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Reflexao~

"Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso
adversário, anda em derredor, bramando
como leão, buscando a quem possa tragar."

Refletindo: Acredite você ou não, mas o mal é
real. E existe um responsável que é nosso
inimigo e ele não perde tempo e nem oportuni-
dade para nos derrubar. O interessante que
assim como diz o versículo, ele fica ao derredor
fazendo barulho, isso porque ele trabalha com
a mentira, o engano e a confusão, fazendo com
que nós mesmos façamos as escolhas erradas.
Por isso devemos vigiar e guardar a Palavra de
Deus, para podermos andar no caminho certo,
evitando dor e sofrimento.

Oração: Obrigado Deus por me ensinar
através da Sua palavra, quais são as estratégias
do inimigo para que eu possa vigiar e fazer as
escolhas certas. Ensina-me Sua verdade cada
dia mais, para que eu seja liberto do engano e
do erro. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
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Vem ai! Primeira Copa de Marcha Especializada
do Clube do Cavalo de São Gabriel

Acontecerá no dia
10 de outubro a partir
das 9 horas no Parque
de Exposição de São
Gabriel da Palha, a 1ª
Copa de Marcha Espe-
cializada do Clube do
Cavalo de São Gabriel.
A promoção do evento
é do Clube do Cavalo
com Associação dos
Criadores do Cavalo
Mangalarga Marcha-
dor do Espirito Santo
(ACCMMES) e a Asso-
ciação Brasileira dos
Criadores do Cavalo
Mangalarga Marcha-

dor (ABCCMM).
Durante o evento,

os animais serão avali-
ados de acordo com
suas respectivas cate-
gorias pelo juiz especi-
alizado, Fabiano Bi-
tencourt.

De acordo com
Nem Zanotelli, presi-
dente do Clube do Ca-
valo, durante todo o
evento será disponibi-
lizado álcool em gel
para os apresentadores
e juiz, também haverá
pontos com álcool em
gel e pias para a higie-
nização das mãos. To-
dos os participantes

deverão fazer o uso de
máscaras faciais para
proteção.

“Poderão partici-
par somente os apre-
sentadores dos anima-
is e os proprietários,
com o limite de três
pessoas por caminhão
e duas por trailer. A
premiação da copa se-
rá em dinheiro confor-
me cada categoria”,
explica Nem Zanotel-
li.

“Nosso sentimento
como Cube do Cavalo
é agendar São Gabriel
da Palha como uma
das cidades da etapa

do Campeonato Esta-
dual, o qual pontua
para Nacional. O Clu-
be quer trazer benefíci-
os no intuito de mos-
trar a capacitação do
nosso município e do
nosso Clube em tornar
São Gabriel sede anu-
almente no campeona-
to e ainda levar benefí-
cios sociais a nossa co-
munidade”, falou o
presidente do clube.

Vale lembrar que a
data limite para reali-
zar a inscrição vai até o
dia 05/10. Maiores
informações pelo nú-
mero (27) 99945-7966.

Vitec Vidraçaria abre vagas de empregos em Vila Valério

A Vitec Vidraçaria
anuncia a oferta de va-
gas de empregos para
atuar em Vila Valério,
a oportunidade é para
Vidraceiro e Auxiliar

de Vidraceiro. Os inte-
ressados devem enviar
seu currículo pelo e-
mail, vitecvidraça-
ria@gmail.com.

Maiores informa-
ções pelo telefone (27)
99717-6841.

Editora Hoje

Editora Hoje

Foto: divulgação
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Polícia Militar reforça operações para evitar
aglomerações em São Gabriel da Palha

A Polícia Militar por
meio da 3ª CIA do 2º
BPM, subunidade opera-
cional localizada na cida-
de de São Gabriel da Pa-
lha, intensificou, desde o
penúltimo sábado, 12, as
operações de combate às
aglomerações verifica-
das no município, princi-
palmente, após o inci-
dente ocorrido na sexta-
feira, 11, em frente a esta-
belecimentos localizados
no centro da cidade.

O caso foi amplamen-
te divulgado pela mídia e
nas redes sociais, na data
citada, vídeos e fotos
mostravam grande quan-
tidade de pessoas, con-
tando com a presença de
menores, sem o uso de
máscaras, fazendo uso
de cigarros e consumo de
álcool próximo a bombas
de combustíveis e, possi-
velmente, drogas ilícitas,
além da ocorrência de
várias infrações de trân-
sito, tais como: estacio-
namento irregular, mala-
barismo com motocicle-
tas, em flagrante direção
perigosa e som automoti-
vo em desacordo com a
legislação.

