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Reflexao~

"Quando passares pelas águas estarei 
contigo, e quando pelos rios, eles não te 
submergirão; quando passares pelo fogo, não 
te queimarás, nem a chama arderá em ti."

Refletindo: Quantas adversidades passamos na 
vida? Problemas familiares, no trabalho, dificulda-
des financeiras, crises em relacionamentos, 
adversidades que às vezes, nós mesmos criamos? 
Todas essas adversidades são as águas, os rios, o 
fogo, a chama. Servem para nos fazer crescer, na fé 
e na vida. Mas não passamos por nada disso 
sozinhos, porque há um Deus, que nos ama 
incondicionalmente, não Permite que nada venha 
sobre nós se não possamos suportar e sempre 
cuida de cada um de nós. Basta estarmos em 
oração.

Oração: Senhor, dai-nos força para suportar toda 
adversidade, dai-nos sabedoria para enfrentar cada 
problema sem criar mais conflitos. Que possamos 
ser fortes com o Senhor para vencer sempre as 
dificuldades e ter gratidão para Te agradecer por 
cada vitória. Amém.

de
Momento 

Isaías 43:2

Site reúne serviços da plataforma
gov.br voltados a estudantes 
Perfil do Cidadão Brasileiro Estudante ajudará na busca de emprego

Os serviços e infor-
mações disponibiliza-
dos pela plataforma 
gov.br a estudantes da 
educação básica à su-
perior estão agora con-
centrados em um só 
site: o Perfil do Cida-
dão Brasileiro Estu-
dante. 

O espaço é uma 
espécie de atalho que 
possibilita obter ou 
protocolar documen-
tos e acessar progra-
mas do Ministério da 
Educação – como o 
Exame Nacional do 
E n s i n o  M é d i o 
(Enem), Sistema de 

Seleção Unificada (Si-
su), Programa Univer-
s idade para Todos 
(Prouni), Exame Naci-
onal de Desempenho 
dos Estudantes (Ena-
de) e o Fundo de Fi-
nanciamento Estu-
dantil (Fies). 

Possibilita também 
fazer pesquisas em 
universidades, institu-
tos ou outras entida-
des educacionais e ob-
ter informações sobre 
programas de assis-
tência social e serviços 
de finanças, impostos 
e gestão pública. 

Há também servi-
ços para estudantes 
com deficiência e es-

trangeiros, biblioteca 
digital e informações 
sobre infraestrutura, 
trânsito e transportes 
de estudantes. 

Empregos 

O perfil permite 
ainda o cadastro de 
currículos e disponibi-
liza serviço de busca 
de vagas no Sistema 
Nacional de Emprego 
(Sine). Pode-se agen-
dar entrevista com 
possíveis empregado-
res. 

Segundo o Minis-
tério da Educação, o 
Perfil do Cidadão Bra-
sileiro Estudante “con-

centra diversas infor-
mações e serviços vol-
tados para o público 
estudantil, tornando 
mais fácil para o usuá-
rio navegar na plata-
forma e encontrar o 
que deseja”, de forma 
“fluida, intuitiva e per-
sonalizada”, quando 
na busca por serviços 
digitais. 

O MEC acrescenta 
que há outros recur-
sos, serviços e solu-
ções que serão, em bre-
ve, incluídos na plata-
forma, uma delas, vi-
sando a fortalecer as 
ações de recuperação 
das aprendizagens 
pós-pandemia. 

Produção de veículos sobe 0,4% em
abril, diz balanço da Anfavea 

A produção de veícu-
los em abril ficou estável, 
com variação de 0,4%. 
No período foram produ-
zidas 185,4 mil unidades, 
ante as 184,8 mil no mês 
de março. Na compara-
ção com abril do ano pas-
sado, a produção indica 
queda de 2,9%, e no acu-
mulado do ano o recuo 

chega a 13,6%. 
Os dados foram di-

vulgados hoje pela Asso-
ciação Nacional dos Fa-
bricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea). 

