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Reflexao~

"Em ti, SENHOR, me refugio; não seja eu
jamais envergonhado; livra-me por tua
justiça."

Refletindo: Quando todo o excesso é retirado,
qual é sua verdadeira esperança? Quando você
deixa de lado os diplomas, prêmios, honras,
títulos, qual é a base da sua significância?
Normalmente, sem estas coisas, não nos resta
esperança, porém é nesse “vazio” de alma que
o Senhor, nosso refugio, entra em ação e nos
tira da condição de envergonhados, pois só Ele
dura para sempre! Só Deus garante que nossa
vida é importante. Só nosso Salvador pode nos
dar um lugar onde o que é valioso para nós não
se estragará, nem será roubado, nem apodrece-
rá. Então, não depositemos nossos tesouros ou
esperanças em ninguém mais, a não ser no
SENHOR.

Oração: SENHOR, Deus e Redentor,
Guardador de muitas promessas, obrigado por
permitir que eu deposite minha esperança,
meu futuro, e meu significado nas suas mãos.
Dê-me coragem e confiança em saber que o
Senhor não permitirá que eu seja envergonha-
do, mas que deixará que eu participe da sua
justiça naquele dia no qual eu estiver diante do
Senhor. No nome de Jesus. Amém.
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Viação Gabrielense: passageiros acima
de 65 anos precisam renovar seu cartão

A Viação Gabrie-
lense informou que os
passageiros que possu-
em os benefícios de
gratuidade, acima de

65 anos, devem com-
parecer à empresa para
renovação do seu car-
tão. Os agendamentos
estão abertos e os aten-
dimentos começarão a
partir do dia 6 de julho.

Para realizar a reno-
vação, é necessário
agendar um horário
através do número (27)
99920-0303 ou (27)
3727-1330 e levar al-
guns documentos que

são obrigatórios:

- CNH ou Identidade e
CPF
- Comprovante de resi-
dência
- Telefone

Sebrae/ES assina termo de comodato com EDP para utilizar antigo
prédio da companhia como regional de atendimento no Centro

Editora Hoje

A implantação do novo escritório na Praça Costa Pereira tem como objetivo
apoiar os empreendedores locais e a retomada do centro de Vitória

Será assinado hoje,
quarta-feira (01), às
17h, durante um en-
contro virtual, o con-
trato de comodato en-
tre Sebrae/ES e EDP
Espírito Santo, para
utilização do antigo
prédio da EDP no cen-
tro de Vitória. “É uma
diretriz do Sebrae/ES
estar cada vez mais pró-
ximo dos empreende-
dores capixabas, forta-
lecendo o atendimento
aos clientes. Nesse sen-
tido, o novo escritório
regional de atendimen-
to será instalado na
Praça Costa Pereira,
por meio de uma par-

ceria com a EDP, de
f o r m a q u e o S e-
brae/ES não terá cus-
tos nesse momento,
arcando apenas com
ajustes pequenos e des-
pesas de manutenção
do local”, detalha o
diretor técnico do Se-
brae/ES, Luiz Tonia-
to.

Toniato salienta
que a ação visa apoiar
também a revitaliza-
ção do centro da cida-
de. “O Sebrae/ES en-
tende que essa é uma
boa oportunidade para
se aproximar dos em-
preendedores nessa
área. Temos um Pro-
grama de Inovação em
alinhamento com a

Mobilização Capixaba
pela Inovação (MCI),
que traz como uma de
suas frentes o apoio
aos projetos de econo-
mia criativa do Progra-
ma ES + Criativo, do
Governo do Estado, o
qual tem muita proxi-
midade com essa revi-
talização do Centro”.

A expectativa é que
a presença de uma uni-
dade do Sebrae/ES na
região contribua para
melhorias do desempe-
nho e movimentação
econômica no centro
de Vitoria, devido ao
aumento da circulação
de empreendedores e
potenciais empreende-
dores, o que pode gerar

oportunidades de mais
negócios junto aos co-
merciantes e empresas
do local.

Ainda dentro do
foco do Programa Se-
brae de Inovação, o
Sebrae/ES pretende
utilizar parte do espa-
ço do novo escritório
regional para implan-
tar o Lab do Varejo, em
parceria com a CDL
Vitória, além de uma
incubadora de star-
tups. A iniciativa visa
apoiar startups capixa-
bas em geral, em espe-
cial aquelas ligadas à
economia criativa, ten-
do em vista que esta é
uma atividade peculiar
da região.