A publicação das ima-
gens trouxe grande per-
plexidade ao Coman-
dante da 3ª Cia, Cap PM
Cleiton José Brito, e a
todos os demais militares
da Companhia, devido a
grande perturbação da
ordem pública e do sosse-
go alheio ocasionadas
pelos indivíduos que esti-
veram no local. Vale res-
saltar que este foi o pri-
meiro final de semana,
após a reabertura dos

bares e restaurantes, sem
as restrições de funciona-
mento quanto ao horário
e dia da semana, na cida-
de de São Gabriel da Pa-
lha.

Segundo informa-
ções fornecidas pela Polí-
cia Militar, após levanta-
mentos preliminares, foi
verificado que o efetivo
disponível para o atendi-
mento das emergências
policiais em São Gabriel
da Palha, na noite de sex-
ta-feira, dia 11, estava
empenhado no atendi-
mento de ocorrência poli-
cial, com condução de
detido ao DPJ de Barra
de São Francisco, que
iniciou próximo das
23h00min da sexta-feira
e só foi concluído por
volta das 04h00min de
sábado, após retorno da
viatura da Delegacia a
esta CIA.

Com relação às ima-
gens veiculadas em redes
sociais em que demons-
tram uma viatura da polí-
cia militar no local dos
fatos da noite de sexta-
feira, após a análise das
imagens do sistema de
videomonitoramento
municipal, é possível
verificar que a foto foi

capturada no início desta
noite, ou seja, muito an-
tes da ocorrência das irre-
gularidades noticiadas.
Independentemente des-
ta averiguação, por se-
guir rito padrão da Polí-
cia Militar, o Comandan-
te do 2º BPM, Ten Cel
PM Mário Marcelo Dal
Col, optou por instaurar
procedimento adminis-
trativo para apurar o ocor-
rido de forma imparcial.

Em relação às ofensas
publicadas contra a Polí-
cia Militar e a seus inte-
grantes, o Capitão Clei-
ton informou que tomará
as medidas legais cabíve-
is para que os autores
sejam responsabilizados.
O oficial também relatou
que as imagens que fo-
ram divulgadas na inter-
net e registradas pelo vi-
deomonitoramento da
Prefeitura, ajudarão a
Polícia Civil na identifi-
cação dos condutores
infratores e na responsa-
bilização dos culpados.

“Desde o momento
em que tomei conheci-
mento dos fatos, de ime-
diato reportei o ocorrido
ao Comandante do 2º
BPM, Sr. Ten Cel PM
Mário Marcelo Dal Col,

que prontamente deter-
minou o reforço no poli-
ciamento na cidade de
São Gabriel da Palha-ES,
com envio de policiais da
Força Tática de Nova
Venécia e de outros muni-
cípios, além da intensifi-
cação das abordagens e
da fiscalização de trânsi-
to, no local do fatídico
episódio e em outros pon-
tos da cidade onde fosse
constatada aglomeração
de pessoas em desacordo
com as orientações das
autoridades constituí-
das. Assim, conforme
determinação, foi reali-
zada intensa saturação
com policiais e viaturas
nas ruas do município,
durante o final de sema-
na (dias 12 e 13.09.2020),
além da lavratura de 18
(dezoito) autos de infra-
ção de trânsito, no sába-
do”, comentou o Capi-
tão.

Na última sexta-feira,
dia 18, após reunião rea-
lizada, no dia anterior,
com a presença do Co-
mando da 3ª Cia, do Pro-
motor de Justiça da Co-
marca de São Gabriel da
Palha, dos servidores
municipais da Prefeitura
e do Conselho Tutelar,

foi realizada uma grande
Operação na cidade de
São Gabriel da Palha,
para coibir as aglomera-
ções e o funcionamento
de estabelecimentos em
desacordo com as nor-
mas estabelecidas pelas
autoridades constituí-
das.

