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Lances mínimos no “Mirante dos Pontões” serão de R$50 mil, R$60 mil e R$70.000,00

A Prefeitura
Municipal de Águia Branca
publicou o “Edital de Leilão
nº 001/2022”, autorizado
pela Lei Municipal nº
1.542/2019, com o
objetivo de alienar bens
imóveis localizados no
bairro “Mirante dos
Pontões”, na sede do
município.

Os 19 lotes que irão a
leilão já contam com
infraestrutura (calçamento,
calçadas, redes de água,
energia e esgoto sanitário)
com lances mínimos de R$
50 mil, R$60 mil e R$
70.000,00. Página 03.
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A condenação criminal
suspende os direitos políticos?

A Súmula 9 do TSE afirma que o condenado por sentença condenatória transitada em julgado (ocorre quando não
cabe mais recurso no processo) tem automaticamente suspensos seus direitos políticos.

Somente após o cumprimento ou extinção da pena cessará a suspensão. Em breve síntese os direitos políticos são
o de votar e ser votado.

A suspensão dos direitos políticos não é outra forma de penalização, mas uma consequência da condenação
criminal.

Atenção, antes do trânsito em julgado, ou seja, para os presos provisórios e adolescentes em unidades de internação,
permanece o direito ao voto, desde que estejam em situação regular no cadastro eleitoral.

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

FALANDO DE DIREITO

REDAÇÃO ON

Marcela (Tesoureira), Adriely (Presidente) e Sandra (Secretária)

Foi eleita e empossada
automaticamente no último
dia 19/07 a nova diretoria
da CDL (Câmara de
Dirigentes Lojistas) de
Águia Branca. No mesmo
dia também foram eleitos os
novos membros do
Conselho Fiscal. O mandato
compreende o período de
2022/2025.

Na oportunidade os
associados também
aprovaram o novo estatuto
da entidade.

Adriely Perozini
Capácio Ferreira é a nova
presidente, tendo como vice,
Karolina Padovani Ronconi
Fortuna. Sandra Pereira
Mozdzen dos Passos é a
secretária e Marcela Mendes

Bruno a tesoureira.
Para o Conselho Fiscal

foram empossadas: Ana
Paula Bergamin Giovannelli

Camporez, Luana Karina
Martins e Jéssica Breda.

Da Vitória afirma que
fim do rol taxativo

aos planos de saúde
preserva acesso

ao tratamento médico

Autor de um projeto de lei que também trata do
tema, o deputado defendeu que o rol de

procedimentos da ANS seja apenas exemplificativo

A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira
(3) o Projeto de Lei 2033/22, que estabelece hipóteses
de cobertura de exames ou tratamentos de saúde que
não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O
objetivo é dar continuidade a tratamentos que poderiam
ser excluídos da cobertura dos planos de saúde.

O deputado federal Da Vitória (PP-ES), autor do
Projeto de Lei 1598/22 com teor idêntico, ressaltou que
a proposta garante que os usuários de plano de saúde
tenham preservados os atendimentos e tratamentos
apontados pelo médico.

A proposta segue para análise do Senado e deve ser
votada na próxima terça-feira (9), conforme informou o
presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Entre os pontos da regulamentação, a proposta
determina que a lista de procedimentos e eventos
cobertos por planos de saúde será atualizada pela ANS a
cada incorporação. O rol servirá de referência para os
planos de saúde contratados desde 1º de janeiro de 1999.

Quando o tratamento ou procedimento prescrito
pelo médico ou odontólogo assistente não estiver previsto
no rol, a cobertura deverá ser autorizada se:

- existir comprovação da eficácia, à luz das ciências
da saúde, baseada em evidências científicas e plano
terapêutico;

- existir recomendações pela Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologias no SUS;

- existir recomendação de, no mínimo, um órgão
de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome
internacional, desde que sejam aprovadas também para
seus nacionais.

Decisão do STJ
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu em

junho que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
tem caráter taxativo, não estando as operadoras de saúde
obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista,
salvo algumas situações excepcionais.