Sebrae/ES

Foto: divulgação/Viação Gabrielense
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Hospital São Gabriel: idosas de 66 e 75 anos recebem
alta com cura após 15 dias de internação por COVID-19

O Hospital São Ga-
briel recebeu duas paci-
entes idosas com ida-
des de 66 e 75 anos pro-
venientes do Centro
Social e Beneficência
São Gabriel, com sina-
is e sintomas relaciona-
dos ao novo coronaví-
r i u s ( C OV I D - 1 9 ) .
Após atuação de toda a
equipe seguindo os flu-
xos preconizados pelo
Ministério da Saúde e
protocolos institucio-
nais, ambas foram sub-
metidas a realização de
vários exames labora-
toriais, raio x e sorolo-
gia para a COVID-19
com diagnóstico positi-
vo para a nova doença,
elas tinham patologias

de base como hiperten-
são, diabetes e Doença
Pulmonar Obstrutiva
Crônica, fatores que
dificultaram muito o
processo de cura das
pacientes.

O hospital realizou
a internação das mes-
mas em regime de iso-
lamento hospitalar
com início imediato de
condutas médicas no
que tange a oferta de
medicamentos, supor-
te de oxigênio por mais
de 15 dias. Durante a
permanência das duas,
a evolução de forma
negativa do quadro
clínico preocupou toda
a equipe do Hospital,
tendo necessidade de
intervenções rápidas e
assertivas para melho-

ra do quadro clínico.
Ambas as pacientes
desencadearam pneu-
monia durante o pro-
cesso de internação,
fato que aumenta o ris-
co de vida desencadea-
do pelo próprio coro-
navírus.

Segundo informa-
ções do hospital, as
equipes ficaram felizes
com a recuperação e
cura das pacientes pois
durante a permanência
destas pacientes, houve
muita dificuldade e
obstáculo que potenci-
alizaram a gravidade
da doença. As duas
pacientes estão em óti-
mo estado no asilo.

De acordo com o
diretor cínico, Dr. Gio-
vani Loureiro, “é pra-

zeroso ver a reabilita-
ção diante um quadro
clínico que as pacientes
apresentaram durante
o período de interna-
ção, a atuação da equi-
pe médica junto aos
outros profissionais foi

fundamental para o
êxito deste resultado”.

Para o diretor geral,
Silas Augusto, “a exe-
cução dos processos de
trabalho na assistência
á saúde depende do
comprometimento,

conhecimento e quali-
dade desde a entrada
do paciente até sua alta
hospitalar, enfatizando
o maior compromisso
do Hospital São Gabri-
el, que é ‘Consagrar e
Salvar Vidas’”.

Vila Valério é premiado com o Selo de
Qualidade de Boas Práticas na Educação

O município de Vila
Valério, através da Se-
cretaria Municipal de
Educação, foi premiado
na quinta-feira (25),
com o Selo de Qualida-
de de Boas Práticas na
Educação, referente ao

estudo “Educação que
faz a Diferença”. Esse
reconhecimento é o re-
sultado de uma pesqui-
sa que o tribunal de con-
tas realizou desde o ano
de 2017 no município,
durante uma semana no
mês de agosto de 2019.

Foi feita uma visita

in loco, onde foram rea-
lizadas entrevistas com
a Secretária Municipal
de Educação, Eluziani
Boni Fontana, junta-
mente com os diretores
escolares, pedagogos,
professores, pais de alu-
nos e alunos das escolas
EMEF VIVA Kaio

Fredy Daré Grigoleto e
EMEF Maria Luiza
Jorge dos Reis.

“Este mérito é de
todos nós que trabalha-
mos na Educação com
amor e empenho na
busca incansável de
uma educação de quali-
dade para todos em nos-

so município. Gratidão
a todos os profissionais
da educação e ao prefei-
to Robson Parteli, que
nos deu a oportunidade
de desenvolver um bom
trabalho”, ressaltou Elu-
ziani Boni Fontana.

A pesquisa foi reali-
zada em vários municí-

pios do Brasil incluindo
o estado do Espírito San
to, porém somente dois
municípios do estado
conquistaram o Selo de
Qualidade de Boas Prá-
ticas na Educação, sen-
do eles o município de
Vila Valério e Mantenó-
polis.

PMVV/Editora Hoje

Foto: Editora Hoje

Foto: Editora Hoje

Somente dois municípios do ES conquistaram o Selo de Qualidade de Boas
Práticas na Educação, sendo eles o município de Vila Valério (foto) e Mantenópolis

Editora Hoje/Hospital São Gabriel
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Trabalho intensivo no combate
a COVID-19 em indústrias e
transportes coletivos de São Gabriel

Além de todas as
medidas adotadas pela
Secretaria Municipal
de Saúde de São Gabri-
el da Palha no enfren-
tamento do novo Coro-
navírus (COVID-19),
novos procedimentos
dos servidores munici-
pais, mais precisamen-
te da Vigilância Sanitá-
ria, estão sendo reali-
zados para um traba-
lho mais efetivo.