Segundo o balanço 
mensal da entidade as 
vendas fecharam o mês 
com 147,2 mil unidades 
licenciadas, o que corres-
ponde a uma elevação de 
0,3% sobre o mês anteri-

or e retração de 15,9% na 
comparação com abril 
do ano passado. A queda 
de licenciamentos acu-
mulada no ano chega a 
21,4%. 

Os dados mostram 
ainda que as exportações 
cresceram 15,2% no mês, 
com a comercialização 
de 44,8 mil veículos. Na 
comparação com abril de 
2021 o aumento foi de 

32,3%. Já no acumulado 
de 2022, houve alta de 
17,9% nas vendas para o 
mercado externo. 

“O setor gerou 1,9 mil 
empregos, o que é consi-
derado um número ex-
pressivo porque ao gerar 
um emprego no setor, 
outros nove são gerados 
indiretamente”, disse o 
presidente da Anfavea, 
Márcio de Lima Leite. 

Na comparação com abril do ano passado, houve recuo de 2,9% 
Agência Brasil

EBC Educação 
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Policiais civis de São Gabriel
cumprem mandado de busca 
e apreendem arma de fogo 

A equipe da Delega-
cia de Polícia (DP) de 
São Gabriel da Palha 
cumpriu, na tarde des-
sa segunda-feira (09), 
um mandado de busca 
e apreensão domiciliar 
em desfavor de um co-
merciante de 55 anos. 
Ele é suspeito pelo cri-
me de posse ilegal de 
arma de fogo. Os poli-
ciais o encontraram no 
bairro Mirante, no mes-
mo município. Duran-
te a ação, armas e car-
tuchos foram apreendi-
dos. 

De acordo o titular 
da DP de São Gabriel 
da Palha, delegado Ra-
fael Caliman, o homem 
era o alvo da ação, sen-
do apontado como sus-
peito de ter efetuado 
disparos de arma de 
fogo, na manhã da últi-
ma quinta-feira (05), no 
bairro Mirante, usando 
roupas camufladas pa-
ra dificultar sua identi-
ficação. 

“As investigações 
revelaram que o suspei-
to dos disparos, um co-
merciante da região, 
tentou contra a vida de 
um homem, que teria 
furtado seu estabeleci-
mento. Durante o fla-
grante, ele confessou 
ter realizado os dispa-
ros, apresentando tam-
bém as imagens do fur-
to de que foi vítima”, 
relatou o delegado. 

Durante as diligên-
cias, os policiais conse-
guiram apreender no 
interior da residência 
do comerciante um re-
vólver calibre. 38, seis 
cartuchos do mesmo 
calibre, uma pistola 
9mm registrada, com 
59 cartuchos do mes-
mo calibre e um coldre 
velado. 

O comerciante foi 
preso em flagrante deli-
to por posse ilegal de 
arma de fogo. Ele aca-
bou sendo liberado de-
pois de pagar a fiança 
arbitrada pelo delegado 
de plantão. 

PC ES

Deputado Paulo Foletto consegue pavimentação
para estrada entre Colatina e Linhares
Renato Casagrande (PSB) autorizou o início do projeto de 
asfaltamento da estrada conhecida como Beira Rio

O deputado federal 
Paulo Foletto (PSB) reu-
niu, no sábado (7), na 
Fazenda Tupã, em Li-
nhares, com empreende-
dores rurais para anunci-
ar o sinal verde do Gover-
no do Estado para o iní-
cio da construção do pro-
jeto de pavimentação da 
estrada entre Colatina e 
Linhares. 

Será feita a estrutura-
ção asfáltica na estrada 
da margem Sul do Rio 
Doce, entre Baunilha e a 
localidade linharense de 
Bebedouro. 

De acordo com o go-
vernador Renato Casa-
grande (PSB), o Departa-
mento de Edificações e 
de Rodovias do Espírito 
Santo (DER-ES) fará a 
topografia do local e, em 
seguida, dará início ao 
projeto da estrada. 

Em visita à região 
ainda como secretário de 
Estado da Agricultura, o 
deputado identificou a 
necessidade da pavimen-
tação devido às potencia-
lidades turísticas e produ-
tivas. Foletto então levou 
a demanda ao governa-
dor. 

