
São Gabriel da Palha, ES - -feira, de de 2020 - Ano XIII - Edição nº 83 - Distribuição GratuitaQuarta 29 julho 25

"EM NOSSAS ASAS, FORÇA E ESPERANÇA"

NOTAER: há quase 29 anos voando
pela vida e segurança dos capixabas
Em um material exclusivo trazemos uma abordagem sobre o Núcleo de Operações e Transporte
Aéreo e como ele tem impactado de forma positiva a vida dos cidadãos espírito-santenses a cada dia
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Reflexao~

"Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que
o ouro! E mais excelente, adquirir a prudên-
cia do que a prata!"

Refletindo: Quais são as maiores riquezas
nesta vida? Com certeza não são ouro e prata.
Sabedoria tem valor infinitamente maior, que
por sua vez nos ajuda a compreender o que é
valioso, o que é verdadeiro, o que é digno do
nosso coração, e o que não é.

Oração: Pai do Céu, Deus dos Séculos e
Doador de todo dom bom e perfeito, por favor
me abençoe com sabedoria santa e prática,
para que eu possa saber mais como o Senhor
tem me abençoado, e para que eu seja uma
bênção para os outros, do jeito que o Senhor
quer que eu seja. No nome de Jesus. Amém.
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NO SEU WHATSAPP

A IMPORTÂNCIA
A importância de alguém não se encontra congelada em um diploma, nem em inúmeros certi-

ficados, ou até méritos conquistados e validados através de documentos formais.
Pelo menos para mim, a importância é como um verbo, no qual se faz uso todos os dias, e em

todos os momentos da vida, é algo inseparável do meu ser.
É onde reúno inúmeros dons e aptidões, pinçando coisas boas da minha essência, e que aplico

no meu ambiente externo, causando uma vibração positiva.
É saber que ao desempenhar tarefas, atividades, trabalho ou executar um serviço, faço uso de
tudo de melhor que posso oferecer, para fazer a diferença na minha vida, e na vida daqueles

que me rodeiam.
É fazer algo no qual outros também possam fazer, mas, jamais do mesmo jeito, tanto em cari-
nho, entusiasmo e significado, de como é para mim, pois cada qual á sua maneira, expressa

como uma digital, a sua marca.
Ser importante significa fazer com “algo a mais”.

É perceber com a intuição, e desempenhar com uma percepção que contempla o que está para
além do óbvio, e por conta disso, ser tão especialmente essencial no que se faz.

Ser importante significa reunir funções complexas da inteligência emocional, como resiliência,
empatia, generosidade e compaixão, e usar em benefício do todo, e de tudo aquilo que se cons-

titui como coletivo, para edificar a nós mesmos e aos demais.
Ser importante definitivamente para mim, não é quando temos o reconhecimento do outro,

mas sim quando nos reconhecemos como indivíduos singulares, capazes e corajosos, e que fa-
zemos o que fazemos com zelo e muito apreço.

E de que somos altamente capazes de gerar emoções positivas no nosso meio externo.
A importância não é boa de ser medida, é boa de ser sentida, percebida e valorizada.

A importância de algumas pessoas foge a determinados padrões formais, e alcançam níveis
imensuráveis, carregados de nobreza e valor, dos quais uma mera comparação, ou até mesmo

uma afirmação equívoca, jamais mudará o fato de sabermos quem somos, e o que de bom faze-
mos e proporcionamos.

E que para, além disso, saber verdadeiramente que somos privilegiados por termos a real cons-
ciência da Nossa importância.

Autora: Ackilla NaharaVechi
Contato: 27 99512-2802

E-mail: Ackilla2828@hotmail.com

POEMA
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J o s i e R o b i n h o P a r t e l i
paparicando a querida Dona
Diva no Dia dosAvós!

P a r a b é n s p a r a I a n c a
Schwambach que festeja
idade nova recebendo o
carinho do noivo Stéphany
Jacentiuk Pimenta!

Lour ival Schmidt comemora o
aniversário em família. Parabéns!

Nelson Vial homenageia a
esposa Lucineia Santana no
aniversário: "Hoje os parabéns
vai para minha esposa, essa
mulher maravilhosa e incrível,
que está ao meu lado em todos
os momentos.. .Te amamos
muito." Felicidades!

A vovó Nina Loss curtindo
com muito amor seus lindos
netos!