Prova disso, é o mo-
nitoramento e medi-
ção de temperatura de
todos os funcionários
em fábricas de roupas
da cidade. O trabalho
baseia-se em monito-
rar os munícipes zelan-
do pela saúde e bem-
estar de todos.

Segundo o Diretor
do Departamento de
Saúde do município,
Dejair Paulo Sarmen-
to, essa, tem sido uma
ação bem vista pelos
proprietários, que se
mostraram interessa-
dos e apoiaram a medi-
da.

"Por isso, na situa-
ção que estamos viven-
do hoje, medir a tem-
peratura de um funcio-
nário ou pedir para ir
ao médico é uma ques-
tão de segurança não
só para ele, mas tam-
bém para as outras pes-
soas que trabalham
naquele ambiente",
afirmou Dejair Paulo
Sarmento.

Além da medição
da temperatura é averi-
guado nas fábricas, se o
uso correto das másca-
ras de proteção é feito
corretamente por to-
dos, se há álcool em gel
disponibilizado ao la-
do do local de bater
ponto e em todos os
pontos de maiores aglo-
merações e se há tam-
bém sabonete líquido e
papel toalha para a higi-
enização sempre que
necessário.

“O distanciamento
das máquinas de costu-
ra e outros postos de
trabalho também é veri-
ficado e também se a
empresa possui veículo
de transporte de funci-
onários, este deve ser
munido de dispensa-
dores de álcool gel e ter
como regra a proibição
da entrada de funcio-
nários que não estive-
rem usando a sua más-

cara de proteção”, res-
salta Dejair.

Outra medida toma-
da é a averiguação dos
ônibus que compõem a
frota do transporte pú-
blico municipal. Todos
estão sendo parados na
barreira sanitária para
averiguação de dispen-
sadores de álcool gel,
se possuem uma medi-
da de desinfecção vei-
cular como rotina, evi-
tando o acúmulo ex-
cessivo de passageiros
em seu interior e se real-
mente estão proibindo
a entrada de munícipes
sem o uso de máscara
de proteção.

“São medidas co-
mo essa que visam evi-
tar a proliferação do
vírus no município e
somente com a ajuda
da população que o
resultado vai ser satis-
fatório”, finalizou o
diretor.

Armazém Natural é inaugurado em Valério

Uma nova opção para
aqueles que buscam ter
um estilo de vida mais
saudável chegou em Vila
Valério. Isso porque, foi
inaugurado na última
semana, o Armazém Na-
tural, da empresária Sâ-
mia Rosa dos Santos.
O Armazém Natural,
que já conta com uma
loja em São Gabriel da
Palha, traz para o merca-
do valeriense novas op-
ções em produtos natura-
is, como o próprio nome
da empresa já diz, e lá é
possível encontrar uma
grande variedade de pro-
dutos para todos os gos-
tos. A empresa funciona
na Av. Doutor Valério,
Nº 183, no centro da cida-
de.
“No Armazém Natural
você encontra, plantas
para chás, grãos, semen-
tes, alimentos orgânicos,
alimentos sem glúten,
alimentos sem leite, vega-
nos, temperos e muitos
outros, todos visando
atender a necessidade de
quem tem alguma restri-
ção alimentar, ou quer ter
um estilo de vida mais
saudável”, destaca Sâmia

Rosa.
Com um espaço planeja-
do para atender os clien-
tes, a empresária conta
que o Armazém Natural,
foi pensado para atender
a todos os públicos, desde
o adolescente até o idoso.
E que desde que a primei-
ra loja em São Gabriel foi
aberta, a procura pelos
produtos tem sido gran-
de, aumentando assim a
expectativa para o suces-
so da loja inaugurada em
Vila Valério.
“A expectativa sobre a
loja é a melhor possível, a
quatro anos quando co-
meçamos tínhamos que
aprender para ensinar o
uso da maioria dos pro-
dutos, hoje às mídias fa-

zem isso o tempo todo. E
com o aumento das res-
trições alimentares perce-
bi quão limitadas esta-
vam as pessoas nesse que-
sito e desde então este
tem sido nosso foco”,
disse a empresária.

Praticidade e
facilidade para os

clientes

Para trazer maior pratici-
dade e facilidade para os
clientes, o Armazém Na-
tural conta ainda com
várias formas de paga-
mento, que podem ser em
dinheiro, cartão e pelo
aplicativo PicPay. O nú-
mero de contato da loja é
o (27) 99823-5276.

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

Editora Hoje

Editora Hoje/Saúde SGP
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Viveiro de mudas da Cooabriel celebra 27 anos
Tudo começou em

1992, um ano antes da
implantação de viveiro
próprio, quando foi
firmado com o Gover-
no do Estado o convê-
nio para a aquisição de
mudas clonais com o
objetivo de recuperar
parte das lavouras cafe-
eiras da região. Na épo-
ca, foram 440 mil mu-
das a serem financia-
das aos sócios na razão
de 1.500 mudas por
sócio.

