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Prefeitura de Colatina realiza 1ª 
feira de adoção de pets 

Público lota avenida em Barra de São Francisco
para ver manobras radicais da Equipe Força & Ação 

Espaço foi preparado para receber tutores interessados 
em dar um lar definitivo para 80 pets
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Homem é detido pela Polícia 
Militar após agredir a própria 
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Segundo informações o homem agrediu a mãe 
após ela ter negado dinheiro a ele

Vigilância inicia 
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São Vicente em 
Baixo Guandu

Prefeito de Ecoporanga 
entrega trator e 
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Reflexao~

«Porque, assim como os sofrimentos de 
Cristo se manifestam em grande medida a 
nosso favor, assim também a nossa consola-
ção transborda por meio de Cristo."

Refletindo: Quem de nós nunca precisou de 
um consolo em meio a tribulações, é um 
momento para desabafar e reanimar. Mas o 
verdadeiro consolo é aquele que vem de Deus, 
nos enche de paz, e permanece em todo o 
tempo, nos vivifica, da forças e alegria mesmo 
na tribulação, faz-nos sentir seguros, não 
termos medo seja qual for o inimigo. Que 
nunca percamos a esperança em nosso Deus, 
que estejamos sempre buscando de seu 
consolo através de Jesus nosso Salvador.
Oração: Senhor Deus, obrigado por estar 
presente em todos os momentos da minha 
vida, obrigado porque nas horas mais difíceis 
eu sinto que o Senhor está mais próximo, me 
sustentando, me consolando, me guardando, 
me livrando do mal, trazendo a paz mesmo em 
meio às dificuldades, a paz que só Jesus pode 
trazer aos nossos corações. Obrigado Senhor, 
porque eu sei que minha luta é passageira, logo 
eu poderei testemunhar o livramento e a vitória 
que o Senhor trouxe a mim. Eu oro em nome 
de Jesus. Amém.

de
Momento 

2 Coríntios 1:5

Homem é detido pela Polícia 
Militar após agredir a própria 
mãe em São Gabriel da Palha 

Na tarde de sábado 
(2), durante patrulha-
mento em São Gabriel 
da Palha, militares 
avistaram uma senho-
ra sentada na calçada 
com sangramento na 

cabeça e próximo a 
ela, seu filho, que esta-
va sendo contido por 
populares. 

Segundo informa-
ções, a senhora rela-
tou que seu filho a 
agrediu após ter nega-
do a ele um dinheiro 

que havia recebido, 
então o agressor foi 
até o quarto em que a 
mãe estava deitada e 
lhe desferiu cinco gol-
pes na cabeça usando 
a muleta da vítima. 
Em seguida, ao tentar 
fugir, foi contido por 

vizinhos que estavam 
na frente da casa. Devi-
do aos ferimentos a 
vítima ficou sob os 
cuidados hospitala-
res.  

O acusado foi enca-
minhado e entregue à 
autoridade policial 

Segundo informações o homem agrediu a mãe 
após ela ter negado dinheiro a ele

Homem agride companheira em São Gabriel
da Palha e é detido pela Polícia Militar 

Na manhã de do-
mingo (3), um homem 
de 36 anos foi detido 
por policias militares, 
após agredir sua com-
panheira em São Ga-
briel da Palha. 

Segundo informa-
ções, o fato aconteceu 
após denúncia de que 
uma mulher estava sen-

do agredida pelo mari-
do em sua residência 
no Córrego Mundo 
Novo, zona rural do 
município. 

A equipe militar se 
deslocou ao endereço 
onde a vítima relatou 
que o seu companheiro 
havia chegado em casa 
embriagado e começa-
do a agredi-la, momen-
to em que conseguiu 

fugir para o quintal, 
porém, ele a acompa-
nhou, pegou uma esta-
ca de madeira e tentou 
lhe atingir, mas com o 
auxílio de um macha-
do, ela conseguiu se 
defender dos golpes, 
sofrendo apenas esco-
riações. Em seguida, a 
vítima se escondeu no 
meio do cafezal, que 
fica ao lado da casa.  

Os militares realiza-
ram buscas e localiza-
ram o suspeito no inte-
rior do imóvel. Com a 
chegada da guarnição, 
ele tentou fugir, mas foi 
detido pelos policiais. 