Parabéns Joel e Del izete
Baptista Pinheiro pelos 40 anos
de casados . Fe l i c idades
sempre!

" S e j a v o c ê o
a m o r d a s u a
vida!", postou a
animada Fatima
Mariani Maciel
com bela foto!

Fernanda Savergnini Deprá atualizou o
perfil com esta linda foto de sua
abençoada família!

Felicidades e muitos
anos de vida para a
a n i v e r s a r i a n t e
R o s i l e n e B a i l k e
Mauri!

Veja os locais disponíveis para a vacinação
contra o Sarampo em São Gabriel e Vila Valério

A quarta fase da
Campanha Nacional de
Vacinação contra o Sa-
rampo foi prorrogada
até 31 de agosto de
2020. O foco desta vez
são os adultos jovens
entre 20 a 49 anos, faixa
etária que acumula o
maior número de casos
confirmados de saram-
po, de acordo com o últi-
mo boletim epidemioló-
gico. São mais de 9 mi-
lhões de adultos jovens
não vacinados contra a
doença ou com o esque-
ma vacinal incompleto,
que deve ser com duas
doses da vacina.

São Gabriel da Palha
De acordo com informações, a vacina no município de São
Gabriel estará disponível a partir do dia 27 de julho a 31 agos-
to, no Centro de Eventos, na Praça Aurélio Bastianello, das 8
às 14 horas.

Vila Valério
Segundo informações da Secretaria de Saúde, a vacina estará
disponível na Sala de Vacina Central, Unidade de Saúde do
Barra Seca e Unidade de Saúde do Jurama, das 7 às 12 horas.

O que é Sarampo?
Sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um
vírus, que pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando a
doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pesso-
as. A única maneira de evitar o sarampo é pela vacina.

Quais são os sintomas do Sarampo?
- febre acompanhada de tosse;
- irritação nos olhos;
- nariz escorrendo ou entupido;
- mal-estar intenso;

Vacinação em cenário de pandemia
Diante do cenário da pandemia da COVID-19, o Ministério
da Saúde recomenda certos cuidados às pessoas no momen-
to da vacinação. A população deve ficar atenta às medidas de
prevenção, como manter dois metros de distância nas filas,
entre uma pessoa e outra.

Estudantes já podem se inscrever no Fies

De ontem (28) até
sexta-feira (31) estarão
abertas, no site do Fundo
de Financiamento Estu-
dantil (Fies) as inscrições
no processo seletivo para
o segundo semestre de
2020. O resultado será
divulgado no dia 4 de
agosto. Segundo o Mi-
nistério da Educação
(MEC), o período para
complementação da ins-
crição dos candidatos
pré-selecionados será de
4 a 6 de agosto.

As inscrições no pro-
grama, que começariam
na semana passada, fo-
ram adiadas depois que
o MEC identificou in-

consistências no proces-
samento da distribuição
das vagas ofertadas pelas
instituições de ensino
superior.

Lista de espera

Quem não for pré-
selecionado na chamada
única do Fies pode dis-
putar uma das vagas ofer-
tadas por meio da lista de
espera. Diferentemente
dos processos seletivos
do Sistema de Seleção
Unificada (Sisu) e do
Programa Universidade
Para Todos (Prouni),
para participar da lista de
espera do Fies não é ne-
cessário manifestar inte-
resse, a inclusão é feita

automaticamente.
A convocação da lista

de espera vai do dia 4 até
as 23h59 de 31 de agosto.

Requisitos

Pode se inscrever na
seleção do Fies o candi-
dato que tenha participa-
do do Exame Nacional
d o E n s i n o M é d i o
(Enem), a partir da edi-
ção de 2010, e tenha al-
cançado nota média nas
provas igual ou superior
a 450 pontos.

O interessado não
pode ter zerado a reda-
ção e deve ter renda fami-
liar mensal bruta, por
pessoa, de até três salári-
os mínimos.

