fria, pegaram peso, viajaram,
vieram de longe para servir, resguardaram
com segurança cada espaço e deram o melhor
de si; isso inclui, também, os que trabalharam
indiretamente conosco, pois toda ajuda é
digna de merecimento.

Aos nossos colaboradores, sempre
presentes em ajudar fazer a festa sair do
papel.

E a vocês, os “NOSSOS FAZENDEIROS”
queridos. Que deixam suas casas para curtir
este momento de lazer e entretenimento, feito
com muito carinho e dedicação, afim de
receber toda sua família.

ESSA FESTA É DE VOCÊS E PRA VOCÊS.
Obrigado e até ano que vem!

Grande abraço,
Mario Augusto Corteleti e Max Quiuqui
(Organizadores do Evento)

REDAÇÃO ON

Superando todas as
expectativas, a 1ª Edição do
“Fazenda Sertaneja” que
aconteceu em Águia Branca
no último sábado (25/06),
na Lagoa do Brizola, tem sido
o assunto mais comentado
nos últimos dias na cidade e
outros municípios da Região
Norte do Espírito Santo.

A festa, que chegou
com grande requinte de
organização, contando com
uma estrutura impecável,
com praça de alimentação,
área vip, open bar, além de
outros abertos e/ou
cobertos com mesas e
cadeiras para atender todos
os estilos de públicos, pode
ser considerada um
verdadeiro sucesso.

Também vale destacar
a facilidade ao acesso, sinal
de telefone e internet,
câmera de
videomonitoramento e um

estacionamento amplo,
totalmente iluminado que foi
capaz de acomodar todos os
veículos.

Junta-se a isso a total
segurança, onde nenhuma
ocorrência foi registrada, o
conforto, a comodidade e o
atendimento, além da oferta
de uma ampla carta de

bebidas e cardápio variado.
Elogios, ainda para as

atrações, que tiveram os
shows transmitidos “ao
vivo” pela Rádio Clube FM -
103,9. João Neto &
Frederico foi a principal e
fizeram o que se pode
chamar de um “showzaço”,
levando o público ao delírio.

Higino e Gabriel,
Procópio Cowboy e Edson do
Piseiro também garantiram
a diversão dos presentes. A
locução foi de Oto Koch.

Ao que parece, a
Lagoa do Brizola se tornou
definitivamente um espaço
para grandes eventos no
município de Águia Branca.

ARSP anuncia novas tarifas
de água e esgoto da Cesan

Para obter o benefício da tarifa social é
necessário procurar um atendimento da Cesan

A Agência de
Regulação dos Serviços
Públicos do Espírito Santo
(ARSP) publicou, na
quinta-feira (30/06), no
Diário Oficial do Estado, a
Resolução nº 55/2022
contendo as novas tarifas
de água e es goto
aplicáveis  aos serviços
prestados pela Companhia
Espírito-Santense de
Saneamento (Cesan).

A  metodologia de
reajuste das  tar ifas
utilizada pela ARSP para
correção das  perdas
inf lacionárias  está
descrita na Nota Técnica
ARSP/ASTET nº  05/
2022, e resultou em um
índice de 13,09% a ser
aplicado a partir de 1º de
agosto.

A ARSP também está
autorizando que a tarifa
social seja aplicável aos
usuários  colet ivos  da
categoria Residencial

Cr itério I ,  desde que
sejam comprovados os
requisitos da tarifa social.

Para s erem
beneficiários  da tar ifa
social,  os  usuários
residenciais  precisam
estar in scr itos  no
Benef ício  de  Prestação
Continuada (BPC) ou no
Cadastro Único para

Programas  Sociais  do
Governo Federal
(CadÚnico)  com a
compro vação dos
seguintes  requisitos  de
renda:

Renda mensal de até
R$ 210,00 per  capita
estando enquadrado em
situação de pobreza e
extrema pobreza. Nesse

caso o desconto nas tarifas
será de até 75%.

Renda men sal  per
capita maior que R$
210,00 e menor ou igual
a meio salário mínimo ou
favorecida pelo BPC
(Benefício de Prestação
Continuada). Neste caso o
desconto nas tarifas será
de até 60%.