Já no in íc io de
1993, começavam as
ações de implantação
do setor de produção
de mudas em área pró-
pria, em terreno locali-
zado no Chapadão da
Onça, em São Domin-
gos do Norte (ES).

Em 25 de junho do
mesmo ano, foi inau-
gurado o primeiro vive-
iro de mudas clonais de
café conilon da coope-
rativa, onde funciona
até hoje. A estimativa
é de que durante esses
anos mais de 42 mi-
lhões de mudas foram
comercializadas aos
produtores.

A meta inicial era
plantar 6 mil mudas de
clones selecionados,
provenientes da antiga
Empresa Capixaba de
Pesquisa Agropecuá-
ria (Emcapa), atual
Instituto Capixaba de
Pesquisa, Assistência
Técnica e Extensão
Rural (Incaper).

Um dos grandes
incentivadores na épo-

ca foi o atual vice-
presidente da Cooabri-
el, Antônio Joaquim
de Souza Neto (presi-
dente na época, até
março-93). “O nosso
objetivo sempre foi a
valorização do coni-
lon. Com a tecnologia
do Incaper nossos sóci-
os tiveram acesso às
melhores mudas. A
clonagem, por exem-
plo, trouxe grandes
mudanças e o clone
Conilon Vitória foi um
marco. Essa história
tem a mão de muitas
pessoas, mas o melho-
ramento genético deve-
mos aos pesquisado-
res”, afirmou.

Assim que tomou
posse, em abril de
1993, o então presiden-
te da Cooabriel, o sau-
doso, Dário Martinel-
li, anunciou como me-

ta o estímulo à produ-
ção melhorada de café
à base de mudas clona-
is e o projeto iniciado
na gestão anterior foi
ampliado.

Atualmente, a Coo-
abriel possui duas áre-
as de produção. No
Espírito Santo, viveiro
matriz localizado no
Chapadão da Onça,
em São Domingos do
Norte-ES, (viveiro, jar-
dim clonal e setor de
atendimento) e no sul
da Bahia, em Itabela,
localiza-se o viveiro
Bahia.

“A maior vantagem
do viveiro da Cooabri-
el é a certeza que o só-
cio tem de encontrar
mudas de qualidade. O
produtor sabe que te-
mos o compromisso de
oferecer o melhor, com
materiais de alta per-

formance. O nosso cui-
dado vai desde a esco-
lha da muda à prepara-
ção até chegar ao cam-
po”, disse o presidente
da Cooabriel, Luiz Car-
los Bastianello.

Ao todo, a atual ca-
pacidade de produção
da Cooabriel é de 4,5
m i l h õ e s d e m u-
das/ano. São mais de
38 mil matrizes e 30
clones diferentes, com
materiais genéticos
provenientes de pes-
quisas do Incaper.

O d i r e t o r -
presidente do Incaper,
Antônio Carlos Ma-
chado, também reforça
a importância do vivei-
ro da Cooabriel para a
cafeicultura capixaba.
“São 27 anos de um
viveiro que inspira con-
fiança do produtor da
região e trabalha mate-

rial genético de muita
qualidade. Queremos
parabenizar todos os
que trabalharam in-
cansavelmente para
transformar o viveiro
nessa potência e con-
quistar a confiança dos
cafeicultores da região
e de outros estados”,
ressaltou.

Ainda hoje, o Inca-
per é um dos principais
parceiros da Cooabriel
para o sucesso do vivei-
ro. “A grande impor-
tância é a divulgação
dessa tecnologia para
os produtores. A utili-
zação dessas varieda-
des, sua multiplicação
e distribuição para o
ES e outros estados.
Que essa parceria se
perdure porque a Cooa-
briel é um grande for-
mador de opinião e
tem muitos parceiros,

além de muita credibi-
lidade”, explicou o co-
ordenador de cafeicul-
tura e pesquisador do
Incaper, Abraão Car-
los Verdin Filho.

O atual gerente de
viveiros e da fazenda
da Cooabriel, Gilberto
Monteiro Tessaro, re-
força o empenho da
cooperativa em ofere-
cer o melhor da tecno-
logia para os seus sóci-
os. Segundo ele, a pro-
dução atual é de 2,5
m i l h õ e s d e m u-
das/ano. “São materi-
ais geneticamente me-
lhorados para aumen-
tar a produtividade e a
redução do custo de
produção. Além disso,
o investimento feito
pelos sócios pode ser
financiado para o paga-
mento na próxima sa-
fra”, finalizou.