Os envolvidos fo-
ram encaminhados ao 
hospital para atendi-
mento médico e em 
seguida apresentados à 
autoridade policial. 

PMES 

PMES

Os envolvidos foram encaminhados ao hospital para atendimento
médico e em seguida apresentados à autoridade policial 
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Prefeitura de Colatina realiza
1ª feira de adoção de pets 

Cães e gatos de to-
das as idades estarão 
disponíveis para ado-
ção responsável na 1ª 
Feira de Adoção de 
Pets de Colatina. Em 
um espaço todo prepa-
rado para receber tuto-
res interessados em dar 
um lar definitivo e mui-
to amor, 80 pets esta-
rão disponíveis na 
ação que acontecerá 
no sábado, dia 09 de 
julho, às 16 horas, na 
área verde da Avenida 
Senador Moacyr Dal-
la. 

A 1ª Feira de Ado-
ção será realizada pela 
Prefeitura de Colatina, 
por meio das Secretari-
as de Comunicação 
Social, Saúde e Meio 
Ambiente, em parceria 
com a OAB, Unesc e 
entidades protetoras 
dos animais. 

“A feira tem o pro-
pósito de encontrar 
famílias e lares que fa-
çam acolhimento res-
ponsável dos pets. Du-
rante a ação, nossas 
equipes também vão 
estar prontas para tirar 
dúvidas. É importante 
que os novos tutores 
saibam de todas as res-
ponsabilidades que 
precisam ter ao adotar 
e ao longo da vida do 
animal”, destaca o Co-
ordenador do Centro 
de Controle de Zoono-
ses (CCZ), Ronaldo 
Araújo Paranhos. 

Para adotar 

Para adotar um ani-
mal na feira, a pessoa 
deve ser maior de 18 
anos, precisa apresen-
tar documento de iden-
tificação com foto e 
comprovante de resi-
dência, além de assinar 

termo de responsabili-
dade pelo animal que 
está adotando. 

Além da feira, os 
animais que estão abri-
gados no CCZ de Cola-
tina também podem 
ser adotados ao longo 
da semana, de segun-
da-feira a sexta-feira, 
das 7h às 16 horas, dire-
tamente na unidade. 
Para mais informações 
sobre adoção, a popu-
lação pode entrar em 
contato através dos 
telefones.: (27) 3721-
1681 / 1978. 

– ser maior de 18 
anos; 

– apresentar docu-
mento de identificação 
com foto; 

– apresentar com-
provante de residência; 

– assinar um termo 
se responsabilizando 
pelo cuidado com o 
animal que está ado-

tando. 

Cuidados 

Os animais adultos 
disponíveis na feira 
para adoção já passam 
por procedimentos de 
castração, vacinação, 
vermifugação, além da 
testagem para leishma-

niose. 
Já os filhotes pas-

sam por prévia avalia-
ção médico-veterinária 
e as pessoas que ado-
tam recebem orienta-
ções sobre quando po-
derão levá-los ao CCZ 
para receber a vacina-
ção antirrábica e reali-
zar a castração. 

Serviço: 

1ª Feira de Adoção 
de Colatina 

Data: sábado, 09 de 
julho 

Horário: às 16 ho-
ras 

Local: área verde, 
Avenida Senador Mo-
acyr Dalla 

Anatel faz consulta pública para 
padronizar carregadores de celular 

A Agência Nacio-
nal de Telecomunica-
ções (Anatel) realiza 
consulta pública para 
definir requisitos técni-
cos para padronizar 
carregadores de telefo-
nes celulares no padrão 
“USB tipo C”. As con-
tribuições podem ser 
enviadas até 26 de agos-
to. 

Segundo a agência 
reguladora, a consulta 
será realizada após pro-
jeto do parlamento eu-
ropeu incluir requisitos 
para harmonização de 
interface de carrega-

mento por cabo de dife-
rentes equipamentos, 
inclusive telefones celu-
lares, que deverão inte-
grar uma interface de 
carregamento harmo-
nizada, baseada no pa-
drão USB tipo C. O mo-
delo foi escolhido por 
ser utilizado pela maio-
ria dos fabricantes glo-
bais e possuir normati-
zação internacional-
mente reconhecida. 