Para obter o
benefício da tarifa social
é necessário procurar um
atendimento da Cesan e
apresentar os seguintes
documentos:
- Matrícula do imóvel na
Cesan;
-  Compro vante de
Residência;
- Cópia dos documentos
pessoais;
-  Documento
comprobatório  de
inscrição no CadÚn ico
(com faixa de renda e
número do NIS)  ou do
benefício do BPC.
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O governador lembrou que o Espírito Santo já havia congelado
o ICMS sobre combustíveis desde setembro do ano passado

O governador do
Espírito Santo, Renato
Casagrande, anunciou, na
terça-feira (28/06), a
redução da alíquota do
Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) para
os combustíveis, energia
elétrica e comunicação. A
alíquota máxima para esses
itens será 17%. A medida
entrará em vigor a partir de
1º de julho.

Em entrevista
coletiva,  realizada no
Palácio Anchieta, em
Vitória,  o governador
lembrou que o Espírito
Santo já havia congelado o
ICMS sobre combustíveis
desde setembro do ano
passado, ocasião em que foi
suspensa a atualização do
Preço Médio Ponderado ao
Consumidor Final (PMPF).
Casagrande projeta que,
com a redução do tributo,
haverá uma queda de R$
0,36 no preço por litro da
gasolina e de R$ 0,38 no

litro de etanol,  porém,
falou sobre os demais
impactos da medida.

“Mesmo sendo
importantes, essas medidas
tributárias podem não ser
suficientes para conter essa
alta nos preços. Outras ações
precisam ser tomadas pelo
Governo Federal e Congresso
Nacional. Nós estamos dando
um passo para contribuir.
Desde o ano passado, o Estado

deixou de arrecadar R$ 300
milhões com nossa decisão
de congelar o ICMS. É uma
perda de receita que impacta
na educação, saúde e demais
políticas públicas.
Projetamos que nos
próximos seis meses, o
Estado e os 78 municípios
vão deixar de arrecadar R$
1,14 bilhão. Teremos que
compensar isso de alguma
maneira. Este ano

utilizaremos os superávits
dos exercícios anteriores e o
excesso de arrecadação, que
está um pouco melhor do que
o previsto. Para o ano que
vem, nossa equipe terá que
pensar em novas medidas”,
declarou Casagrande.

O secretário de Estado
da Fazenda, Marcelo Altoé,
lembrou que o tema foi alvo
de muitos debates ao longo
dos últimos meses.

Banestes realiza
nova edição do

Feirão Acordo Fácil
Começou ontem (1º) mais uma edição do

Feirão Acordo Fácil Banestes. Os clientes terão
acesso a descontos de até 100% em juros,
correção e multa, além do parcelamento da
dívida em até 120 meses. É a melhor condição
para renegociação de dívidas da história da
instituição.

A ação vai ocorrer com atendimento
presencial nas agências e de forma on-line, pelo
site Banestes. O cliente deve acessar o menu
“Créditos” e escolher a opção “Renegociação
de Dívidas”, ou clicar direto no link
www.banestes.com.br/feiraoacordofacil. Após
preencher o formulário, o usuário receberá
retorno pelo telefone ou endereço de e-mail
informado para negociação.

Podem solicitar a renegociação clientes
pessoa física ou jurídica, com dívidas
judicializadas ou não. O Banco se disponibiliza
a avaliar a concessão de até 100% de desconto
em todos os juros, correção e multa, além de
definir um novo prazo de parcelamento da
dívida, que pode chegar a 120 meses. É
importante lembrar que os descontos são
sempre maiores para quem decide pagar à vista.

Podem ser renegociados todos os produtos
oferecidos pelo Banestes. Por exemplo,
contratos de antecipação de Imposto de Renda,
crédito pessoal, microcrédito, antecipação do
13º salário, cheque especial e cartão de crédito.

É necessário que a dívida não ultrapasse o
valor de até R$ 500 mil para clientes pessoa
física (PF) e R$ 1 milhão para clientes pessoa
jurídica (PJ). Em ambos os casos, o atraso
precisa ser superior a 60 dias. O Feirão Acordo
Fácil vai até 30 de setembro.