#TodosPorVinícius: Live do cantor Vallane de Vila Valério acontece nesta semana

Acontece no dia 4
de julho, a Live Solidá-
ria do cantor Vallane
de Vila Valério. A ação
é em prol do garotinho
Vinícius de 1 ano e 6
meses que busca por
tratamento devido a
um problema de audi-
ção.

A apresentação do

cantor será transmitida
a partir das 19 horas
através do Facebook
(Ernane Teixeira Laus)
Instagram, (@Vallane-
_oficial) e YouTube
(Vallane Oficial). As
doações poderão ser
feitas pelo aplicativo
do PicPay, e nas própri-
as redes sociais duran-
te a Live.

De acordo com o

cantor, Vinicius de ape-
nas 1 ano e 6 meses que
mora em Vila Valério,
tem Surdez Bilateral
(não ouve), e para co-
meçar a ouvir em um
de seus ouvidos é ne-
cessário realizar um
tratamento que custa
cerca de R$ 100 mil.

"Olá meu povo com
o coração aberto, ve-
nho pedir a todos vocês

que participem dessa
live mais que especial
em prol desse anjinho
que tanto precisa de
nós, a nossa expectati-
va é estar ajudando da
melhor forma possível
e ele precisa de nossas
doações. Ele conta
com ajuda de todos
vocês. Todos juntos
por um só", disse o can-
tor.

Editora Hoje

A ação é em prol do garotinho Vinicius de 1 ano e 6 meses e será transmitida pelas redes sociais

Foto: Cooabriel

Foto: divulgação

Incaper

Atualmente, a Cooabriel possui duas áreas de produção. No Espírito Santo, viveiro matriz
no Chapadão da Onça, em São Domingos do Norte (foto) e no sul da Bahia, em Itabela.
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Detran|ES retoma CNH Social 2020 com matrícula dos selecionados na primeira fase

Os selecionados em
março deste ano na primeira
fase do programa CNH Soci-
al 2020, oferecido pelo Go-
verno do Estado, por meio
do Departamento Estadual
de Trânsito do Espírito San-
to (Detran|ES) devem ficar
atentos aos seus e-mails.
Pois, na terça-feira (30) foi
enviada para eles instruções
com o passo a passo para
que possam dar início aos
seus processos de habilita-
ção.

A matrícula deverá ser
feita on-line, a partir das 12
horas, no site www.detran-
.es.gov.br/cnhsocial. Os
candidatos têm um prazo de
30 dias para fazê-la, a partir
de hoje. Caso não a faça, o

benefício será cancelado,
conforme consta na Instru-
ção de Serviço nº 69, de 03
de maio de 2019.

O diretor-geral do De-
tran|ES, Givaldo Vieira,
ressalta que todos os prazos
foram ampliados. “Enten-
dendo a situação de pande-
mia pela qual o mundo está
passando, decidimos au-
mentar os prazos para que
os candidatos realizem cada
etapa até o início efetivo de
sua formação. Por exemplo,
o prazo de matrícula que
normalmente é de 15 dias,
passou para 30 dias. Assim,
será possível minimizar qual-
quer tipo de transtorno even-
tual que poderia prejudicar o
candidato selecionado”,
esclarece o diretor. O retor-
no às atividades do Órgão

foi possível após reuniões
com os Centros de Forma-
ção de Condutores (CFCs) e
clínicas médicas e psicológi-
cas e, decididas em conjunto
com a Secretaria de Estado
da Saúde (Sesa), priorizan-
do, sobretudo a segurança
dos servidores, credencia-
dos, candidatos e conduto-
res para manter o funciona-
mento minimizando os ris-
cos de contaminação. Para
que isso se mantenha, é ne-
cessário que o candidato
adote as medidas de prote-
ção e distanciamento social
durante os procedimentos.

Seleção

A lista com os candidato
selecionados foi divulgada
no dia 31 de março de 2020.

Os inscritos foram selecio-
nados segundo os critérios
previstos no Decreto Esta-
dual Nº 4423-R, de 03 de
maio de 2019, que considera
menor renda per capita,
maior número de compo-
nentes no grupo familiar,
candidatos com Ensino Fun-
damental completo, benefi-
ciário do Bolsa Família e
data e hora de inscrição.
Entre os candidatos que se
declararam Pessoas Porta-
doras de Deficiência (PCD),
foram contemplados so-
mente aqueles cuja deficiên-
cia não impeça a obtenção
da CNH, na forma da legis-
lação de trânsito vigente.

Perfil dos inscritos

As inscrições foram

encerradas no dia 25 de
março de 2020 e atraíram
31.606 interessados para
as 2.500 vagas abertas nes-
ta primeira fase do progra-
ma em 2020. Do total de
inscritos, 16.749 candida-
tos são do interior do Esta-
do e 14.857 são de municí-
pios da Grande Vitória.