Casagrande foi pesso-
almente dar a notícia do 
início do projeto para os 
moradores e produtores 
locais, que vibraram com 
a novidade. 

Para concretizar o 
início dessa ação, foi pre-
ciso estadualizar a estra-

da, que era municipal. Os 
deputados estaduais Mar-
cos Garcia (PV) e Luiz 
Durão (PP) foram os pi-
vôs da conquista da Lei 
11.538/2022, que trans-
feriu para a malha rodo-
viária estadual a estrada, 
conhecida como Beira 
Rio. 

Com o projeto autori-
zado pelo governador, a 
pavimentação vai unir os 
dois polos de desenvolvi-
mento, movimentar as 
atividades econômicas 
dos municípios, o turis-
mo e melhorar a logística 
de distribuição de produ-

tos agrícolas. 
"Linhares  poderá 

aproveitar a logística fer-
roviária que nós temos 
em Colatina. É mais de-
senvolvimento econômi-
co e oportunidades para a 
região”, afirmou o depu-
tado Foletto.  

Pavimentação em 
Mantenópolis  

Na última sexta-feira 
(06), o deputado assinou 
ordem de serviço junto 
ao Governo do Estado 
para início de pavimenta-
ção na Rodovia ES-320, 

no trecho entre o entron-
camento da Rodovia ES-
164 (São José de Mante-
nópolis) e Santa Luzia de 
Mantenópolis. 

Serão 16,5k"m de 
pavimentação, que po-
tencializar o agroturis-
mo, as atividades econô-
micas da região e a acessi-
bilidade dos moradores. 

A obra será executada 
pelo Departamento de 
Edificações e de Rodovi-
as do Espírito Santo 
(DER-ES), com investi-
mento de R$ 47,19 mi-
lhões e prazo de execu-
ção de 730 dias. 

Foto: Editora Hoje

Fotos: divulgação 

Assessoria
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CIDADE DE GENTE FELIZ

Cidade celebra 34 anos de emancipação política

Pequena de tamanho, jovem de 
idade, mas com uma imensidão de 
belezas e histórias. Águia Branca 
celebra hoje (11), seus 34 anos de 
emancipação política. Como de 
costume, deixamos aqui nossa ho-
menagem a esse importante muni-
cípio e aos personagens que fazem 
parte dessa história. Com quase 10 
mil habitantes, a cidade é um dos 
destaques no solo capixaba, pela 
sua cultura e potenciais econômi-
cos.

Um pouco da história

Situada na região noroeste do 
Estado do Espírito Santo e se desta-

cando por suas belezas naturais, 
essa é a cidade de Águia Branca. 
Um município do interior, que traz 
em sua história uma vasta bagagem 
de ‘tesouros culturais’.

De acordo com informações, 
Águia Branca é uma das cidades 
capixaba que mais recebeu descen-
dentes de poloneses no século pas-
sado. O próprio nome da localidade 
já aponta para a presença de imi-
grantes poloneses e de seus descen-
dentes, uma vez que o nome “Águia 
Branca”, se deve ao símbolo que a 
bandeira polonesa apresenta com 
uma águia em destaque.

Águia Branca foi colonizada pe-
los poloneses ainda no ano de 1928. 
Era uma colonização organizada, 
dirigida pela Sociedade Coloniza-

dora de Varsóvia. O objetivo da Soci-
edade Colonizadora era estabele-
cer, em uma área comprada do go-
verno estadual, 1.800 famílias polo-

nesas no decorrer de oito anos e 
com o passar do tempo o número de 
poloneses e descendentes na região 
foi aumentando.