Pfizer pede que EUA aprove
tratamento oral contra Covid-19

A Pfizer informou na quinta-feira (30/06) que está
buscando a aprovação total dos Estados Unidos (EUA) para seu
tratamento antiviral oral para covid-19 - o Paxlovid - que está
atualmente disponível sob autorização de uso emergencial.

A Pfizer disse que enviou pedido sobre o Paxlovid à
Agência de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos EUA para
tratamento da covid-19 em pessoas vacinadas e não
vacinadas, com alto risco de progressão para doença grave.

O tratamento com dois medicamentos por cinco dias,
começando logo após o início dos sintomas da doença, reduziu
o risco de hospitalização ou morte em 88%, em pacientes

adultos de alto risco não hospitalizados. O ensaio clínico da
Pfizer, não incluiu pessoas vacinadas.

Dados de estudo feito neste mês em Israel mostraram
que o Paxlovid reduziu as taxas de hospitalização e
mortalidade por covid-19 em pacientes vacinados e não
vacinados com 65 anos ou mais, mas não foi observado
para prevenir doenças graves entre adultos mais jovens.

Mais de 1,6 milhão de tratamentos de Paxlovid foram
administrados nos Estados Unidos, de acordo com dados
do Departamento de Saúde e Serviços Humanos. (Agência
Brasil)
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Leão do Norte aguentou a pressão da Ferroviária
na Fonte Luminosa e se manteve na liderança do

G6 da Série D do Brasileirão (Foto: Thiago Felix)

Real e Inter de Limeira empataram em 2 a 2
(Foto: Marcelo Souza / Real Noroeste)

Os dois
representantes do futebol
capixaba no Campeonato
Brasileiro Série D
empataram na 11ª rodada,
em jogos que aconteceram
no último sábado (25/06),
pelo Grupo A6.

O Nova Venécia
somou um ponto
importante fora de casa, em
empate em 0 a 0 com a
Ferroviária-SP, na Fonte
Luminosa, e segue na
liderança do grupo, agora
com 20 pontos, um a mais
que o vice-líder Pouso
Alegre-MG.

Por outro lado, o Real
Noroeste saiu do G-4,
caindo para a quinta
posição com 16 pontos,
depois de empatar com a
Inter de Limeira-SP, por 2 a
2, no estádio José Olímpio
da Rocha, em Águia Branca.

Os capixabas vão
“trocar” de adversário na
12ª rodada. O Real Noroeste
joga novamente em casa,
desta vez recebendo a
Ferroviária-SP, neste sábado
(02), às 15h. Também hoje,

o Nova Venécia visita a Inter
de Limeira-SP no estádio

Major Levy Sobrinho, às
16h.

Jogos de “ida” das quartas
de final da Copa Espírito
Santo começam hoje (2)

Oito clubes seguem na disputa pelas vagas capixabas na Copa do Brasil e na Copa
Verde 2023. A primeira fase da Copa Espírito Santo chegou ao fim, no sábado (25/06) e
foram definidos os confrontos das quartas de final.

Primeiro colocado do Grupo A, o Rio Branco-ES pega o Pinheiros-ES, quarto do B.
Representantes do Estado na Série D do Brasileirão, Nova Venécia e Real Noroeste, segundo
do B e terceiro do A, respectivamente, fazem um dos confrontos. Completando, líder do
Grupo B, o Vitória-ES enfrenta o CTE/Colatina, quarto do A, e a Desportiva Ferroviária,
segundo do A, faz o duelo diante do Estrela do Norte, terceiro do B.

De acordo com o regulamento, nas quartas de final, os dois melhores colocados de
cada grupo (Rio Branco-ES, Vitória-ES, Desportiva Ferroviária e Nova Venécia) têm o
mando de campo no segundo e decisivo jogo. Nesta fase não existe vantagem. Em caso de
igualdade no placar agregado, a disputa da vaga será nas cobranças de pênaltis.