O rol de procedimentos da ANS lista 3.368 eventos
em saúde, incluindo consultas, exames, terapias e
cirurgias, além de medicamentos e órteses/próteses
vinculados a esses procedimentos. Esses serviços
médicos devem ser obrigatoriamente ofertados de acordo
com o plano de saúde.
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Os 19 lotes que irão a leilão já contam com infraestrutura

A Prefeitura Municipal de Águia Branca
publicou o “Edital de Leilão nº 001/2022”,
autorizado pela Lei Municipal nº 1.542/2019, com

o objetivo de alienar bens imóveis localizados no bairro “Mirante dos
Pontões”, na sede do município.

Os 19 lotes que irão a leilão já contam com infraestrutura (calçamento,
calçadas, redes de água, energia e esgoto sanitário) com lances mínimos de
R$50 mil, R$60 mil e R$70.000,00.

A abertura e julgamento dos envelopes com as propostas de preços
acontecerá no próximo dia 30 de agosto (terça-feira) às 08:00 horas de forma
presencial na sala de licitações na sede do Executivo Municipal.

O edital e seus anexos podem ser obtidos no site
www.prefeituradeaguiabranca.es.gov.br.

Para maiores informações os interessados também poderão ligar para
o número (27) 3745-1357.

REDAÇÃO ON
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O Termo de Convênio terá vigência
até 31 de dezembro de 2022

A CDL (Câmara de
Dirigentes Lojistas) de
Águia Branca celebrou
contrato de parceria com o
Centro Universitário
Castelo Branco (UniCB) e
Centro de Educação Básica
e Profissional Castelo
Branco, mantidos pela
Fundação Educacional
Presidente Castelo Branco
(FUNCAB) de Colatina, para
a concessão de descontos
nas mensalidades em
cursos de Educação

Superior, Técnico e Pós-
Graduação para os
comerciantes associados à
entidade, funcionários/
colaboradores e seus
dependentes.

O Termo de Convênio
terá vigência até 31 de
dezembro de 2022,
podendo ser rescindido
sem ônus, de comum
acordo entre as partes ou
unilateralmente, mediante
comunicação formal com
antecedência mínima de
30 dias.

Pequenos negócios
geram 72% das

vagas de emprego
no primeiro semestre

Micro e pequenas empresas criam
961 mil postos no período no país

As micro e pequenas empresas (MPE)
puxaram a criação de empregos formais no
primeiro semestre. Dos cerca de 1,33 milhão
de postos de trabalho formais criados no
Brasil de janeiro a junho, 961,2 mil,  o
equivalente a 72,1% do total, originaram-se em
pequenos negócios.

A conclusão consta de levantamento do
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), com base em dados do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged), do Ministério da Economia. O
desempenho das MPE é bastante superior ao das
médias e grandes empresas, que abriram 279,1
mil vagas nos seis primeiros meses de 2022.

Apenas em junho, os negócios de menor
porte foram responsáveis pela abertura de 63,6%
das vagas formais no mês, com 176,8 mil de um
total de 277,9 mil postos de trabalho criados no
mês passado. As médias e grandes empresas
abriram 73,9 mil vagas (26,6% do total).

Setores
Na divisão por setores da economia, os

pequenos negócios apresentaram saldo positivo
na criação de empregos em todos os segmentos
no acumulado do ano. O destaque entre as micro
e pequenas empresas é o setor de serviços, que
gerou 533 mil vagas. Apenas em junho, o
segmento abriu 78 mil postos.

A construção e a indústria da transformação
aparecem na segunda e na terceira posições, com
168,8 mil e 126,3 mil empregos gerados,
respectivamente. No comércio, as MPE criaram 90,6
mil postos de trabalho de janeiro a junho. As médias
e grandes empresas, em contrapartida, fecharam
42,8 mil vagas no período. (Agência Brasil)

Preços de alimentos no mundo
têm nova queda em julho, diz FAO

Índice chegou a 140,9 pontos em julho, contra 154,3 do mês anterior

O índice de preços
mundiais da agência de
alimentos das Nações
Unidas caiu novamente em
julho, afastando-se ainda
mais dos recordes atingidos
em março.