A ação envolveu as
entidades mencionadas e
contou com a participa-
ção de 10 militares em 4
viaturas, 7 servidores de
Prefeitura de São Gabriel
da Palha em 2 veículos e
4 funcionários do Conse-
lho Tutelar, em 01 veícu-
lo. As diligências consis-
tiram em vistoria, fiscali-
zação e orientação em
diversos bares e restau-
rantes da cidade, em rela-
ção aos protocolos para o
funcionamento, confor-
me Mapa de Risco divul-
gado pelo Governo do
Estado, sendo confeccio-
nadas 3 notificações pe-
las equipes da Prefeitura.

“A Polícia Militar por
meio da parceria e do
trabalho integrado com a

Polícia Civil, Ministério
Público, Prefeitura Muni-
cipal e Conselho Tutelar,
continuará a atuar e fis-
calizar o cumprimento
das normas em vigor no
enfrentamento à Pande-
m i a d e c o r r e n t e d a
COVID-19, conforme
tem sido feito, desde o
mês de março deste ano.
Até o início do mês de
setembro, já foram regis-
tradas 263 ocorrências de
fiscalização em conjunto
com a Prefeitura, somen-
te no município de São
Gabriel da Palha, além
da confecção 12 ocorrên-
cias de crimes contra a
saúde pública. Apesar
disso, não podemos dei-
xar de contar com a cola-
boração e a responsabili-
dade cidadã da popula-
ção gabrielense, para ven-
cer esta doença, especial-
mente, evitando as aglo-
merações e fazendo cum-
prir os protocolos sanitá-
rios em vigor, como o uso
de máscaras”, finalizou o
Comandante da 3ª Cia,
Capitão Cleiton.

Fotos: 3ª CIA do 2º BPM / Editora Hoje

“A Polícia Militar por meio da parceria e do trabalho
integrado com a Polícia Civil, Ministério Público,
Prefeitura Municipal e Conselho Tutelar, continuará a
atuar e fiscalizar o cumprimento das normas em vigor no
enfrentamento à Pandemia decorrente da COVID-19",
disse o Capitão Cleiton Brito.

3ª CIA do 2º BPM/Editora Hoje
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Garras afiadas: unhas grandes
são tendência entre as valerienses

Unhas grandes, de-
coradas e estilosas tem
se tornado sinônimo de
beleza entre as mulhe-
res. A influência vem
de artistas internacio-
nais como Bilie Eillish,
Cardi B e Rosalía, can-
toras que usam a nail
art como parte de suas
identidades visuais. As
unhas trabalhadas ga-
nharam tal status que
se tornaram estilo, com
modelos em formatos
pontudo stiletto, o qua-
drado coffin e o ovala-
do almond.

A Nail Designer
valeriense, Elisângela
da Silva Lírio Izoton,
trabalha na área da be-
leza e cuidados com as
unhas há cerca de 17
anos e conta que em
seu salão ‘Nail Arte’
em Vila Valério, as
‘unhas gigantes’ tem
feito sucesso entre suas
clientes.

“Atua lmente as
unhas em formatos di-
ferenciados vem ga-
nhando espaço entre
nossas clientes, sou apa-
ixonada por novidades
e posso dizer que é mui-
to desafiador e satisfa-
tório fazer esses desig-
ners. Por mais que pare-
çam atrapalhar nas tare-
fas do dia a dia, elas
não incomodam, pelo
contrário tenho um
retorno muito positivo
das clientes que troca-

ram do formato tradici-
onal para as unhas
grandes. Assim, uma
cliente fala para a outra
e isso aumenta os pedi-
dos pelo modelo da
unha”, afirma Elisân-
gela.

“Sempre tive uma
paixão por esse mundo
das unhas e com o apo-
io da minha mãe come-
cei ajudando uma vizi-
nha manicure, foi ela
quem abriu a primeira
porta desse mundo pa-
ra mim, eu era só uma
menina, porém sempre
com muita responsabi-
lidade. Comecei aten-
dendo com ela, depois
por ter que estudar e
conciliar tudo, comecei
a atender em minha
própria casa, as primei-
ras clientes foram as
minhas amigas, amigas
da minha irmã, minhas
professoras e sucessiva-
mente. Como sempre
gostei de novidades
acredito que isso tenha
contribuído para tor-
nar meu trabalho mais
conhecido”, descreveu
a Nail Designer.

Em busca da unha
perfeita

Elisângela conta
que são vários os tipos
de trabalhos realizados
nas unhas de suas cli-
entes, desde cuidados
naturais até designer de
unhas artificiais, gel
moldado e acrílico mol-

dado, sendo este últi-
mo, um produto muito
usado fora do país e
que vem ganhando es-
paço no mercado brasi-
leiro pela agilidade,
praticidade e seguran-
ça.