TOUR POR ÁGUIA BRANCA
Ÿ Centro de Cultura Polonesa

Em 18 de fevereiro de 2006, realizou-se no município a solenidade de 
inauguração da "Casa Polonesa".  Um lugar histórico que visa o resgate e a 
preservação da cultura polonesa no Município, o qual é composto por in-
dumentárias, mobiliário, medalhas, armas, utensílios domésticos, fotogra-
fias, documentos diversos e dados históricos de personalidades que fize-
ram história no município, no Espírito Santo e no território brasileiro. 
Além disso, a Casa Polonesa abriga o Museu do Imigrante Polonês. O Mu-
seu surgiu através de um Projeto da Escola Estadual de Ensino Funda-
mental e Médio Águia Branca em parceria com a ONG Spónolta Polska, 
Prefeitura Municipal e doações locais. Os bens culturais que compõem o 
núcleo inicial do museu foram doados por diversas famílias de imigrantes 
poloneses. Estes bens representam os hábitos e costumes dos colonizado-
res do município de Águia Branca.

 Foto: Derley Ferreira/@derley_ferreira_

Foto: Derley Ferreira/@derley_ferreira_ 

Foto: PMAB

Editora Hoje
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Ÿ Bico da Coruja

Uma montanha com um formato muito peculiar, localizado no Córre-
go Jabuticaba, cerca de 12 km do centro do Município: Pedra Bico da Coru-
ja. As formações são constantemente frequentadas por escaladores que 
vão até o local em busca de aventuras.

Ÿ Pedra da Boneca

Possui 390 metros de altura, localizada na comunidade de Santa Cruz, 
em Águia Branca.

Ÿ Parque Municipal Recanto do Jacaré

Bem no centro da cidade, com entrada franca, pela praça central, está locali-
zado o Parque Municipal Recanto do Jacaré. O parque possui uma grande área 
verde, um jardim bonito, trilhas que adentram a reserva da mata, sendo um lugar 
indicado principalmente para prática de esportes.

Ÿ Futebol

No futebol, o município de Águia Branca é muito bem representado pelo 
Real Noroeste Capixaba Futebol Clube, ou apenas Real Noroeste, um clube-
empresa de futebol brasileiro com sede em Águia Branca. Em 2022 o Real Noro-
este conquistou o Campeonato Capixaba 2022 e alcançou o bicampeonato esta-
dual. Seu estádio, o José Olímpio da Rocha, fica situado no mesmo município.

PARABÉNS ÁGUIA BRANCA
MENSAGEM DE JAiLSON QUiUQUi
PREFEiTO DE ÁGUiA BRANCA

“Viver em Águia Branca representa muito para nós que 
estamos aqui desde que nascemos. Águia Branca é tudo 

para gente, lugar que vivemos, moramos. É onde nasci e 
onde tenho minhas duas filhas. Local onde nos sentimos feli-

zes. No meu ponto de vista não tem lugar melhor no mundo para 
se morar, do que a nossa cidade de Águia Branca. Nesses 34 anos de emancipação 
nós ficamos felizes por conseguir tantos avanços, uma cidade que não é tão grande, 
mas tem uma trajetória belíssima, onde as pessoas convivem com respeito, com 
amor. Temos aqui os descendentes de poloneses que retratamos que são imigrantes 
europeus que fizeram sua história na cidade, criaram sua família e fazem o melhor 
também pelo município. Uma cidade ordeira, de pessoas trabalhadoras. Uma cida-
de pacata, e sobretudo, muito feliz onde o povo que mora nessa cidade, é um povo 
feliz. Parabenizo o município de Águia Branca pelos seus 34 anos!"

MENSAGEM DE EFRÉM
ViCE-PREFEiTO DE ÁGUiA BRANCA

“A vida inteira vivi em Águia Branca. Toda a minha 
história, pessoal, profissional e política, foi construída nes-

te município. Viver aqui, portanto, define quem sou. Foi 
aqui que nasci, cresci e constituí minha família. Foi aqui que, 

ainda criança, vi a emancipação política e, desde então, acompa-
nho o crescimento do município, atuando ativamente em lutas na busca de cons-
truir um mundo mais igualitário. Em meio a isso, vi muitas pessoas que partiram, 
mas também recebemos tantas outras que foram construindo o que vemos hoje. 
Parabéns pelos 34 anos, Águia Branca. Que continue sendo um bom lugar para 
viver.”