O índice de preços de
alimentos da Organização
das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação
(FAO), que acompanha as
commodities alimentares
mais comercializadas
globalmente, teve uma
média de 140,9 pontos no
mês passado, contra 154,3
(valor revisado) em junho. O
número de junho havia sido
calculado anteriormente em
154,2.

O índice de julho ainda
é 13,1% superior ao do ano
anterior, impulsionado pelo
impacto da invasão da
Ucrânia, clima adverso e
altos custos de produção e
transporte.

“O declínio nos preços
das commodities
alimentares frente a níveis
muito altos é bem-vindo, no

entanto, muitas incertezas
permanecem”, disse o
economista-chefe da FAO,
Maximo Torero.

Uma perspectiva
econômica global sombria, a
volatilidade da moeda e os
altos preços dos fertilizantes
—que podem afetar a
produção futura e os meios de
subsistência dos

agricultores— representam
sérias pressões para a
segurança alimentar global,
disse ele.

Os índices de preços de
óleos vegetais, açúcar,
laticínios, carnes e cereais
registraram quedas em julho.
O trigo recuou 14,5%, em
parte devido a um acordo
firmado para desbloquear as

exportações de grãos de
portos do Mar Negro.

O índice de preços do
milho caiu 10,7% em julho,
também refletindo o acordo
Rússia-Ucrânia, bem como
o aumento da
disponibilidade sazonal dos
principais produtores
Argentina e Brasil, disse a
FAO. (Agência Brasil)
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Música “Bebendo ou não bebendo”
promete ser sucesso nacional

O cantor
a g u i a b r a n q u e n s e
Gedeam Diniz informou
ao jornal O Noticiário e
site Noticiário Web que
irá lançar uma música
nova nos próximos dias
intitulada “Bebendo ou
não bebendo”.

A RV
E n t r e t e n i m e n t o ,
empresa responsável
pela carreira do artista
informou que a canção
é uma mistura de
sertanejo, piseiro e
bachata e promete ser
sucesso em todo o
território nacional.

Gedeam Diniz vem
ganhando projeção com
as músicas “Só liguei
bebê” e “Você tá on” –
esta com a participação
de Caio Victor e Tinan
do estado do Pará – além
da recém lançada “Sem

carinho” que está sendo
tocada em várias rádios
do Espírito Santo e
outros vizinhos.

Em breve a RV

Entretenimento irá
anunciar a agenda de
shows do cantor no
Estado e outros pelo
Brasil.

Esperancense é selecionado
em projeto da dupla João

Neto e Frederico e precisa
de doações para viajar

O músico e compositor Filipe Lourenço, 22 anos, foi selecionado em um
projeto da dupla sertaneja, João Neto e Frederico, e precisa de R$ 6 mil  para
participar do projeto, que será realizado em um Hotel, em Goiânia.

Para isso, o esperancense abriu uma vaquinha on-line, em busca de doações,
para realizar esse grande sonho, e representar, não somente Boa Esperança,
mas como toda região do entorno e o Espírito Santo. “Vou estar com vários
empresários, compositores e artistas de grande nome na área sertaneja e
também, grandes produtoras. Vai ser uma oportunidade imensa, quero fazer
bonito e representar bem nosso Estado. Esse valor é para pagar a taxa, para
que eu possa fazer parte desse projeto lá”, falou Filipe Lemos para a Rede Notícia..

Filipe conta que se inscreveu no projeto da dupla, fez o remix da canção,
“Tudo em Minha Volta”, e entre 2000 mil inscritos, apenas 25 foram selecionados
em todo Brasil. “O remix deu 80 mil visualizações no Instagram. Em meio a
tantos inscritos e tantos talentos, eu consegui. Sempre acreditei em meu potencial
e graças a Deus,  cada dia venho confiando mais e acreditando que podemos
alcançar nossos objetivos. A sensação é de muito felicidade. João Neto  e Frederico
fizeram parte da minha infância e de toda minha família. Hoje, aquela criança
que vivia ouvindo seus ídolos está prestes a ter uma oportunidade de estar junto
deles e mostrar o meu trabalho. Irei à casa deles também. É um sonho realizado
e espero ser vivido”, descreve.