Parlamentares dos 
Estados Unidos tam-
bém solicitaram ao de-
partamento de comér-
cio estadunidense a ado-
ção de abordagem simi-
lar à europeia. Ao defi-

nir padrão de carrega-
dores de celular, os con-
gressistas querem evitar 
custos desnecessários 
ao consumidor e dimi-
nuir o lixo eletrônico. 

De acordo com a 
Anatel, uma proposta 
com abordagem similar 
ao mercado internacio-
nal foi criada para apli-
cação no Brasil, abran-
gendo carregadores de 
telefones celulares cuja 
implementação depen-
de da atualização dos 
requisitos técnicos vi-
gentes na agência para 
a avaliação da confor-
midade de telefones e 
carregadores celulares. 

Agência Brasil

PMC

Foto: Pixabay

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil 

Além da feira, os animais que estão abrigados no CCZ de 
Colatina também podem ser adotados ao longo da semana 
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Público lota avenida em Barra de São Francisco
para ver manobras radicais da Equipe Força & Ação 

Um grande público, 
formado em sua maioria 
por jovens, lotou o trecho 
da avenida Jones dos San-
tos Neves, ao lado da pra-
ça Arlindo Pinto da Cos-
ta, no domingo, 3, para 
assistir às manobras da 
Equipe Força & Ação, 
única equipe de motos-
how acrobático no Brasil 
homologada pela Confe-
deração Brasileira de Mo-
tociclismo (CBM). 

A equipe é composta 
de cinco pilotos profissio-
nais, um locutor e 3 auxi-
liares de produção reali-
zando shows por todo o 
País. 

Durante o show, que 
tem duração de uma hora 
o grupo de pilotos profis-
sionais e confederados 
realiza manobras radica-
is com motocicletas de 
110 a 1.000 cilindradas e 
1 quadriciclo. São exibi-
das mais de 50 manobras 
diferentes, com muitos 

efeitos especiais, explo-
s õ e s ,  m o t o  l a n ç a -
chamas, derrapagens, 
pirâmides, saltos em ar-
cos de fogo! 

Um show que encan-
ta o público por onde pas-
sa, arrojado e emocio-
nante onde máquinas e 
pilotos entram em fusão 
com a adrenalina e a emo-
ção. 

A equipe é comanda-
da por Fábio Rolim, o 
popular “Dentinho” e fez 
sua terceira apresentação 

em Barra de São Francis-
co, com apoio da Prefei-

tura Municipal, através 
da Secretaria Municipal 

de Esportes e Lazer (Se-
mel). 

Eleições 2022: restrições para
agentes públicos começam a valer  

Restrições para servi-
dores públicos e pré-
candidatos às eleições de 
outubro passaram a valer 
no sábado (2), três meses 
antes do primeiro turno.  

As medidas estão pre-
v i s t a s  n a  L e i  n º 
9.504/1997, conhecida 
como Lei das Eleições, e 
objetivam manter o equi-
líbrio entre os candida-
tos.  

Políticos estão proibi-
dos de autorizar a veicu-
lação de publicidade esta-
tal sobre os atos de gover-
no, realização de obras, 
campanhas de órgãos 
públicos federais, estadu-
ais e municipais, exceto 

no caso de grave e urgen-
te necessidade pública. 
Nesse caso, a veiculação 
deverá ser autorizada 
pela Justiça Eleitoral.  

Eles também não po-
dem fazer pronuncia-
mento oficial em cadeia 
de rádio de televisão, sal-
vo em casos de questões 
urgentes e relevantes, 
cuja autorização também 
dependerá de autoriza-
ção da Justiça Eleitoral.   

A participação em 
inaugurações de obras 
públicas também está 
vedada, além da contra-
tação de shows artísticos 
com dinheiro público.  

Durante o período 
eleitoral, funcionários 
públicos não podem ser 

contratados, demitidos 
ou transferidos até a pos-
se dos eleitos.  

No entanto, estão 
liberadas a exoneração e 
a nomeação de cargos em 
comissão e funções de 
confiança, além das no-
meações de aprovados 
em concursos públicos 
homologados até 2 de 
julho de 2022.  

Em julho, o calendá-
rio eleitoral também pre-
vê outras datas importan-
tes para o pleito.  

De 20 de julho até 5 
de agosto, os partidos 
deverão realizar suas con-
venções para escolher 
oficialmente os candida-
tos que vão disputar as 
eleições.  