“Na ‘Nail Arte’ rea-
lizamos todos os tipos
de atendimentos, desde
as decorações de unhas
mais delicadas até as
mais trabalhadas, com
flores em 3d e france-
sas. Com formatos que
variam do Quadrado,
Bailerina, Almod e Sti-
letto”, afirmou a pro-
fissional.

Um pouco de História

Elisângela conta
que para chegar ao ní-
vel profissional que
possui atualmente, ela
teve que batalhar muito
e se dedicar diariamen-
te, até construir uma
carreira de sucesso.

“Em 2003 comecei
a trabalhar de modo
informal, já no ano de
2005 fiz meu primeiro
curso profissionalizan-
te, andava 100 Km de
ida e volta todos os di-
as até uma cidade vizi-
nha por meses para ter
um certificado. Então
nesse tempo me formei
no Ensino Médio, co-
mo amo estudar em
seguida me formei em
Administração de em-
presas e após Contabi-
lidade, atuei na área

por 11 anos e após esse
período trabalhei em
minha própria empre-
sa. Porém nunca saií
da área da beleza, sem-
pre conciliava os horá-
rios com o apoio da
minha mãe e em segui-
da do meu esposo, que
foi também muito im-
portante para a minha
permanência nesse
mercado das Nails até
os dias atuais”, relatou
emocionada.

“Em 2014 decidi
sair do cenário de fun-

cionária e começar a
trabalhar para mim
mesma e mais uma vez
tive o apoio de uma
parceira que já tinha
salão de beleza que me
convidou para traba-
lhar com ela na área de
unhas, uma de minhas
formações até aquele
momento. Em 2015
começou realmente a
transformação, f iz
meu primeiro curso de
Designer de Unhas.
Mas 2016 foi realmen-
te o marco, onde inici-

ei um novo curso de
grande duração, diri-
gia horas para ir e vol-
tar a cidade vizinha
por meses, e isso trans-
formou toda a minha
caminhada até os dias
atuais, hoje tenho segu-
rança e certeza que te-
nho produtos e servi-
ços de muita qualidade
a oferecer aos meus
clientes. E já estamos
projetando muitas no-
vidades para 2021”,
finalizou a Nail Desig-
ner.

Fotos: Arquivo/Elisângela da Silva Lírio Izoton

A Nail Designer valeriense, Elisângela da Silva Lírio Izoton, trabalha
na área da beleza e cuidados com as unhas há cerca de 17 anos

Editora Hoje



0525 de setembro de 2020

Mais de 700 contribuintes podem ser
inscritos na Dívida Ativa a partir de outubro

Mais de 700 contri-
buintes do Espírito
Santo podem ter os
parcelamentos de débi-
tos rescindidos e serem
inscritos da Dívida Ati-
va do Estado a partir
do próximo dia 02 de
outubro. Isso acontece,
porque está chegando
ao fim o prazo dado
pelo Governo Estadu-
al que sobrestou as res-
cisões dos contratos
por conta da pandemia
do novo Coronavírus
(Covid-19).

No dia 4 de abril,
para reduzir os impac-
tos econômicos do no-
vo Coronavírus no
Espírito Santo, o Go-
verno do Estado publi-
cou o Decreto Nº
4623-R que sobrestou
as rescisões de contra-
tos de parcelamento
motivados por inadim-

plência do contribuin-
te até o dia 1º de julho.
Posteriormente, esse
prazo foi prorrogado
até o dia 1º de outubro.

O secretário de Esta-
do da Fazenda, Roge-
lio Pegoretti, destaca a
importância da manu-
tenção do pagamento
das parcelas. Caso o
devedor tenha seu con-
trato rescindido e seja
inscrito na Dívida Ati-
va ele não consegue
emitir certidão negati-
va, podendo ser execu-
tado judicialmente e
até protestado pela Pro-
curadoria Geral do
Estado.

“Isso para uma em-
presa é muito ruim,
porque ela fica impedi-
da de participar de lici-
tações e realizar con-
tratações com o poder
público, por exemplo.
Além disso, se a em-
presa fizer parte de al-

gum programa de bene-
fício fiscal ele também
será cancelado pelo
Estado. Por isso, é de
extrema importância
que os devedores regu-
larizem sua situação
até o dia 1º de outubro
para evitar a rescisão
do parcelamento e a
inscrição na dívida ati-
va”, ressalta Pegoretti.