Agência Brasil

Editora Hoje/SESA

Guilhermina Teresa da Silva
completou seus 94 anos no
dia 27. Parabéns e que Deus
conceda muitos anos de
vida com saúde!
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NOTAER: há quase 29 anos voando
pela vida e segurança dos capixabas
Em um material exclusivo trazemos uma abordagem sobre o Núcleo de Operações e Transporte
Aéreo e como ele tem impactado de forma positiva a vida dos cidadãos espírito-santenses a cada dia

Talvez você já tenha
visto um helicóptero cuja
as cores predominantes
sejam o branco, azul e rosa
cruzar os céus do Espírito
Santo, e muitos ainda não
sabem que essas aerona-
ves estão em serviço da
população capixaba por
meio das operações do
Núcleo de Operações e
T r a n s p o r t e A é r e o
(NOTAER), vinculado à
Secretaria da Casa Mili-
tar, que é integrado entre
as forças estaduais de segu-

rança pública e defesa ci-
vil, Polícia Militar, Polícia
Civil e Corpo de Bombei-
ros Militar.

Com essa integração,
vem também o fortaleci-
mento do caráter multi-
missão do NOTAER, que
executa todas as ativida-
des relacionadas a esses
órgãos, além de apoio ao
SAMU, ao IEMA, ao
DETRAN.

"O NOTAER é funda-
mental em nossas opera-
ções, sejam na área de se-
gurança pública ou na
área médica. Profissionais
bem preparados que se

doam ao máximo e que,
mesmo enfrentando ad-
versidades, seguem pron-
tos para o combate inces-
santemente", disse o Go-
vernador do Estado, Rena-
to Casagrande.

“O NOTAER possui
em seu efetivo homens e
mulheres abnegados, que
se dedicam, diariamente,
para atender a sociedade
capixaba com excelência.
São profissionais que têm
orgulho do que fazem.
Tenho 28 anos de PMES e
lhes digo com muita tran-
quilidade que são servido-
res públicos do mais alto

nível. São bem preparados
física, técnica e mental-
mente", afirmou o Coro-
nel PM Jocarly Martins de
Aguiar Júnior, Secretário
Chefe da Casa Militar.

Conversamos com o
Capitão Pablo Angely
Marques Coimbra que aos
4 2 a n o s , p i l o t o d o
NOTAER, Chefe da Se-
ção de Comunicação e
está na aviação desde
2009. Ele nos relatou fatos
relevantes e explanou um
pouco sobre a história des-
te grupamento e sua im-
portância para a popula-
ção do Espírito Santo.

Fotos: Divulgação/Instagram/Notaer

Capitão Pablo, piloto do NOTAER
e Chefe da Seção de Comunicação

O INÍCIO DE UMA HISTÓRIA
A sua história começou com o nome Grupamento de Rádiopatrulhamen-
to Aéreo (GRAer) em 1992, vinculado a Polícia Militar, e por conta disso,
até hoje muitas pessoas confundem e acham que o atual grupamento per-
tence a Polícia Militar, mas em 2003, um decreto alterou o nome do
GRAer para Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER), ao
todo são quase 29 anos de missões.
O NOTAER é um Núcleo da Casa Militar, atuando de maneira integrada,
ou seja, não é vinculado nem a Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Mi-
litar e nem a Secretaria de Saúde, ele pertence a Secretaria da Casa Militar,
que é quem, cuida entre outras coisas, da segurança da residência oficial,
dos palácios oficias do Governo, da Segurança do Governo do Estado.

VOOS PELA VIDA E SEGURANÇA
Atualmente o NOTAER é a única Unidade Aérea Pública do Espírito San-
to, ou seja, todas as atividades aéreas públicas do estado são realizadas por
eles. Com uma integração entre a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de
Bombeiros Militar, conseguem atender a todas as demandas em que o re-
curso (helicóptero) possa ter utilidade.
Para dar um exemplo da eficiência dos serviços prestados para a popula-
ção, da sua base em Vitória, o grupamento consegue atingir qualquer ex-
tremo do Espírito Santo (Norte, Sul, Leste ou Oeste) em no máximo 1 ho-
ra de voo em relação a capital. E é de conhecimento, principalmente na
medicina, que esse tempo é chamado de “Hora de Ouro”, a hora crucial
para o salvamento de uma vida, principalmente em caso de acidentes. Pa-
ra o Capitão Pablo, “é um recurso que o Espírito Santo não consegue mais
abrir mão”.

AS AERONAVES
Hoje o NOTAER possui 5 aeronaves versáteis que são utilizadas nas mais
diversas missões, sendo 1 do modelo Schweizer 300 CBI, usado desde ao
treinamento de pilotos, monitoramento de trânsito, fotografia aérea; 3
Esquilos, que são aeronaves versáteis utilizadas em todas as missões e por
fim um EC145C2, um helicóptero bimotor, que pode ser empregado em
todas as missões, mas que vem sendo utilizado para alguns tipos de resga-
tes ou voo governamental.