No interior, o maior
número de inscritos foi,
em ordem crescente, em
São Mateus (2.373), Li-
nhares (1.676), Aracruz
(1.450), Cachoeiro de Ita-
pemirim (1.098) e Concei-
ção da Barra (776). Já na
Grande Vitória, o municí-
pio da Serra liderou o nú-
mero de inscrições com
4.070, seguido de Cariaci-
ca (3.600), Vitória (3.049),
Vila Velha (2.312) e Guara-

pari (947).
Quanto aos processos

de habilitação procurados,
27.185 pessoas se inscreve-
ram com o objetivo de tirar
a primeira habilitação nas
categorias A (moto) ou B
(carro). Dos condutores já
habilitados, 2.842 se ins-
creveram para fazer a mu-
dança de categoria para D
(van, micro-ônibus e ôni-
bus) ou E (caminhão e car-
reta) e 1.579 para a adição
de categoria A ou B.

As mulheres corres-
pondem a 70,27% do total
de inscritos, com 22.210
interessadas em participar
dos processos de habilita-
ção. Do total de inscritos,
33,13% têm entre 18 e 24
anos e 28,88% têm entre 30
e 39 anos.

Detran

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E

DOCUMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, PROTESTO

DE TÍTULOS DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA

PALHA – ES.

Acham-se neste Cartório (Rua Men de Sá, nº 46 –

Centro – São Gabriel da Palha - ES), telefone (27)

3727-1008, o título de responsabilidade das

seguintes pessoas:

Agnaldo Pio – CPF nº 856.821.441-04

Por não ter sido possível encontrá-los, intimo-os na

forma do art. 15, § 1º da Lei nº 9.492/97, e não sendo

atendido até o dia 30/06/2020, notifico-os do

protesto.

São Gabriel da Palha, 29 de Junho de 2020.

Ricardo Bravo

Tabelião e Registrador

EDITAL DE PROCLAMAS Nº

MATRÍCULA: 0237050155 2020 6 00006 203 0004096 54

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DA SEDE

DE  VILA VALÉRIO  ES

Faço saber que pretendem casar-se:

[NEUCI KELVIM GOESE ZANETI e DAIANY

GOULART]

Ele, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascido em

05 de abril de 1997, emancipado, estado civil solteiro,

profissão técnico de enfermagem, residente na Rua

Izabel Sabadini Carreço, Nova Aliança em Vila

Valério-ES, filho de MARCOS ANTONIO ZANETI,

falecido e MEURINEY GOESE ZANETI.

Nome a adotar após o casamento: NEUCI KELVIM

GOESE ZANETI.

Ela, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascida em

14 de agosto de 1994, estado civil solteira, profissão

engenheira civil, residente na Rua Izabel Sabadini

Carreço,Nova Aliança em Vila Valério-ES, filha de

RENALDO GOULART e SELMAGUMS GOULART.

Nome a adotar após o casamento: DAIANY

GOULART.

E, juntamente declaram que vão adotar o regime de

Comunhão parcial de bens.

E para que chegue ao conhecimento de todos lavrei o

presente edital para ser fixado na forma da lei e lugar

de costume.

Vila Valerio -ES, 29/06/2020

EDITAL DE PROCLAMAS Nº

MATRÍCULA: 0237050155 2020 6 00006 204 0004097
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DA SEDE

DE  VILA VALÉRIO  ES

Faço saber que pretendem casar-se:

[HIGOR MARTINS BARBOSA e DRIELLE DA

PENHAMENEGATTI]

Ele, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascido em

01 de julho de 1995, estado civil solteiro, profissão

agricultor, residente na Corrego Queixada em Vila

Valério-ES, filho de VADENILSON BARBOSA e

MARLI MARTINS VIDIGALBARBOSA.

Nome a adotar após o casamento: HIGOR MARTINS

BARBOSA.

Ela, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascida em

29 de julho de 1995, estado civil solteira, profissão

agricultora, residente na Corrego Queixada em Vila

Valério-ES, filha de CARLOS MENEGATTI e VILMA

PEZZIN MENEGATTI.

Nome a adotar após o casamento: DRIELLE DA

PENHAMENEGATTI BARBOSA.

E, juntamente declaram que vão adotar o regime de

Comunhão parcial de bens.

E para que chegue ao conhecimento de todos lavrei o

presente edital para ser fixado na forma da lei e lugar

de costume.