A partir do dia 20, 
candidatos, partidos polí-
ticos, coligações e federa-
ções terão direito à solici-
tação de direito de res-
posta por afirmações con-
sideradas caluniosas, 
difamatórias ou sabida-

mente inverídicas que 
forem publicadas por 
veículos de comunicação 
social.  

O primeiro turno será 
realizado no dia 2 de outu-
bro, quando os eleitores 
vão às urnas para eleger o 

presidente da República, 
governadores, senadores, 
deputados federais, esta-
duais e distritais. Eventu-
al segundo turno para a 
disputa presidencial e aos 
governos estaduais será 
em 30 de outubro.  

EBC Política

Foto: divulgação 

Fotos: divulgação/PMBSF 

PMBS
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Vigilância inicia trabalho de pesquisa vetorial
no bairro São Vicente em Baixo Guandu

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Bai-
xo Guandu, através da 
Vigilância em Zoono-
ses, iniciou no dia 23 
de junho, o trabalho de 
pesquisa vetorial do 
programa de vigilância 
e controle da Leishma-
niose Visceral, no bair-
ro São Vicente, para 
detectar a possível pre-
sença flebótomo, popu-
larmente conhecido 
como “mosquito asa 
de palha”. 

Através da pesquisa 
será possível identifi-
car os locais onde o 
“mosquito asa de pa-

lha” habita, sua preva-
lência e incidência 
(quando é encontrado 
em maior número). 
Esta ação permite que 
a vigilância de Zoono-

ses tenha respaldo téc-
nico para executar o 
serviço de dedetização 
do vetor, nas áreas on-
de o mesmo é detecta-
do. Deste modo é feito 

o controle químico, 
bloqueando a possibili-
dade do mosquito (ve-
tor) picar um cão ou 
ser humano. 

Atualmente obtive-

mos um caso confir-
mado da doença (Le-
ishmaniose Visceral) 
no bairro São Vicente, 
demonstrando a im-
portância do desenvol-

vimento deste trabalho 
na Saúde Pública. O 
principal objetivo é o 
bloqueio do ciclo do 
vetor, garantindo mai-
or proteção à saúde da 
população. 

Durante a ação esti-
veram presentes: João 
Batista Carneiro da 
Silva (Agente de com-
bate a endemias), Sone-
aldo Mutz Pego (Auxi-
liar de Médico Veteri-
nário), Juliano Fernan-
des Alves (Médico Ve-
t e r iná r io/  Coord . 
UVZ), Augusto Mar-
chon Zago (Médico 
Veterinário da Supe-
rintendência Regional 
de Saúde de Colatina). 

Saiba como funcionam as novas regras de atendimento no INSS

Desde segunda-
feira (4), os trabalhado-
res, aposentados e pen-
sionistas que estão in-
do às agências do Insti-
tuto Nacional do Segu-
ro Social (INSS) têm 
novas regras de atendi-
mento. As mudanças 
abrangem horários de 
abertura ao público, 
tipo de agendamento, 
o direito a acompa-
nhante, a entrega de 
documentos e a valida-
de de carteiras de iden-
tidade antigas. 

As mudanças cons-
tam da Portaria 1.027, 
publicada na última 
quarta-feira (29) no 
D i á r i o  O f i c i a l  d a 
União. As novas nor-
mas oficializam regu-
lamentação feita em 
agosto de 2021. 

As agências deve-
rão funcionar por 12 
horas diárias, com o 
horário de abertura 
fixado entre as 6h30 e 
as 10h. No entanto, o 
horário de atendimen-
to ao público em geral 
deverá começar entre 

as 7h e as 8h, funcio-
nando por seis horas 
diárias ininterruptas. 
O horário da tarde será 
dedicado a perícias 
médicas agendadas e a 
outros atendimentos 
internos. 

Identificação 

A portaria regula-
mentou a identificação 
para o público externo 
entrar na agência. O 
segurado deve apresen-
tar documento oficial 
com foto. Doentes e 
pessoas a partir de 60 
anos podem apresen-
tar a carteira de identi-
dade, que deve ser acei-
ta pelo servidor mes-
mo com rasuras. 

A nova norma pre-
tende diminuir o núme-
ro de acompanhantes 
nos postos de atendi-
mento. Apenas segura-
dos com deficiência 
auditiva terão direito 
de entrar com acompa-
nhante. Nas demais 
situações, caberá ao 
servidor responsável 
pelo atendimento deci-
dir sobre a presença de 

mais uma pessoa no 
recinto. 