Para acessar a música em que Filipe foi selecionado: https://
www.instagram.com/reel/CgCafOKAQ-G/?igshid=NDBlY2NjN2I%3D.

Já para contribuir com dinheiro: https://www.vakinha.com.br/2989135

Vacinação infantil: campanha
mira poliomielite e outras doenças

Tem início na próxima
segunda-feira (8) a Campanha
Nacional de Vacinação contra
a Poliomielite para crianças
abaixo  de  5  anos.
Simultaneamente, acontecerá
também a Multivacinação para
Atualização da Caderneta de
menores de 15 anos de idade.
A iniciativa, conduzida pelo
Ministério da Saúde, vai até o
dia 9  de  setembro.  Está
previsto para 20 de agosto de
2022, o Dia D de Mobilização
Nacional.

A poliomielite é  uma
doença  contagiosa  aguda
causada por  um vírus  que
pode  provocar  paralisias
irreversíveis  e  fatais.  A
vacinação é a principal forma
de prevenção. O Brasil não
detecta casos de poliomielite
desde  1989  e,  em  1994,
recebeu da Organização Pan-
Americana da Saúde (Opas)
a certificação de eliminação da
doença. Em todo o mundo, as
campanhas de  imunização
reduziram  de  centenas  de
milhares para apenas algumas
dezenas o número de casos
por  ano.  Recentemente,
porém, a doença reapareceu
em alguns países, levantando

um alerta.
A nova campanha busca

alcançar ao menos 95% das
crianças de  1  a  4 anos  de
idade. A última vez que isso
ocorreu no Brasil foi em 2015,
quando as taxas de vacinação
começaram  a  cair.  O
esquema de proteção contra
a  poliomielite  prevê  a
aplicação de três doses aos 2,
4 e 6 meses de idade, mediante
injeção intramuscular. Depois,
a  criança  deve  receber
reforço com 15 meses e com
4 anos: essas novas doses são
ministradas  via  oral  e
simbolizadas pelo Zé Gotinha,
personagem  criado  pelo
governo brasileiro na década
de  1980  para  tornar  as
campanhas  de  vacinação
amigáveis  para  o  público
infantil.

Já  a  multivacinação
prevê  a  atualização  das
cadernetas  de  crianças  e
adolescentes,  conforme
calendário  previsto  no
Programa  Nacional  de
Imunizações  (PNI). Dessa
forma, são disponibilizadas
doses que protegem contra
diversas  doenças como
tuberculose, hepatite, tétano,

difteria, meningite,  febre
amarela, sarampo,  rubéola,
caxumba,  catapora, gripe  e
covid-19, entre outras.

Os estados e municípios
têm autonomia para organizar
o atendimento  levando em
conta a  realidade  local. No
Rio de Janeiro,  a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS)
prevê que 280 mil crianças
recebam  a  dose  contra  a
poliomielite. “As unidades de
Atenção  Primária  estão
abertas  para  a  vacinação
de segunda a sexta-feira, das
8h às 17h”, informa a pasta,
em nota.

Os  pais de  crianças  e
adolescentes devem levá-los
junto com suas cadernetas de
vacinação para que as equipes
de saúde possam identificar
quais  imunizantes precisam
ser aplicados.

A Sociedade Brasileira
de  Imunizações  (SBIm),
entidade científica sem fins
lucrativos,  destaca  a
importância do engajamento
da população. “É fundamental
para o Brasil se manter livre
de doenças que podem levar
à morte ou deixar sequelas”,
ressalta a instituição, em nota.
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Sorteio aconteceu na quinta-feira (04) na Casa Polonesa

O Campeonato
Municipal de Master +45 de
Águia Branca terá início no
próximo sábado (13).