MENSAGEM DE PEDRO PAULO TORÁS
MÉDiCO VETERiNÁRiO EM ÁGUiA BRANCA

“Viver na cidade me possibilitou trazer uma medi-
cina veterinária diferente, proporcionando saúde e 

qualidade de vida também aos animais do interior, que 
tanto necessitavam. Montamos a primeira clínica veteri-

nária de Águia Branca, cidade que tanto nos acolheu e abra-
çou esse sonho junto conosco.”

LENiLSON LACERDA
PRESiDENTE DA CÂMARA DE PANCAS

"Participei da Emancipação de Águia Branca ainda 
jovem. Águia Branca para mim é uma cidade que vem 

crescendo muito, principalmente na agricultura, educa-
ção e cultura, uma cidade boa para morar. Em toda essa 

trajetória Águia Branca para mim é uma Cidade Modelo inde-
pendente de quem é o gestor", disse Lenilson Lacerda, presidente da Câmara de 
Águia Branca.

Ÿ Três Pontões

O município de Águia Branca se destaca por suas grandes formações 
rochosas. Grande parte dessas formações fazem parte do Monumento Na-
tural dos Pontões Capixabas, uma extensa cadeia montanhosa que está 
interligada com o município vizinho de Pancas. Localizado a 25 km do 
centro do município, na comunidade do Córrego São Bento, estão as for-
mações rochosas que recebem o nome de Três Pontões.

CIDADE DE GENTE FELIZ
Foto: PMAB Foto: PMAB

Foto: PMAB

Foto: divulgação 

Foto: divulgação 

Foto: divulgação 

Foto: divulgação 
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Operação conjunta apreende arma, 
drogas e dinheiro em Boa Esperança 

A Polícia Civil do 
Espírito Santo (PCES) 
por meio da Delegacia 
de Polícia (DP) de Boa 
Esperança, em conjun-
to com a 1ª Compa-
nhia do 2º Batalhão da 
P o l í c i a  M i l i t a r 
(PMES), durante ope-
ração, realizada na últi-
ma sexta-feira (6), apre-
endeu arma, drogas e 
dinheiro.  As apreen-
sões ocorreram duran-
te cumprimento de 
mandado de busca e 
apreensão. Três indiví-
duos foram presos. 

Duas residências 
foram diligenciadas. A 
primeira delas, locali-
zada no Centro de Boa 
Esperança, foi a de um 
homem de 47 anos. Os 
policiais não encontra-
ram o suspeito, estan-
do em casa apenas a 
namorada dele. Então, 
a jovem contatou seu 
namorado, que de ime-
diato compareceu à 

residência. 
Iniciadas as buscas 

no local, a equipe loca-
lizou no quarto do sus-
peito de 47 anos, um 
revólver calibre .38 
com seis munições. 
“Diante dos fatos, o 
suspeito foi autuado 
em flagrante por posse 
ilegal de arma de fogo e 
liberado para respon-
der em liberdade, após 
o recolhimento da fian-
ça arbitrada pelo dele-
gado de plantão”, in-
formou o titular da DP 
de Boa Esperança, dele-
gado Wilian Dobro-
vosk. 

Em continuidade à 
operação, os policiais 
se dirigiram até o bair-
ro Boamira, também 
no município, com o 
objetivo de cumprir 
outro mandado de bus-
ca e apreensão. 

No local, os policia-
is realizaram um cerco 
no imóvel e percebe-
ram quando uma mu-
lher de 53 anos chegou 

ao portão da residência 
e adentrou novamente 
no imóvel, apresentan-
do nervosismo. Logo 
depois, um homem de 
61 anos chegou ao por-
tão e abriu, deixando 
que os policiais entras-
sem, realizando um 
cerco no quintal. 

Em seguida,  ao 
olhar por cima do mu-
ro da residência, um 
dos policiais observou 
quando a mulher de 53 
anos tentou jogar uma 
sacola branca para o 
terreno baldio, locali-
zado do lado da casa. 

Os policiais solicita-
ram, então, que a mu-
lher soltasse a sacola, 
onde os policiais en-
contraram uma quan-
tia de substância análo-
ga à maconha do tama-
nho de uma bola de 
bilhar e outra quantia 
de uma substância aná-
loga ao crack do tama-
nho aproximado de 
uma bola de gude. 