Entrega de 
documentos 

O Artigo 24 da por-
taria dispensa a exigên-
cia de procuração nas 
entregas simples de 
documentos nas agên-
cias do INSS. No en-
tanto, a procuração (ou 
algum documento le-
gal que comprove a 
representação) será 
pedida caso o repre-
sentante tiver de se ma-
nifestar sobre o cum-
primento de alguma 
exigência. 

Nos processos de 
justificações adminis-
trativas, quando o segu-
rado apresenta teste-
munhas com valor de 
prova, a agência deve-
rá fornecer um servi-
dor exclusivo para o 
atendimento. Ao mar-
car os depoimentos, o 
funcionário deverá in-
formar se a testemu-
nha depõe por deter-
minação administrati-
va ou judicial. 

Agendamento 

A norma reintrodu-
ziu o agendamento 
prévio em quase todas 
as situações, para aten-
dimento nas agências. 
O segurado poderá 
agendar a visita no apli-
cativo Meu INSS ou 
pelo telefone 135, rece-
bendo uma senha ao 
chegar à agência no dia 
e na hora marcados. 
Os casos mais comple-
xos ou que não possam 
ser resolvidos de forma 
remota podem ser agen-
dados na Central 135 
ou excepcionalmente 
nas agências, na moda-
lidade “atendimento 
específico”. 

O atendimento 
específico será 
autorizado nas 

seguintes situações: 

• Impossibilidade 
de informação ou de 
conclusão do pedido 
pelos canais remotos;

• Quando a Central 
135 não puder atender 
à demanda e houver 
orientação para que o 
operador mande o inte-
ressado a uma agência;

• Recursos pedidos 
por empresas

• Pedido de contes-
tação de Nexos Técni-
cos Previdenciários 
(NTEP);

• Ciência do cida-
dão referente à necessi-
dade de inscrição no 

Cadastro Único para 
Programas Sociais do 
G o v e r n o  Fe d e r a l 
(CadÚnico);

• Reativação do Be-
nefício de Prestação 
Continuada (BPC), 
após atualização do 
CadÚnico;

Desde o início de 
março, as agências do 
INSS estavam aten-
dendo o público sem a 
necessidade de agen-
damento. Em março 
de 2020, o atendimen-
to presencial foi sus-
penso por causa da pan-
demia de covid-19. No 
fim de 2020, os postos 
do INSS voltaram a 
atender o público, mas 
com marcação prévia.

EBC Geral
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Prefeito de Ecoporanga entrega 
trator e equipamentos agrícolas 
no assentamento Novo Sonho

O prefeito Elias 
Dal’Col, dando conti-
nuidade a uma agenda 
em prol de beneficiar 
os produtores rurais de 
Ecoporanga, esteve na 
manhã de sexta-feira, 
1 de julho, no Assenta-
mento Novo Sonho, 
na Associação dos Pro-
dutores  Rurais  do 
Assentamento Novo 
Sonho. 

Na ocasião, a asso-
ciação foi contempla-
da com 1 Trator, 1 Gra-
de Aradora Hidráulica 

e uma carrocinha. Os 
investimentos são fru-
to de emenda parla-
mentar do deputado 
Estadual José Esme-
raldo. 

O prefeito Elias 
Dal’Col agradeceu ao 
Deputado José Esme-
raldo pelo envio da 
emenda e reforçou seu 
compromisso com a 
comunidade do Assen-
tamento Novo Sonho. 
“Nosso compromisso 
é garantir boa acessibi-
lidade aos moradores 
dessa região. Com a 
entrega desses equipa-

mentos, estamos aju-
dando os produtores a 
ter mais agilidade em 
suas atividades diária, 
bem como na diversifi-
cação da renda famili-
ar”, afirmou. 

Estiveram presen-
tes além da comunida-
de local, o prefeito Eli-
as Dal’Col, o secretá-
rio de Agricultura, Thi-
ago Loth, o secretário 
de Finanças, Fábio 
José, equipe da Secre-
taria de Agricultura, e 
os vereadores Lolô 
Andrade e Jeffinho 
Dal’Col. 