Vila Valerio -ES, 30/06/2020

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA SEDE DE SÃO

GABRIEL DA PALHA – ES

Faço saber que pretendem casar-se

MARCOS SANTANA PÔRTO e LUDIMYLLA

GOMES SANTOS

MARCOS SANTANA PÔRTO, nacionalidade

brasileira, profissão costureiro, com vinte e três (23)

anos de idade, estado civil solteiro, natural de São

Gabriel da Palha-ES, residente na Avenida Adilton

Fontes, 355, Cachoeira da Onça em São Gabriel da

Palha-ES e

LUDIMYLLA GOMES SANTOS, nacionalidade

brasileira, profissão do lar, com vinte e dois (22) anos

de idade, estado civil solteira, natural de Vila Velha-

ES, residente na Avenida Adilton Fontes, 355,

Cachoeira da Onça em São Gabriel da Palha-ES.

29 de junho de 2020.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA SEDE DE SÃO

GABRIEL DA PALHA – ES

Faço saber que pretendem casar-se

1.RAFAELRONQUETTI e SHEILAROSSOW

RAFAEL RONQUETTI, nacionalidade brasileira,

profissão lavrador, com vinte e oito (28) anos de

idade, estado civil solteiro, natural de São Gabriel da

Palha-ES, residente no Córrego do Sete, Zona Rural

em São Gabriel da Palha-ES e SHEILA ROSSOW,

nacionalidade brasileira, profissão sem profissão

remunerada, com trinta (30) anos de idade, estado

civil solteira, natural de São Gabriel da Palha-ES,

residente na Av. Graciano Neves, 60, Centro em São

Gabriel da Palha-ES.

2.SAULO JORGE e EDIANALICURGO

SAULO JORGE, nacionalidade brasileira, profissão

representante, com trinta e oito (38) anos de idade,

estado civil divorciado, natural de Vitória-ES,

residente na Rua das Orquídeas, s/n, Jardim das

Oliveiras em São Gabriel da Palha-ES e EDIANA

LICURGO, nacionalidade brasileira, profissão

vendedora, com trinta e sete (37) anos de idade,

estado civil divorciada, natural de São Gabriel da

Palha-ES, residente na Rua das Orquídeas, s/n,

Jardim das Oliveiras em São Gabriel da Palha-ES.

30 de junho de 2020.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil

CURTA A NOSSA
PÁGINA

CURTA A NOSSA
PÁGINA

www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/

COMUNICADO

D&Y Transportes&Logistica do Transportes
Ltda, CNPJ:3.057.901/0001-61,torna público
que REQUEREU da SEMMA, através do Pro-
cesso 6.593/2019, Licença municipal de regula-
rização-LMR,para Atividade Depósito de mer-
cadorias para terceiros, com produtos químicos
e/ou perigosos fracionados,exceto agrotóxicos,-
l o c a l i z a d o R u a I d a l i n o C a r v a-
lho,02,Armz01,andar2,sala2,Parque Industrial,
Viana/ES.

PREGÃO PRESENCIAL Nº.034/2020
DATA DE ABERTURA: 15/07/2020 às 13 h.
OBJETO: Constituição de Ata de Registro
de Preços, para futura e eventual
aquisição de equipamentos e materiais
de processamento de dados. O edital
p o d e r á s e r r e t i r a d o n o s i t e
www.saogabriel.es.gov.br. Demais
informações pelo telefone 00 XX 27
3727-1366, ramal 362.
São Gabriel da Palha, em 01/07/2020.

ERLITON DE MELLO BRAZ
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº.037/2020
DATA DE ABERTURA: 13/07/2020 às 13 h.
OBJETO: Aquisição parcelado de gás
liquefeito de petróleo para diversas
Unidades Administrativas desta Prefeitura
Municipal. O edital poderá ser retirado no
site www.saogabriel.es.gov.br. Demais
informações pelo telefone 00 XX 27 3727-
1366, ramal 362.
São Gabriel da Palha, em 01/07/2020.

ERLITON DE MELLO BRAZ
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

27 3117-1030

jornalhojenoticias@hotmail.com

PUBLIQUE AQUI
SEU EDITAL
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Lei que autoriza a doação de alimentos e refeições
não comercializados por parte de supermercados,
restaurantes e outros estabelecimentos é sancionada

O presidente Jair
Bolsonaro sancionou a
Lei nº 14.016/2020
que autoriza a doação
de alimentos e refei-
ções não comercializa-
dos por parte de super-
mercados, restauran-
tes e outros estabeleci-
mentos. A medida foi
aprovada no início do
mês pelo Congresso e
publicada na última
quarta-feira (24) no
D i á r i o O f i c i a l d a
União.

A lei estabelece que
a doação pode ser de
alimentos in natura,
produtos industrializa-
dos e refeições pron-
tas, todos ainda própri-
os para o consumo hu-
mano; que os itens de-
vem estar dentro do
prazo de validade e em
condições de conser-
vação especificadas
pelo fabricante, quan-
do aplicável, e a inte-
gridade e segurança
sanitária não podem

ter sido comprometi-
das, mesmo que haja
danos à sua embala-
gem.