HARPIAS
Existe uma tradição na aviação que vem de muitos e muitos anos, que é a
de dar nome as aeronaves, principalmente as aeronaves militares, os no-
mes comuns são de animais, são nomes designativos. Quando o grupa-
mento foi criado, pensou-se em um nome, o Águia, atualmente utilizado
principalmente pelo grupamento de São Paulo, já era um nome muito co-
mum, incluindo outros estados que já usavam esse nome, foi quando sur-
giu o nome Harpia, que é a mais pesada ave de rapina do mundo, e é uma
das maiores aves de ra-
pina do mundo, então,
além de ser uma refe-
rência a um ser da mito-
logia grega, ela tem um
porte físico muito ex-
pressivo, e imponente,
excelente opção para
uma aeronave que se
destina a fazer missões
públicas dos mais diver-
sos tipos. No Espírito
Santo são designadas
Harpia 2, Harpia 4,
Harpia 6, Harpia 7 e
Harpia 8.

Editora Hoje
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AS PEÇAS FUNDAMENTAIS
O NOTAER possui um corpo administrativo ro-
busto, pois não é só voar, para que haja voos segu-
ros, muita coisa antes precisa ser feita. “Temos
uma seção de administração que cuida de toda nos-
sa papelada, temos uma seção de instrução, que
cuida do treinamento e instrução de todos os servi-
dores, tem a seção de manutenção que é ‘quem faz
voar’, nós brincamos que antes de voar, tem que
fazer voar, então são os caras que cuidam das nos-
sas aeronaves, dos nossos equipamentos e tem todo
esse efetivo. Internamente nós somos divididos em
7 setores, e existem as pessoas que vão no voo”,
conta o Capitão Pablo Angely Marques Coimbra.
“Todo dia nós temos uma aeronave para atender as
missões de Policiais, Bombeiros, e essa aeronave
vai ter 2 pilotos, e 2 operadores aerotáticos (que são
aqueles servidores que vão na parte de trás da aero-
nave, que são as pessoas que vão armadas, com ar-
ma longa, ou se for uma missão de resgate, são as
pessoas que descem no rapel, que fazem o socorro
das vítimas)”.
“Além disso temos uma segunda equipe todo dia
que faz o voo aeromédico, onde vai 1 piloto e 1 ope-
rador aerotático do NOTAER e a equipe do
SAMU, que é a equipe fundamental para essa mis-
são de resgate, que são as pessoas técnicas na área
da saúde, onde vai um médico e um enfermeiro, e
não tem o segundo piloto nessa configuração, por-
que o banco dele é sacado para que a gente possa
posicionar a maca que vai vir o paciente. Em algu-
mas emergências muito rápidas e cujo descola-
mento seja pequeno, próximo, aí nós podemos vo-
ar com mais um piloto e a maca vem numa posição
em cima do banco traseiro”, conclui Pablo.

SEMPRE A DISPOSIÇÃO
Capitão Pablo explica que o NOTAER está sempre a disposição da população nas ocasiões em que a aeronave
pode ser útil. Para isso, a equipe sempre realiza treinamentos para a Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civil,
Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército, sempre explicando quando a aeronave pode ter utilida-
de. “Acompanhamento aéreo, veículos em fuga, varredura de mata, fuga de sistema prisional, em condições
diversas, monitoramento de trânsito, resgate de pessoas em locais de difícil acesso, transporte de pessoas e equi
pamentos para locais de difícil acesso, como foi o caso da carga externa feita em Vila Valério, busca de pessoas
desaparecidas em alto mar, policiamento ambiental, monitoramento com defesa civil, de encostas, o resgate
aeromédico propriamente dito, tanto no transporte inter hospitalar, onde pegamos uma pessoa que está num
hospital de um município e levamos para outro, quanto no atendimento pré-hospitalar, de pousar no local do
acidente, resgatar a pessoa e levar para o hospital, enfim, e outras missões que eu possa estar esquecendo, tudo
isso ai cabe ao NOTAER”, afirma.