Conheça o vencedor do 1º Concurso
de Café Conilon de Jaguaré 

O ganhador do 1º 
Concurso de Café Coni-
lon de Jaguaré foi conhe-
cido no sábado (03) du-
rante o terceiro dia da 29ª 
Festa do Produtor Rural, 
realizada no Parque de 
Exposições Alpheu Sos-
sai. A organização do 
concurso realizado pelo 
Sindicato Rural com apo-
io da Prefeitura de Jagua-
ré, anunciou ainda na 
manhã de sábado os 10 
finalistas, de onde sairia 
os cinco vencedores. 

O grande vencedor 
foi o produtor Amarildo 
Antônio Siqueira, do 
Estivado, com a nota 
82,50. Amarildo vibrou 
bastante com a vitória. 
“Estou muito emociona-
do. Todos que participa-
ram estão de parabéns, 
pois foi uma dedicação 
que todos tivemos. Agra-
deço à organização e à 
Prefeitura por nos pro-
porcionar este momento 
importante para o muni-
cípio. Estou tão feliz que 
nem vou dormir hoje”, 
comemorou Amarildo. 

SURPRESA – O se-
gundo lugar foi para o 
produtor Adilson Regi-
ni, do Girau, com a nota 
81,87 e a terceira posição 
ficou com Valdecir Mer-
lo, do Caximbau, que 
teve nota 80,62. Na se-
quência vieram os pro-
dutores Fábio Nicolau 
de Souza, com 80,60 e 
José Maria Casagrande 

com 80,50. 
Em sua primeira edi-

ção, o Concurso de Café 
Conilon de Jaguaré – que 
tem o objetivo de incenti-
var a produção de grãos 
com mais qualidade, teve 
46 participantes que en-
tregaram suas amostras 
aos organizadores, que 
surpreendeu aos realiza-
dores do concurso. “Su-
perou as nossas expecta-
tivas e a quantidade de 
amostras entregues à 
nossa equipe foi surpre-
endente. Estamos muito 
felizes com essa aceita-
ção por parte dos agricul-
tores e com a bonita festa 
que tivemos aqui na pre-
miação. Queremos res-
saltar que todos os parti-
cipantes estão de para-
béns”, afirmou Jarbas 
Nicoli, presidente do 
Sindicato Rural de Ja-
guaré. 

APOIO – O prefeito 
de Jaguaré, Marcos Guer-
ra, ressaltou o sucesso do 
concurso que vai agre-
gar, com o tempo, mais 
qualidade ao café colhi-
do no município, que já é 
o maior produtor do Esta-
do e um dos maiores do 
País. 

“A qualidade do nos-
so café só tende a aumen-
tar e isso vai gerar mais 
recursos e riqueza para o 
produtor e para o muni-
cípio. O Amarildo está 
de parabéns, mas, todos 
os participantes são ven-
cedores também, pois 
são muitas expectativas 

superadas com esse even-
to, já que os produtores 
vão aprendendo cada 
vez mais. Digo sempre 
que nós precisamos me-
lhorar em tudo nas nos-
sas vidas. É assim com a 
produção agrícola. O 
produtor percebe que 
precisa avançar cada vez 
mais e, no que depender 
da Prefeitura daremos 
todo apoio para nossos 
produtores e empreende-
dores para trazerem o 
melhor para Jaguaré”, 
afirmou Marcos Guerra. 

PREMIAÇÃO – Co-
mo vencedor do concur-
so, Amarildo Antônio 
Siqueira recebeu troféu e 
o prêmio de R$ 7.000,00. 
Já o 2º colocado recebeu 
R$ 5.000,00, o 3º lugar 
foi contemplado com R$ 
4.000,00, o 4º com R$ 
2.500,00 e o 5º recebeu 
R$ 1.500,00. O concurso 
tem como objetivo in-
centivar práticas mais 
eficientes na produção 
de café de qualidade. As 
amostras foram classifi-
cadas quanto ao tipo, 
cor, aspecto, umidade, 
defeitos e à qualidade de 
bebida, de acordo o pro-
tocolo CQI/UCDA – 
que atesta a qualidade do 
produto. A degustação 
das amostras de café, foi 
realizada na Unidade de 
Referência em Qualida-
de de Café, do Instituto 
Capixaba de Pesquisa, 
Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Inca-
per).