Mesmo com a pror-
rogação, um grande
número de devedores
permaneceu inadim-
plente. “Atualmente,
1.512 contratos podem
ser rescindidos, pois já
apresentam um atraso
superior a 60 dias em
alguma das parcelas.
Isso representa cerca
de 30% dos atuais con-
tratos de parcelamento
de débito”, destaca o
gerente de Arrecada-
ção e Cadastro da Se-
cretaria da Fazenda
(Sefaz), auditor fiscal

Leandro Kuster.
A situação pode ser

ainda pior para uma
parcela desses devedo-
res que faz parte do
Refis. “Se o contribu-
inte que faz parte do
Refis tiver o parcela-
mento do débito res-
cindido, o saldo não
adimplido retorna ao
seu valor original, ou

seja, sem o benefício
concedido no Refis”,
explica Kuster.

O contribuinte que
está com débitos em
atraso pode regulari-
zar a sua situação por
meio da Agência Vir-
tual, no site da Secreta-
ria da Fazenda emitin-
do um Documento
Único de Arrecadação

(DUA) ou mesmo fa-
zendo uma transferên-
cia bancária da conta
que está vinculada ao
débito. Dúvidas tam-
bém podem ser tiradas
pelo Fale Conosco, no
endereço a seguir:
https:/ /internet.se-
f a z . e s .-
gov.br/faleconosco/d
uvida.php

Sesa promove parceria para uso de comunicação
alternativa a pacientes com Covid-19

Muitos pacientes
com o novo Coronaví-
rus (Covid-19) ao da-

rem entrada nas unida-
des hospitalares com
dificuldades respirató-
rias e cansaço encon-
tram também a barrei-

ra da comunicação.
Diante desse novo ce-
nário que a pandemia
trouxe, a Secretaria da
Saúde firmou uma par-

ceria com o Conselho
Regional de Fonoaudi-
ologia da 6ª Região
(Crefono 6) para dispo-
nibilizar um serviço
mais humanizado den-
tro dos hospitais de
referência ao trata-
mento da doença no
Estado.

A parceria visa à
implantação de uma
comunicação alterna-
tiva que proporcionará
aos pacientes a possibi-
lidade de se comunica-
rem com as equipes de
saúde por meio de pran-
chas com símbolos pic-
tográficos e alfabeto-
números.

“É uma parceria
que vem para fortale-
cer a assistência hospi-
talar, visando a auxili-
ar a comunicação da-
quele paciente que se
encontra em vulnera-
bilidade comunicati-
va", destacou a subse-

cretaria de Estado da
Assistência em Saúde,
Quelen Tanize Alves
da Silva.

Segundo a presi-
dente da Comissão de
Educação do Crefono
6 e responsável técnica
pelo projeto, Janaina
Maynard, a vulnerabi-
lidade comunicativa
pode gerar ansiedade e
frustração para o paci-
ente e para a própria
equipe de saúde.

“O uso dos recursos
d e C o m u n i c a ç ã o
Alternativa visa a faci-
litar essa comunica-
ção, favorecendo me-
lhores possibilidades
de expressão e compre-
ensão por parte do paci-
ente e da equipe, mini-
mizando os impactos
negativos na estabili-
dade clínica e garantin-
do a prestação de um
serviço de saúde mais
humanizado”, expli-

cou a profissional.
Para essa parceria,

o Crefono 6 disponibi-
lizou à Sesa kits con-
tendo pranchas de co-
municação alternativa
que começaram a ser
distribuídas no final de
agosto para todas uni-
dades hospitalares refe-
rências ao atendimen-
to à Covid-19 no Esta-
do, sendo hospitais da
rede própria, filantró-
picos e contratualiza-
dos, destinados aos
pacientes nos leitos de
terapia intensiva e clí-
nicos.

As pranchas são
plastificadas para faci-
litar a higienização e
desinfecção do materi-
al, garantindo a segu-
rança do paciente e da
equipe, respeitando as
normativas da Comis-
são de Controle de
Infecção Hospitalar de
cada instituição.