Ao ser questionada 

pelos policiais se havi-
am outras substâncias 
ilícitas na casa, a mu-
lher negou. Entretanto, 
a equipe, com o auxílio 
da cadela Jade da uni-
dade K9, localizou no 
quarto da mulher uma 
bolsa contendo R$ 
7.093,00 em espécie, 
um caderno com diver-
sas anotações relacio-
nadas à venda de en-
tor pecentes,  outra 
quantia de uma subs-
tância análoga à cocaí-
na do tamanho de uma 
bola de golfe, além de 
vários comprovantes 
de depósito. 

Ainda durante as 
buscas, os policiais ob-
servaram que no celu-
lar da mulher, que esta-
va desbloqueado, cons-
tavam diversas mensa-
gens da filha dela, uma 
mulher de 28 anos, in-
formando que as viatu-
ras estavam a caminho 
da residência da mãe. 

Enquanto a equipe 
ainda estava no local, a 

mulher de 28 anos che-
gou à residência questi-
onando o porquê da 
ação policial, momen-
to em que foi identifi-
cada como filha da sus-
peita e responsável pe-
las mensagens envia-
das ao celular da mãe. 

Então, os policiais 
deram voz de prisão às 
mulheres, visto os mate-
riais encontrados e as 
mensagens enviadas 
pela filha. 

“A suspeita de 53 
anos foi encaminhada 
à Delegacia Regional 

de Nova Venécia, onde 
foi autuada em flagran-
te por tráfico de drogas 
e associação para o trá-
fico de drogas e foi en-
caminhada para o Cen-
tro de Detenção Provi-
sória (CDP) de São 
Mateus. Já a suspeita 
de 28 anos foi ouvida e 
liberada após a autori-
dade policial entender 
que não havia elemen-
tos suficientes para la-
vrar auto de prisão em 
flagrante naquele mo-
mento”, acrescentou o 
delegado. 

Polícia Civil e Cebraspe assinam contrato 
para realização do Concurso para delegado 

A Polícia Civil do 
Espírito Santo (PCES) 
e o Centro Brasileiro 
de Pesquisa em Avalia-
ção e Seleção e de Pro-
moção de Eventos (Ce-
braspe) assinaram o 

contrato para a realiza-
ção do Concurso Pú-
blico para o cargo de 
Delegado de Polícia. A 
assinatura ocorreu na 
última quinta-feira 
(05) e foi divulgada por 
meio dos canais oficia-

is da PCES.
O concurso, muito 

aguardado por candi-
datos de todo o País, 
vai ofertar 40 vagas 
para Delegado de Polí-
cia, com salário inicial 
de R$ 12.413,15, mais 
vantagens. A previsão 
é de que o edital seja 
publicado até o final do 
primeiro semestre des-
te ano e algumas infor-
mações já estão dispo-
níveis.

O valor da taxa de 
inscrição será de R$ 
113,00 e o processo 
seletivo será composto 
de sete etapas: prova de 

questões objetivas; pro-
va escrita (questões); 
exames de aptidão físi-
ca de sanidade física e 
mental e psicotécnico; 
prova oral; avaliação 
de títulos; comprova-
ção do tempo mínimo 
de prática forense ou 
atividade policial; sin-
dicância de vida pre-
gressa e curso de for-
mação profissional.

Podem se candida-
tar brasileiros natos ou 
naturalizados, que te-
nham concluído o cur-
so superior de bacharel 
em Direito e tenham, 
no mínimo, três anos 

de prática forense ou 
de atividade policial, 
em qualquer institui-
ção de Segurança Pú-
blica.

O concurso para a 
função de Delegado de 
Polícia Civil foi autori-
zado pelo governador 
do Estado, Renato Ca-
sagrande, no final do 
ano passado. O delega-
do-geral da Polícia Ci-
vil, José Darcy Arru-
da, destacou a impor-
tância deste concurso 
para a recomposição 
do efetivo da corpora-
ção.