Prefeitura Municipal de Jaguaré 

ASCOM-PME

Brasil cria 277 mil novas vagas
em maio, batendo recorde

A economia brasi-
leira gerou, em maio 
de 2022, 277.018 no-
vas vagas de empregos 
formais, conforme o 
Novo Cadastro Geral 
de Empregados e De-
sempregados (Novo 
Caged) do Ministério 
do Trabalho e Previ-
dência (MTP). 

O saldo positivo é a 

d i ferença entre as 
1.960.960 admissões 
e 1.683.942 demis-
sões no período. O 
resultado é 4,0% mai-
or quando comparado 
ao mesmo período de 
2021, quando foram 
criados 266.414 no-
vos postos de traba-
lho. 

A agropecuária foi 
responsável pela cria-
ção de 26.747 vagas, 

cerca de 10% do total 
de empregos gerados 
no país, com nenhum 
dos setores apresen-
tando perda líquida 
de empregos. 

Os resultados do 
mês de maio represen-
taram um recorde pa-
ra o país em relação ao 
número de trabalha-
dores com empregos 
f o r m a i s ,  c o m 
41.729.858 postos. 

CNA 
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Polícia Civil de Jaguaré e Vila Valério prende 
seis pessoas que causaram prejuízo de mais 
de um milhão de reais a uma cooperativa  

Policiais civis das 
Delegacias de Polícia 
de Jaguaré e Vila Valé-
rio prenderam seis pes-
soas suspeitas de inte-
grarem uma organiza-
ção criminosa especiali-
zada em estelionato. As 
prisões ocorreram entre 
os dias 06 e 24 de junho 
deste ano, nos municípi-
os de Jaguaré e Vila Valé-
rio, no norte do Estado, 
e na cidade de Santa 
Cruz de Cabrália, na 
Bahia. 

As inves t igações 
apontam que eles cau-
saram o prejuízo esti-
mado de mais de um 
milhão de reais na Coo-
perativa Cooabriel, em 
Jaguaré. De acordo 
com a titular das delega-
cias, delegada Gabriella 
Zaché, as investigações 
tiveram início após a 
prisão em flagrante de 
três indivíduos no dia 
06 de junho, ocasião em 
que eles, apresentando 
documentos falsos, ten-
taram se passar por coo-
perados para comprar 
café e assim realizar 
mais um golpe na coo-
perativa. 

“Como eles tinham 
ido na semana anterior, 
a cooperativa achou 
estranho eles estarem lá 
novamente vendendo 
uma quantidade muito 
grande, sendo o valor 
depositado na conta de 
uma pessoa que estava 
junto deles. Diante da 
estranheza, a cooperati-
va acionou a Polícia 
Civil que foi até lá e per-
cebeu que eles estavam 
com documentos fal-
sos”, detalhou a delega-
da.

A partir da prisão 
desses suspeitos em fla-
grante, foi identificada a 
pessoa que falsificava os 
documentos, que seria 
funcionário da coopera-
tiva. Ele trabalhava co-
mo auxiliar administra-
tivo e repassava as infor-
mações de cooperados 
para que os indivíduos 
falsificassem esses docu-
mentos e fizessem a ven-
da. Um sexto suspeito 
que tinha o papel de in-
termediar todas as ou-
tras pessoas que faziam 
parte dessa organização 
criminosa também foi 
identificado.

Após a identificação 
dos indivíduos, foram 

expedidos mandados de 
prisão contra essas pes-
soas, sendo estes man-
dados cumpridos todos 
neste mês de junho.

O suspeito de inter-
mediar as negociações 
foi preso no dia 14, em 
Vila Valério; o indiví-
duo que falsificava esses 
os documentos foi preso 
no dia 15, em Santa 
Cruz de Cabrália, na 
Bahia; já o funcionário 
da cooperativa foi preso 
no dia 24, também em 
Vila Valério.

Antes de serem pre-
sos, os integrantes do 
grupo praticaram esse 
golpe cinco vezes na 
coorporativa, entre os 
meses de maio e junho 
deste ano, ocasionando 
um prejuízo de mais de 
um milhão e duzentos 
mil reais.

“A cooperativa fun-
ciona da seguinte for-
ma: eles guardam café 
no local e quem tem o 
café armazenado lá po-
de ir à coorporativa, de 
tempos em tempos, ar-
mazenar e vender os 
grãos. Então, essa asso-
ciação criminosa falsifi-
cava os documentos, se 
passando por coopera-

dos e, assim, faziam a 
compra do café, rece-
bendo o pagamento em 
conta bancária. A partir 
do momento que ti-
nham em mãos esse di-
nheiro eles dividiam o 
valor entre os integran-
tes da associação crimi-
nosa”, informou a dele-
gada Gabriella Zaché.