Sete equipes irão
participar da competição:
Guarany, Cantareira, Onça,
Massucatti, Ebenézer,
Rosário e Rosa de Saron.

De acordo com o
regulamento do campeonato,
somente poderão participar
atletas acima de 45 anos de
idade que votam, ou residem,
ou que trabalham no
município aguiabranquense.

O sistema da disputa
será no mata-mata com jogos
de “ida” e “volta”.

A organização é do
Departamento de Esportes.

O sorteio aconteceu na
quinta-feira (04).

Confira os confrontos:
Cantareira X Rosário;
Massucatti X Guarany e Rosa
de Saron X Onça. O Ebenézer
está classificado para a
próxima fase.

PREMIAÇÃO
Campeão: R$1.000,00 em
dinheiro, troféu e medalhas;
Vice-campeão: R$500,00
em dinheiro, troféu e
medalhas;
Melhor goleiro: 01 troféu
Artilheiro: 01 troféu

Cada equipe receberá
uma bola

Série D: Capixabas
enfrentam Portuguesa-RJ e

Caxias-RS neste fim de semana

Por terem avançado para as oitavas
de final, o Leão do Norte e o time de

Águia Branca agora detém a melhor
campanha do futebol capixaba na Série D

O futebol capixaba
passou com êxito por mais
uma etapa na luta pelo
acesso no Campeonato
Brasileiro Série D. Na
segunda fase da
competição nacional, a
primeira do mata-mata,
Nova Venécia e Real
Noroeste eliminaram
Brasiliense-DF e Anápolis-
GO, e agora enfrentam,
r e s p e c t i v a m e n t e ,
Portuguesa-RJ e Caxias-RS,
nas oitavas de final.

No jogo de ida, o Nova
Venécia visita a
Portuguesa-RJ hoje (06),
às 15h, no estádio Luso-
Brasileiro, no Rio de
Janeiro (RJ), e o Real
Noroeste recebe o Caxias-
RS amanhã (07), às 15h,
no estádio José Olímpio da
Rocha.

No jogo da volta, o
Real Noroeste enfrenta o
time gaúcho no próximo
sábado (13/08) às 15h, no
estádio Centenário, em
Caxias do Sul (RS), e o
Nova Venécia decide em
casa no domingo (14/08)
às 15h, no estádio Zenor
Pedrosa. Em caso de
empate no placar
agregado, a disputa vai

para os pênaltis.
Classificação

para as oitavas
Os passaportes para as

oitavas de final foram
carimbados no último
domingo (31/07). No
estádio olímpico Pedro
Ludovico, em Goiânia-GO, o
Real Noroeste conseguiu a
classificação nos pênaltis,
por 3 a 1, depois de perder
por 3 a 0 no tempo
regulamentar. O time de
Águia Branca tinha vencido
o jogo de ida por 5 a 2.

Após a vitória no jogo de
ida por 3 a 1, o Nova Venécia
empatou com o Brasiliense-

DF em 1 a 1, no estádio
Maria Abadia, em Ceilandia
(DF). Os gols foram de
pênalti, no segundo tempo:
Hernane Brocador marcou
para o time da casa, mas
Odilávio empatou.

A Federação de
Futebol do Estado do
Espírito Santo (FES)
acompanhou as partidas e
emitiu nota de repúdio
sobre o lamentável
episódio de invasão de
campo e ameaças por
parte de torcedores do
Brasiliense-DF, no jogo em
Ceilândia (DF).
(Informações: FES)

Com Nova Venécia e Real
Noroeste, ES é o único estado a ter

dois times nas oitavas da Série D
Nova Venécia e Real

Noroeste, classificados para
as oitavas de final do
Campeonato Brasileiro da
Série D seguem
surpreendendo e colocam o
Espírito Santo com dois
representantes nesta fase do
torneio pela primeira vez na
história.

Por terem avançado
para a terceira fase, o Leão do
Norte e o time de Águia
Branca agora detém a melhor
campanha do futebol
capixaba em uma edição de
Série D. As equipes do
noroeste do estado
acompanham Espírito Santo
(2017), Rio Branco-ES
(2015) e Vitória-ES (2019),
da capital.