“Nos últimos qua-

tro anos, temos traba-
lhado para recompor a 
Polícia Civil do Espíri-
to Santo. O Governo 
do Estado convocou 
duas turmas para pre-
enchimento de diver-
sos cargos, investiu na 
aquisição de equipa-
mentos, armas e viatu-
ras, reformou unidades 
policiais já existentes e 
construiu novas. Ago-
ra, temos um concurso 
para Delegado em an-
damento. Os candida-
tos devem continuar se 
preparando e ficar aten-
tos à publicação do edi-
tal”, destacou Arruda.  
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Pagamentos com cartões de crédito
crescem 42% no primeiro trimestre 

O s  p a g a m e n t o s 
com cartões de crédito 
cresceram 42,4% no 
primeiro trimestre do 
ano em comparação 
com o período de janei-
ro a março de 2021, 
segundo balanço divul-
gado na terça-feira (10) 
pela Associação Brasi-
leira das Empresas de 
Cartões de Crédito e 
Serviços (Abecs). De 
acordo com a associa-
ção, foram movimenta-
dos R$ 478,5 bilhões 
em pagamentos com 
cartões de crédito nos 
três primeiros meses do 
ano. 

Os cartões de débito 
foram responsáveis por 
R$ 235,4 bilhões em 
pagamentos no primei-
ro trimestre, um au-
mento de 15,2% em 
relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. 
As transações com car-
tões pré-pagos soma-
ram R$ 44,6 bilhões de 

janeiro a março, alta de 
148,4% em compara-
ção com o primeiro 
trimestre de 2021. 

Compras online 

O crescimento das 
transações de cartões 
de crédito está relacio-
n a d o ,  s e g u n d o  a 
Abecs, à expansão do 
comércio online e tam-
bém ao controle da dis-
seminação da covid-19 
no país. “A própria [va-
riante] Ômicron, quan-
do teve uma melhora, a 
partir de fevereiro, os 
números passaram a 
acompanhar o que se-
ria uma normalidade 
da vida urbana”, res-
saltou o presidente da 
associação, Rogério 
Panca. 

As compras pela 
internet tiveram alta de 
35,2% de janeiro a mar-
ço em relação ao pri-
meiro trimestre de 
2021, totalizando R$ 
162,4 bilhões. Do mon-

tante, R$ 157,9 bilhões 
foram movimentados 
com cartão de crédito, 
alta de 35,4%. 

Panca destacou ain-
da que o percentual de 
crescimento é muito 
alto devido à base bai-
xa de comparação, que 
foi o início de 2021, 
quando a quarentena 
contra a pandemia de 
covid-19 provocava 
diversas restrições à 
atividade econômica. 

Gastos no exterior 

Com a reabertura, 
os gastos no exterior, 
impulsionados pelas 
viagens, também cres-
ceram. No primeiro 
trimestre do ano, os 
brasileiros gastaram, 
com cartão de crédito. 
fora do país, US$ 849,7 
milhões, uma alta de 
107,9%. Os gastos de 
estrangeiros no Brasil, 
também com cartões 
de crédito, ficaram em 
US$ 665,5 milhões, um 

aumento de 64,5% em 
relação aos três primei-
ros meses de 2021. 

Os pagamentos por 
aproximação cresce-
ram 455,9% nos prime-
iros três meses do ano, 
respondendo pelo mo-
vimento de R$ 103,2 
bilhões, sendo R$ 58,1 
bilhões por cartão de 
crédito, R$ 28,4 bilhões 
por cartão de débito e 
R$ 16,7 bilhões por car-
tão pré-pago. 

Inadimplência 

A inadimplência 
dos usuários de cartão 
de crédito vem crescen-
do nos últimos meses e 
chegou a 5,8% em feve-
reiro. Segundo Panca, 
o cenário econômico 
adverso está prejudi-
cando a capacidade das 
famílias de manterem 
os pagamentos em dia. 
“Desemprego elevado, 

inflação alta, taxa de 
juros elevada, isso tudo 
acaba provocando uma 
corrosão da renda das 
famílias”, enumerou, 
sobre as razões do au-
mento do percentual de 
pessoas com pagamen-
tos em atraso. 