Pinheiros e Rio Branco-ES e CTE / Colatina X Vitória jogam hoje às 15:00 horas.
Na próxima segunda-feira (4) tem Estrela do Norte e Desportiva Ferroviária e na 4ª
feira (6) o Real Noroeste recebe o Nova Venécia em Águia Branca às 19:00 horas no
Estádio José Olímpio da Rocha. (GE/ES)

Tottenham anuncia a contratação
do atacante capixaba Richarlison

O Tottenham anunciou, na manhã desta
sexta-feira, a contratação do brasileiro
Richarlison, que atuou pelo Everton nas últimas
quatro temporadas. Segundo a imprensa local, a
transferência teve um valor de 50 milhões de
libras (aproximadamente R$315 milhões), além
de possíveis 10 milhões de libras em bônus
adicionais futuros.

Richarlison assinou um contrato até junho
de 2027 com o clube londrino. O atacante foi
anunciado com uma foto de um pombo sobre o
galo, que é o símbolo dos Spurs. O time inglês
fez, também, uma postagem em sua conta oficial
no Twitter transformando, de forma bem
humorada, o nome “Tottenham Hotspur” em
“Tottenham Hots…pruuuu”.

Richarlison é o segundo atacante brasileiro
a se transferir no futebol inglês nos últimos dias.
Gabriel Jesus já havia deixado o Manchester City
para assinar com o Arsenal. Raphinha, do Leeds,
está próximo de acertar com o Chelsea.

Richarlison também atraiu o interesse do
Chelsea, mas acertou com a equipe comandada
por Antonio Conte. No Tottenham, o atacante da
seleção brasileira encontrará dois compatriotas:
Lucas Moura e Emerson Royal também atuam

nos Spurs.
Após cinco temporadas na Inglaterra, quatro

delas no Everton, o atacante optou por dar um
salto na carreira e disputar a Liga dos Campeões,
algo ainda não conseguiu. Richarlison marcou 53
gols em 153 partidas pelo clube de Liverpool. Na
última temporada, o brasileiro fez 11 gols e
anotou cinco assistências em 34 jogos pelo time.
Richarlison se despediu do Everton nas redes
sociais.

– É muito difícil dizer adeus a um lugar que
se tornou minha casa; de torcedores que me
receberam não apenas como mais um jogador,
mas como se eu fosse um deles, nas
arquibancadas; e um clube que me tratou
gentilmente e me ajudou a desenvolver meu
senso de comunidade e empatia. Sem palavras e
nem todo o amor que tenho por este clube é
suficiente para agradecer. Nos vemos ao longo
do caminho! Eu amo vocês ‘Evertonianos’ – disse
o Pombo.
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A polícia chegou até o criminoso após denúncias
de que o suspeito estaria trabalhando em uma obra

Um jovem de 22 anos foi preso na segunda-feira (28/06)
em São Gabriel da Palha. Contra ele havia um mandado de prisão
por homicídio. A operação foi feita por policiais militares do
Serviço de Inteligência da 2ªCIA e policiais civis, no bairro
Populares. A polícia chegou até o criminoso após denúncias de
que o suspeito estaria trabalhando em uma obra localizada no
bairro. Após levantamentos o indivíduo foragido da justiça foi
localizado, detido e encaminhado ao DPJ do município. (Nova
Onda Online)

PC prende
suspeito

de abusar e
submeter
esposa e
enteadas

a trabalho
forçado
em Nova
Venécia

Um homem de 31
anos foi preso no
patrimônio do Guarabu,
interior de Nova Venécia,
por prat icar atos de
violência domést ica e
familiar contra a própria
esposa e suas enteadas. A
esposa está grávida.

A prisão do suspeito
foi feita por policiais
civis da 17ª Delegacia
Regional de Nova Venécia.

A polícia chegou
até o homem após uma
das ente adas ter
confidenciado as
agressões na escola onde
estuda. A part ir daí, a
denúncia foi feita junto à
Polícia Civil. A acusação
diz que as agressões
incluem violência física,
sexual,  patrimonial  e
psicológica. Um trecho da
acusação diz que as três
enteadas só se
alimentavam caso
colhessem certa
quantidade de sacos de
café diariamente.

Uma  das vít ima s
relatou ainda que, além
de serem submetidas ao
tra balh o  forçado nas
lavoura s de  ca fé ,  o
sus peito  t inh a o
costume de “espiar” o
ba n ho da s en tea da s,
agredia a esposa grávida
e,  no mês  de ju nho
passado, teria expulsado
dua s da s enteadas de
casa, forçando-as a se
abrigar próximo a um
sec ador  de c a fé ,  na
tentativa de amenizar o
frio  nesse período de
inverno.