A delegada destacou 
ainda que o funcionário 
da cooperativa trabalha-
va em Vila Valério e eles 
realizaram o golpe em 
Jaguaré, como forma de 
ninguém desconfiar. Os 
criminosos usavam os 
dados de cooperados 
que estavam há muito 

tempo sem movimentar 
os cafés, para não gerar 
suspeita. 

As inves t igações 
mostraram ainda que 
havia integrantes desta 
organização criminosa 
que estavam envolvidos 
em outros crimes no 
norte do Estado.

“Dois deles têm vári-
as ocorrências infor-
mando que eles estavam 
vendendo colchões mag-
néticos e não entrega-
vam. Várias pessoas 
caíram nesse golpe”, 
destacou a delegada.

Durante a operação 
foram apreendidos dois 
carros, dois celulares e 

os documentos falsos 
utilizados por eles. A 
delegada-geral adjunta, 
Denise Maria Carva-
lho, destacou o trabalho 
realizado pela delegacia 
de Jaguaré no combate 
a crimes na região.

“Nos últimos meses 
a delegacia de Jaguaré 
tem sido muito atuante 
no combate de crimes 
contra o patrimônio e 
crimes contra a vida. 
Isso resultou na diminu-
ição dos nossos indica-
dores de violência na 
região, inclusive, com a 
diminuição do índice de 
homicídio em 50%”, 
disse. 

Alunos de Baixo Guandu participam de 
formatura do Projeto Corte de Lovelace

Nesta última sema-
na, 40 alunos da rede 
estadual de ensino de 
Baixo Guandu, sendo, 
dez (10) da escola Dr. 
Jones dos Santos Neves 
e trinta (30) da escola 
José Damasceno Filho, 
participaram da forma-
tura do Curso da Corte 
de Lovelace no Palácio 
da Fonte Grande, no 
Centro de Vitória.  

Segundo a professo-
ra do curso, Márcia 
Gonçalves, no evento 
de formatura, meninas 
e meninos de escolas 
estaduais de Baixo Gu-
andu e Mantenópolis 
receberam certificados 
do IFES. A aluna do 
EJA da escola estadual 
Dr. Jones Dos Santos 
Neves, Naara Hidriz 
França, recebeu o título 
de nobreza da Corte 
pelo empenho, dedica-

ção e excelentes notas 
obtidas no curso, sendo 
destaque entre as alu-
nas do município. 

As aulas do curso 
foram ministradas no 
laboratório do Polo da 
Universidade Aber ta 
do Brasil (UAB) de Bai-
xo Guandu, para duas 
turmas de 20 alunos, no 
período matutino das 
8h às 12h e no vesperti-
no das 13h às 17h. 

Também foram ho-

menageados na forma-
tura o prefeito Lastênio 
Cardoso, a Secretária 
Municipal de Educa-
ção, Kelly Christ ina 
Damasceno Gama, e o 
Coordenador do Polo 
UAB de Baixo Guandu, 
M a r c i o  G u i l h e r m e 
Wagner Marques. 

Informações sobre o 
curso 

O curso híbrido é 

resultante do projeto 
“Mooc de Lovelace no 
Ensino Híbrido e On-
l ine de Pensamento 
Computacional, Pro-
gramação e Robótica: 
Uma Chamada de Meni-
nas para a Computa-
ção’ e é uma realização 
do Projeto Corte de Lo-
velace (Ifes/Cefor) em 
parceria com a SEDU e 
o Programa Agenda 
Mulher. Conta ainda 
com o apoio do Institu-

to Federal do Espírito 
Santo (IFES), Ministé-
rio da Educação e Fac-
to, além do Programa 
Meninas Digitais, da 
SBC. O projeto é coor-
denado pela professora 
Márcia Gonçalves de 
Oliveira, do Cefor, faz 
parte da Chamada Pú-
blica 03/2020, que sele-
cionou projetos volta-
dos à promoção da ini-
ciação tecnológica com 
foco na economia 4.0. 

PMBG 

Foto: divulgação 
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