Ele ponderou, no 
entanto, que o patamar 
ainda está abaixo dos 
picos da série histórica 
de inadimplência no 
país.

Alunos de Colatina vivenciam prática
do judô em aulas de Educação Física 

Os estudantes das 
Escola Estadual de 
Ensino Fundamental 
e Médio (EEEFM) 
Rubens Rangel, loca-
lizada em Colatina, 
tiveram contato com o 
universo das artes mar-
ciais japonesas nas 
aulas de Educação 
Física. O professor 

Wilson Salume Mari-
no levou aos estudan-
tes teoria e prática do 
judô.

O conteúdo foi de-
senvolvido por meio 
de explicação de sli-
des, atividade de revi-
são, teste avaliativo, 
atividade prática e ob-
servação. Nas aulas 
práticas, foram desen-
volvidas vivências em 

a q u e c i m e n t o  c o m 
brincadeiras e jogos 
de oposição, parte es-
pecifica com rolamen-
tos, quedas, tipos de 
pegadas e desloca-
mentos no tatame e os 
golpes básicos como 
De-ashi-barai / O-
soto-gari. 

“O judô, sendo um 
esporte criado por um 
professor, conhecedor 

do processo educacio-
nal e comprometido 
com a formação das 
pessoas, vem nos tra-
zer e proporcionar 
condições de alcançar 
esse objetivo, pois 
apresenta aspectos 
i m p o r t a n t e s  q u e 
abrangem dimensões 
procedimentais, con-
ceituais, sociais e ati-
tudinais", explicou o 

professor. 
Já a pedagoga da 

unidade de ensino, 
Tatiane Lorencini To-
rezani Matias, afir-
mou que a atividade 
desenvolvida aguçou 
a curiosidade dos estu-
dantes aliando a teo-
ria e a prática, visando 
a proporcionar um 
aprendizado concreto 
e acima de tudo onde 

o seja o protagonista 
do seu próprio saber. 

A estudante Érika 
de Macedo Ferrari 
gostou da atividade e 
falou sobre seu apren-
dizado. “É muito im-
portante para o desen-
volvimento de conhe-
cimento, embora a 
maioria das pessoas 
não use o judô em seu 
cotidiano”, pontuou. 

A atividade desenvolvida aguçou a curiosidade dos estudantes aliando a teoria e a prática 

Sedu
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CLA$$IFICADOS
Editais, Comunicados, Atas, Relatórios, Balancetes 27 3117-1030jornalhojenoticias@hotmail.com

Comprando, vendendo ou trocando! Anuncie conosco 27 3117-1030jornalhojenoticias@hotmail.com

COMUNICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO-
ES- CNPJ: 01.619.232/0001-95. Torna público que 
Requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambi-
ente de Vila Valério/ES através do Processo nº 
1118/2022, a Licença Ambiental Simplificada - LMS, 
para atividade 20.01 - Triagem e armazenamento 
temporário de resíduos sólidos para fins de reciclagem 
e/ou reutilização (resíduos não contaminados e não 
perigosos), excetuando resíduos da construção civil e 
resíduos volumosos. Não inclui ferro-velho.  Na locali-
dade Córrego Paraisópolis Vila Valério ES (Sítio Olho 
D'Água) na Coordenada: Longitude : 362461.00 m E     
Latitude: 7906226.00 m S .

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DA 

COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

Faço saber que pretendem casar-se

RENATO VAGNER DE ARAUJO e EDÚCIA ROQUE

RENATO VAGNER DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, profissão lavrador, 

com quarenta (40) anos de idade, estado civil anterior solteiro, natural de São 

Gabriel da Palha-ES, residente no Córrego Duas Barras, Zona Rural em São 

Gabriel da Palha-ES e EDÚCIA ROQUE, nacionalidade brasileira, profissão 

lavradora, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil anterior solteira, natural 

de São Gabriel da Palha-ES, residente no Córrego Duas Barras, Zona Rural em 

São Gabriel da Palha-ES.

10 de maio de 2022.

ELOIR CARLOS AHNERT

Tabelião/Oficial do Registro Civil

jornalhojenotícias@hotmail.com

27 3117-1030
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