OPERAÇÕES MARCANTES
O Chefe da Seção de Comunicação do NOTAER cita algumas das muitas operações marcantes vivenciadas, em sua opinião, as chuvas de 2013, águas que castigaram
o Espírito Santo, episódio que virou o livro “Anjos Audazes”, produzido por Marcelo Vieira Hollanda.
“Acredito que a missão das chuvas de 2013 foi a mais marcante. Mas temos outros exemplos como os grandes incêndios em Sooretama, no início dos anos 1998-1999
mais ou menos; muitos anos depois em 2015 mais ou menos, teve um outro grande incêndio na reserva de Sooretama, ficamos vários dias atuando lá, o grande incên-
dio que teve em Itaúnas; os incêndios no parque estadual da Pedra Azul”, afirma.
“Tivemos ainda os resgates em 2020 por causa da chuva na região de Iconha, Alfredo Chaves, temos muitas missões, e outras missões policiais que eu poderia citar são
os salvamentos, tivemos o caso de um Sargento do Exército que estava com o filho dele na moto na BR 262 e uma carreta os atropelou, nós pousamos na BR e consegui-
mos salvar os dois, são muitas ocorrências, mas eu imagino que, para mim, as chuvas de 2013, pois tive a oportunidade de voar pelo Grupamento”, completou.

SALVANDO VIDAS
A atuação entre o NOTAER e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já é antigo, e para o Capi-
tão Pablo, a gratidão é imensurável. “É um sentimento de recompensa, eu que estou na seção de comunicação,
sempre faço os posts nas redes sociais, e especificamente nesses posts dos salvamentos, muitas vezes o familiar
de uma vítima, vem nos agradecer, além de pessoas em geral valorizando esse tipo de serviço, então nós ficamos
com um sentimento de dever cumprido”, conta.
“As vezes decolamos para um voo “arriscado”, muitas vezes vamos no limite de tempo, de horário, de mal tem-
po, se arriscando por uma pessoa que não nos conhece, e também não conhecemos, as vezes recebemos notícias
de pessoas que se recuperaram, que vem no Hangar para agradecer, e imagino que os colegas do SAMU sintam
a mesma coisa, isso faz parte do dia a dia deles, porque a gente aqui tem essa faceta do salvamento, do resgate,
mas também temos a faceta da repressão quando precisa, mas é muito bacana”, completa.

Fotos: Divulgação/Instagram/Notaer
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AERONAVES NO INTERIOR – MISSÕES
Aproveitamos o momento e relembramos um marco importante, principalmente para os valerienses. Em
2019 uma equipe do NOTAER esteve em Vila Valério para contribuir com a reconstrução do Cruzeiro de Vila
Valério, que em fevereiro de 2019 foi destruído após ventos fortes passarem pela região, a equipe auxiliou no
transporte de peças. Momentos como esse entram para a história das cidades e para quem participa é um in-
centivo e um “salário moral”.
“Na missão de Vila Valério, não estava lá, eram outros colegas, mas já fui em missões parecidas, e é muito baca-
na, estar nesses locais, as vezes não sabemos como fica depois, certamente neste caso da Reconstrução do Cru-
zeiro de Vila Valério, a equipe teve um feedback na hora, nós acreditamos e imaginamos que fica esse senti-
mento de gratidão principalmente dessas missões de ajuda humanitária, missão de resgate, e isso para gente é
um incentivo, é aquele chamado “salário moral”, isso não vai tornar ninguém famoso ou rico, mas tem um
valor que nada disso paga, que é o reconhecimento, de quem nunca nos viu na vida, e você vê que é um agrade-
cimento sincero, e isso é uma das melhores, se não a melhor recompensa que a gente tem na nossa profissão”,
disse Capitão Pablo.

HARPIA EM SÃO GABRIEL DA PALHA
Na Grande Vitória o NOTAER já realizou exposi-
ções de aeronaves em shoppings, em 2019, foi realiza-
do o evento “Portões Abertos”, um evento comum na
aviação mundial, onde a população pode ir conhecer,
ver o hangar e obviamente ver as aeronaves, tirar fo-
tos.
Aliás, chegar perto de uma aeronave e poder conhecer
o novo é o sonho de muitos, seja crianças, jovens, adul-
tos e até os mais idosos. Segundo Capitão Pablo, ape-
sar de não ser o chefe do NOTAER não descarta a
exposição de um Harpia na cidade, e afirma que seria
algo bacana, e uma ideia muito boa. Portanto, para as
crianças que sonham em ver uma aeronave de perto, a
ideia não é descartada.