Ainda segundo a
lei, para serem doados,
os alimentos devem ter
as propriedades nutri-
cionais mantidas, ain-
da que tenham sofrido
dano parcial ou apre-
sentem aspecto comer-
cialmente indesejável.

A medida abrange
empresas, hospitais,
supermercados, coo-
perativas, restauran-
tes, lanchonetes e to-
dos os estabelecimen-
tos que forneçam ali-
mentos prontos para o
consumo de trabalha-
dores, de empregados,
de colaboradores, de
parceiros, de pacientes
e de clientes em geral.

A doação deverá
ser gratuita e, em ne-
nhuma hipótese, confi-
gurará relação de con-
sumo. A lei prevê que
sejam beneficiadas
pessoas, famílias ou
grupos em situação de

vulnerabilidade ou de
risco alimentar ou nu-
tricional. Pelo texto,
essa doação poderá ser
feita diretamente, em
colaboração com o
poder público, ou por
meio de bancos de ali-
mentos, de outras enti-
dades beneficentes de
assistência social certi-
ficadas ou de entida-
des religiosas.

A lei estabelece ain-
da que, caso os alimen-
tos doados causem da-

nos, tanto o doador
como o intermediário
somente serão respon-
sabilizados, nas esfe-
ras civil e administrati-
va, se tiverem agido
com essa intenção. Já
na esfera penal, eles
serão responsabiliza-
dos somente se com-
provado, no momento
da primeira entrega,
ainda que esta não seja
feita ao consumidor
final, a intenção espe-
cífica de causar danos

à saúde de outros.
De acordo com a

lei, durante a pande-
mia da COVID-19 o
governo federal deverá
comprar alimentos
preferencialmente de
agricultores familiares
e pescadores artesana-
is que não podem ven-
der sua produção de
forma direta em razão
da suspensão de funci-
onamento de feiras e
outros equipamentos
de comercialização.

Em nota, a Secreta-
ria-Geral da Presidên-
cia da República expli-
cou que, além de com-
bater o desperdício de
alimentos, a medida
tem o objetivo de “com
bater a fome e a desnu-
trição, valorizar a res-
ponsabilidade social e
a solidariedade entre
os brasileiros e auxiliar
a superação da crise
econômica e social ge-
rada pela atual pande-
mia”.

Flamengo vê Justiça rejeitar pedido da Globo para impedir transmissão
Decisão do juiz Ricardo Cyfer, da 10ª Vara Cível do TJRJ, ainda cabe recurso por parte da
emissora; clube crê que poderá transmitir imagens do duelo desta quarta, na FLA TV

O Flamengo está
em êxtase nos bastido-
res. Isso porque, nesta
segunda-feira, o juiz
Ricardo Cyfer, da 10ª
Vara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro
(TJRJ), indeferiu o pe-
dido de liminar da Re-
de Globo e, conse-
quentemente, manteve
a posição da nova Me-
dida Provisória (nº
984) publicada pelo
presidente Jair Bolso-
naro.

Assim, o Flamen-
go, caso não haja mu-

dança de rumo, "está
liberado" para transmi-
tir os jogos em que for
mandante no Carioca,
como o desta quarta-
feira, diante do Boavis-
ta, no Maracanã.

Aliás, o Rubro-
Negro, que chegou a
citar um "abuso" por
parte da emissora ao
apresentar os seus argu-
mentos, determinados
pela Justiça, mira re-
cordes em transmissão
através da FlaTV, no
YouTube.

- Não se percebe
que o réu (Flamengo)
esteja de alguma forma
violando um dever im-

plícito de não fazer ad-
vindo da eficácia exter-
na dos contratos. Isso
porque sua pretensão
busca tutelar um inte-
resse próprio, qual se-
ja, exploração comer-
cial da sua imagem por
meio da transmissão
de seus jogos, o que,
conforme já assinala-
do, não impede a exe-
cução do contrato em
vigor entre autora e
demais clubes, e tam-
pouco gera danos à de-
mandante - diz trecho
da decisão judicial.

Ainda é possível
recurso por parte da
Globo, mas o Fla segue

confiante que, para o
jogo das 21h30 desta
quarta, pela 5ª rodada
da Taça Rio poderá
transmitir imagens e
bater o pico 988.478

telespectadores simul-
tâneos do confronto
ante Portuguesa - antes
das paralisações ocasi-
onadas pela pandemia
do novo coronavírus.

O vídeo desta partida
(em que houve acordo
com a Globo, na oca-
sião) tem mais de 6 mi-
lhões e 500 mil visuali-
zações no YouTube.

Lance!

Foto: Antonio Cruz/ABr

Foto: divulgação

Agência Brasil

Flamengo e Globo seguem em atrito por conta de direitos do Carioca
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