O homem ainda fazia
ameaças às enteadas
dizendo que as mataria caso
as agressões chegassem ao
conhecimento das
autoridades. Com o avanço
da investigação, foi
solicitada a prisão
preventiva do suspeito, que
foi deferida pela 2ª Vara
Criminal de Nova Venécia.

O homem não
ofereceu resistência no
momento da prisão. Ele
foi conduzido à Delegacia
onde foram realizados os
procedimentos de praxe e
em seguida encaminhado
ao sistema prisional, onde
permanece à disposição
da Just iça.  As vít imas
foram encaminhadas
para realização de exames
de corpo de delito.

Propriedade rural é furtada
no interior de Vila Pavão

Na manhã da última
segunda-feira (27/06),
um homem teve sua
propriedade furtada, no
interior do município de

Via Pavão.
A vítima relatou que

percebeu o furto quando
foi até sua lavoura e
encontrou a porta da casa

de máquinas arrombada
e sem os equipamentos.

De acordo com a
vítima, foi levado um
painel controlador de

automação, contendo
um controlador, um
painel completo e seis
solenoides.

Foram realizadas

buscas, porém, nem o
autor do furto e nem os
objetos subtraídos
foram localizados.
(Rede Notícias)

Polícia Civil prende homem e
apreende arma em Vila Valério

As Delegacias de
Polícia de Jaguaré e Vila
Valério prenderam um
homem de 36 anos, no
Córrego de Jurama, em Vila
Valério, na manhã de
quarta-feira (29/06). A
ação foi realizada durante
cumprimento do mandado
de busca e apreensão pelo
crime relacionado à Lei
Maria da Penha e, na casa
do suspeito, foi encontrado
um revólver calibre .38.

Os policiais foram até
o local, cercaram a casa e
começaram a verbalizar
com o suspeito que estava

no interior da residência.
Entretanto, ele demorou a
abrir a porta e tentou fugir
pela janela da cozinha. Neste
momento, os policiais
conseguiram interpelá-lo e
efetuaram a detenção.

Durante as buscas no
imóvel, foram encontrados
entre os colchões que o
homem dormia um revólver
com cinco munições, que era
usada para ameaçar a ex-
companheira dele, de 33 anos.

“A mulher queria se
separar do indivíduo, mas ele
não aceitava. Chegou a
agredi-la fisicamente e a

ameaçou, inclusive com a
arma. Ele efetuou um
disparo para assustá-la”,
contou a titular da
Delegacia de Polícia de
Jaguaré, delegada Gabriella
Zaché.

O suspeito foi detido
e encaminhado à Delegacia
de Jaguaré, onde foi
autuado em flagrante delito
pelos crimes de posse
ilegal de arma de fogo e
desobediência. Ele foi
liberado para responder
em liberdade, após
pagamento da fiança
arbitrada pela delegada.

A ação foi realizada durante cumprimento
do mandado de busca e apreensão

PCES prende suspeito de furtar materiais de obra em Jaguaré
As equipes das

Delegacias de Polícia de
Jaguaré e Vila Valério
prenderam em flagrante, na
tarde dessa quarta-feira (29),
um homem de 36 anos,
suspeito de ser autor de um
furto ocorrido na madrugada
também de quarta-feira
(29), em uma obra no bairro
Centro, em Jaguaré. O
suspeito entrou na obra e
furtou diversos materiais,

como furadeira, torneira inox,
marreta, martelo, entre outros
materiais.

“Após tomarem
conhecimento dos fatos, os
policiais diligenciaram e
lograram êxito em prender
em flagrante delito o
suspeito e recuperar os
objetos furtados, que têm
valor de mercado de,
aproximadamente, R$
3.000,00”, informou a titular

da Delegacia de Polícia de
Jaguaré, delegada Gabriella
Zaché.

O suspeito foi
encaminhado à Delegacia de
Jaguaré, onde foi autuado em
flagrante pela prática do
crime de furto qualificado.
Após os procedimentos de
praxe, o homem foi
encaminhado ao Centro de
Detenção Provisória de São
Mateus.
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