Fotos: Dedé Felipe

Foto: Divulgação/Instagram/Notaer

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA SEDE DE SÃO

GABRIEL DA PALHA – ES

Faço saber que pretendem casar-se:

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e ANA CÉLIA DA

SILVA

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, nacionalidade

brasileira, profissão lavrador, com trinta e nove (39)

anos de idade, estado civil solteiro, natural de

Joaquim Gomes-AL, residente na Rua João Correia

Pinto, 460, Nossa Senhora Aparecida em São

Gabriel da Palha-ES e

ANA CÉLIA DA SILVA, nacionalidade brasileira,

profissão do lar, com trinta e seis (36) anos de idade,

estado civil solteira, natural de Joaquim Gomes-AL,

residente na Rua João Correia Pinto, 460, Nossa

SenhoraAparecida em São Gabriel da Palha-ES.

28 de maio de 2020.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil
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COMUNICADO

MADEIREIRA SAO DOMINGOS EIRELI,
inscrito no CNPJ: 07.984.227/0001-68, torna
público que obteve da SEMMA de São Domin-
gos do Norte, através do processo n°
002636/2017, a Licença Municipal de Regulari-
zação - LAR, para atividade de Fabricação de
estruturas de madeira, exceto para aplicação
rural (caias, porteiras, batentes, carroças, dentre
outros, localizado(a), Rua Astoufo Motta, Nº
300 Bairro: Centro, São Domingos do Nor-
te/ES.

MODLEO DEPUBLICAÇÃO – REQUERIMENTO DE LICENÇA

João dos Santos Rafalsky, torna público que requereu da SEMMA de São
Domingos do Norte, através do processo n° 002688/2020, a Licença Ambi-
ental para atividade de “Secagem mecânica de grãos associada à pilagem”,
localizado(a) no Sítio Aparecida, no Córrego São Gonçalo, zona rural de
São Domingos do Norte - ES.
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Faço saber que pretendem casar-se:

[LUCAS PEÇANHAPÊGO e LARACELESTINO DOS SANTOS]

Ele, natural de Angelândia-MG, nascido em 16 de setembro de 1994,

emancipado, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente na Córrego

Farias, Zona Rural em Vila Valério-ES, filho de CÍCERO RODRIGUES PÊGO,

falecido e ELZAPEÇANHAPÊGO.

Nome a adotar após o casamento: LUCAS PEÇANHAPÊGO.

Ela, natural de Ataléia-MG, nascida em 13 de maio de 2001, estado civil solteira,

profissão embaladora, residente na Rua Cristiano Kriger, 23, Vila Nova em Vila

Valério-ES, filha de CLAUDIO LOPES DOS SANTOS e EVA CELESTINO DE

SOUZA.

Nome a adotar após o casamento: LARA CELESTINO DOS SANTOS

PEÇANHA.

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, 27/07/2020

jornalhojenotícias@hotmail.com

27 3117-1030
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‘Entre Agulhas e Linhas’ uma valeriense mostra seu talento
confeccionando máscaras e bonecas em meio a pandemia

“Li uma vez, uma
frase que dizia que é em
meio a dificuldade que
se encontra a oportuni-
dade” (...) E é com essa
frase dita por Bárbara
da Fonseca Tavares,
que começamos a con-
tar essa história.

Bárbara da Fonseca
Tavares de apenas 14
anos mora com a mãe
Maria Angélica da Fon-
seca Tavares, com o pai
Solimar Tavares e a ir-
mã Maria Clarice na

cidade de Vila Valério.
Sonhadora, ela vem
mostrando a cada dia o
seu talento. Com agu-
lha e linha nas mãos,
Bárbara usa a máquina
de costura deixada pela
avó, para costurar más-
caras de proteção e con-
feccionar bonecas.

“Há pouco mais de
um ano minha mãe fale-
ceu deixando uma má-
quina de costura. Quan-
do começou o isola-
mento social, cheguei
em casa e minha filha
havia feito máscaras

que aprendeu em um
vídeo. As primeiras
máscaras não ficaram
tão boas como as de
agora, mas ela fez vári-
as que serviram de doa-
ção para muitas pesso-
as. Mais tarde, quando
estava mais habilidosa
ela passou a vender as
peças. Não parou por
aí, começou então a
fazer bonecas, a prime-
ira de meia calça (ri-
sos), mas a cada dia que
passa ela vem se supe-
rando e me surpreen-
dendo”, conta de for-
ma orgulhosa, Maria
Angélica da Fonseca
Tavares, mãe de Bárba-
ra.