Além da marca
histórica, a campanha dos
dois times se destaca no

Times do noroeste do ES seguem fazendo história
e futebol capixaba tem dois representantes

nas oitavas de final pela primeira vez na história

cenário nacional. Em 2022, os
estados do Maranhão,
Pernambuco, Rio Grande do
Sul,  São Paulo e Paraná
tiveram a chance de colocar
dois representantes nas
oitavas de final, mas não
conseguiram. Inclusive, o PR
contou com três equipes na

segunda fase.
Até a f inal,  o

campeonato seguirá em
mata-mata, com jogos de ida
e volta. Em caso de empate
na soma dos placares dos
confrontos, a decisão da
vaga será nos pênaltis.
(Com GE / ES)

Campeão invicto, Vitória iguala o
Real Noroeste como “Rei de Copas”

O Vitória-ES agora também tem 4 títulos da Copa Espírito Santo

Invicto, melhor ataque, 3ª melhor defesa e agora recordista
de títulos. A campanha do Vitória-ES na Copa Espírito Santo
2022 pode-se dizer que teve um sabor especial para o torcedor
alvianil, que foi coroada com o título no sábado (30/07) sobre
o rival Rio Branco-ES nos pênaltis. O time chegou ao 4º título
da competição (2009, 2010, 2018 e 2022) igualando-se ao Real
Noroeste que venceu nos anos 2011, 2013, 2014 e 2019.

A equipe que já havia chegado na decisão do Capixabão
deste ano, quando perdeu para o Real Noroeste, voltou a levantar
o troféu que não conquistava desde 2018.

Além disso, o Alvianil garantiu um calendário cheio para o
ano de 2023, uma vez que já estava garantido na Série D do ano
que vem pelo vice estadual e na Copa Verde por ter chegado à
decisão da Copa ES. Agora, também carimbou vaga na Copa do
Brasil com o título. (Com GE / ES)
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Três veículos se
envolveram no acidente

A colisão foi tão forte a ponto de
arrancar o motor de um dos carros

A pista ficou totalmente
interditada para veículos grandes

Um grave acidente na
Rodovia do Café, que liga
Nova Venécia a São Gabriel
da Palha, foi registrado na
manhã de quarta-feira (03),
próximo ao distrito de São
Roque da Terra Roxa.

Três veículos se
envolveram no acidente, um
Hyundai Ix35, um VW Golf,
e uma carreta carregada
com tábuas de taipá.

Segundo informações,
um homem identificado
como José Ronaldo, morreu
na colisão, que foi tão forte
a ponto de arrancar o motor
de um dos carros e espalhar
toda carga de madeira da
carreta na pista.

José Ronaldo era

marido de uma servidora da
Secretaria de Educação de
São Gabriel da Palha e

estava desaparecido desde
terça-feira (02/08).

A pista ficou

totalmente interditada para
veículos grandes e
parcialmente interditada

para veículos pequenos,
com carros e motos
podendo passar por um

pequeno espaço no
acostamento. (Rede
Notícia)

Homem é achado morto com marcas de tiros
em frente ao antigo cadeião em São Mateus

Um homem foi achado morto com
quatro marcas de tiros no corpo na manhã
de segunda-feira (1º), em frente ao antigo
cadeião, no Centro de São Mateus, no Norte
do Espírito Santo. A vítima não estava com
documentos e, por isso não foi identificada.

De acordo com a Polícia Militar, uma

equipe do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu) esteve no local e constatou
o óbito da vítima. Populares contaram que
ouviram tiros por volta de 4h, e que havia
marcas de sangue em algumas ruas. A
polícia acredita que a vítima possa ser uma
pessoa em situação de rua.

A Polícia Civil informou, por nota, que
o caso seguirá sob investigação da
Delegacia Especializada de Homicídios e
Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.

O corpo da vítima foi encaminhado
para o Serviço Médico Legal (SML) de
Linhares.
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