Inspiração na hora de
costurar

Bárbara cria peças
únicas que tem feito
sucesso pelas redes soci-
ais. Além das másca-

ras, as bonecas feitas
por ela são a cada dia
mais requisitadas pelos
seus clientes e com ape-
nas 14 anos Bárbara já
tem uma lista de enco-
mendas para atender.

“Minha inspiração
na hora de costurar é
minha avó Clarice, que
sempre costurou e me
deixou a máquina de
costura. Faço bonecas
em todos os tons de pe-
le, depois de pronto
público no Facebook e
no Instagram e tenho
muitas encomendas”,
explica Bárbara.

Em busca de um
sonho

“No momento, um
dos meus sonhos é mon-
tar um Ateliê a qual
chamo ‘Entre Agulhas
e Linhas’”, destaca Bár-
bara.

“Eu como mãe me

sinto orgulhosa, por ter
uma filha tão dedicada
e habilidosa, que quer o
melhor e busca apren-
der. Me sinto muito
feliz. Só tenho que agra-
decer a Deus, e também

as pessoas que confia-
ram nela e por todos
que de alguma forma
serviram de influência
positiva. Ela só me dá
orgulho”, expressou
Maria Angélica.

Pré-Assembleia Virtual do Sicoob Norte Agência
São Gabriel da Palha é concluída com sucesso

O Sicoob Norte
Agência São Gabriel
da Palha, realizou na
última segunda-feira
( 2 7 ) , a s u a p r é -
assembleia. O evento
deste ano aconteceu de
forma on-line com
transmissão ao vivo,
devido a pandemia do
n ovo c o r o n av í r u s
(COVID-19).

Com a temática
“Compartilhando Re-
s u l t a d o s ” , a p r é -
assembleia trouxe as-
suntos importantes
como a Apresentação
dos Resultados do
Exercícios de 2019 e a
Eleição de Delegados,
tudo de forma on-line,
para segurança e como-
didade dos associados.

De acordo com o
Gerente da Agência do
Sicoob em São Gabri-
el, Giovanni Caser

Venturim, o evento foi
considerado um verda-
deiro sucesso, contan-
do com a participação
de cerca de 749 associ-
ados que marcaram
presença no evento
através do aplicativo
MOOB.

‘‘Nós do Sicoob
Agência de São Gabri-
el e do Sicoob Norte de
uma forma geral, esta-
mos muito felizes com
a participação dos asso-
c i a d o s n a s p r é -
assembleias virtuais
que foram realizadas.
Foram realizadas 10
pré-assembleias de for-
ma virtual e antes da
pandemia tinham sido
realizadas 9 assemblei-
as de forma presencial.
Foi muito gratificante
para nós, estamos mui-
to felizes com a partici-
pação dos associados,
devido ao desafio que
foi utilizar essa ferra-

menta que nós temos
para superar as adver-
sidades que a pande-
mia está causando.
Então a gente agrade-
ce a todos os associa-
dos que aceitaram o
convite e estamos à
disposição para qual-
quer esclarecimento
que for necessário”,
disse Giovanni Caser
Venturim.

Sorteio de 3 Smart
Tvs

A pré-assembleia,
contou ainda com o
sorteio de três TVS pa-
ra os associados que
estiveram on-line e vo-
taram ao final da apre-
sentação. Os três sor-
tudos foram Renato
Ciarelli que ganhou a
TV de 40” e Maria
Inez Altoe Puppin e
Marcelo Buge, que fo-
ram os ganhadores das

TV's 32".
Em relação a Elei-

ção dos Delegados, o
resultado para o Man-

dato 2020 à 2024 foi o
seguinte:

Editora Hoje

A solenidade aconteceu de forma online e contou com a participação de cerca de 749 associados

DELEGADOS ELEITOS – AGÊNCIA SÃO GABRIEL

Mandado 2020 / 2024

Foto: divulgação

Editora Hoje

Bárbara da Fonseca Tavares e a irmã Maria
Clarice junto com peças confeccionadas.
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Outorga de
uso da água!