SESA

Foto: divulgação

Foto: divulgação

SEFAZ

O contribuinte que está com débitos em atraso pode regularizar a sua
situação por meio da Agência Virtual, no site da Secretaria da Fazenda
emitindo um Documento Único de Arrecadação (DUA) ou mesmo fazendo
uma transferência bancária da conta que está vinculada ao débito

A parceria visa à implantação de uma comunicação alternativa que proporcio-
nará aos pacientes a possibilidade de se comunicarem com as equipes de
saúde por meio de pranchas com símbolos pictográficos e alfabeto-números
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Idaf participa de audiência
no Ministério da Agricultura

O diretor-presidente
do Instituto de Defesa
Agropecuária e Flores-
tal do Espírito Santo
(Idaf), Mário Louzada,
esteve em Brasília para
discutir investimentos
para o Instituto. Na
Capital Federal, Lou-
zada cumpriu agenda
com a ministra da Agri-
cultura, Pecuária e
Abastecimento, Tereza
Cristina.

Na ocas ião, fo i
anunciado o investi-
mento de R$ 500 mil,
por meio de emenda
parlamentar do depu-
tado federal Evair de
Melo, para o custeio do
primeiro ano de funcio-
namento do Laborató-
rio de Análise da Qua-
lidade do Leite, que
obteve o credencia-
mento no Ministério
da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento
(Mapa), na última sex-

ta-feira (18).
Segundo Louzada,

o Laboratório de Aná-
lise da Qualidade do
Leite é uma conquista
muito grande, colocan-
do o Estado em posi-
ção de destaque no ce-
nário nacional. A es-
trutura beneficiará pro-
dutores, empresas e
cooperativas, fortale-
cendo ainda mais a pe-
cuária e o agronegócio
capixaba.

“O Gover no do
Estado investiu cerca
de R$ 872 mil para ade-
quar o laboratório às
normas exigidas para
obter o credenciamen-
to. Também foram fun-
damentais o empenho
dos servidores do Idaf
e o apoio da Secretaria
da Agricultura”, disse
o diretor.

A ministra da Agri-
cultura também previu
outros investimentos
no Instituto. “Estamos
discutindo recursos

para que o ministério
da Agricultura possa
contribuir para o bom
funcionamento do
Idaf. Também preciso
enaltecer a diretoria do
Idaf e todos os servido-
res do órgão, além do
secretário de Estado da
Agricultura, Paulo Fo-
letto, pelo brilhante
trabalho desempenha-
do que resultou no cre-
denciamento do labo-
ratório”, afirmou a mi-
nistra.

O Idaf desenvolve
diversas ações relacio-
nadas ao Mapa no que
se refere à defesa sani-
tária e inspeção animal
e vegetal. “O bom rela-
cionamento que temos
mantido com as equi-
pes do Ministério é re-
sultado de um trabalho
sério e comprometido
dos servidores do ór-
gão e demonstra que
temos trilhado o cami-
nho certo”, destacou
Louzada.

Foto: divulgação

O diretor-presidente do Idaf, Mário Louzada, esteve em Brasília para discutir
investimentos para o Instituto. Na Capital Federal, Louzada cumpriu agenda
com a ministra daAgricultura, Pecuária eAbastecimento, Tereza Cristina

Idaf

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

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

EDITAL DE PROCLAMAS Nº

MATRÍCULA: 0237050155 2020 6 00007 017 0004114 41

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DA SEDE DE  VILA VALÉRIO  ES

Faço saber que pretendem casar-se:

[DENILSON CLEMS e EDILANDIADE SOUZAEBERT]

Ele, natural de Vila Valério-ES, nascido em 21 de outubro de 1986, estado civil

solteiro, profissão lavrador, residente na Corrego São Vicente em Vila Valério-ES,

filho de NORBERTO CLEMS e ISAURAKRUGER CLEMS.

Nome a adotar após o casamento: .

Ela, natural de Linhares-ES, nascida em 10 de abril de 1996, estado civil solteira,

profissão lavradora-ES, filha deADIMIRO EBERT e IDE DE SOUZAEBERT.

Nome a adotar após o casamento: EDILANDIADE SOUZAEBERT.

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, 24/09/2020

__________________________________________

Fabricia Sodré de Souza, Escrevente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº

000022/2020 - PROCESSO Nº 001647/2020
A Prefeitura Municipal de VILA VALÉRIO/ES, torna público que
fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo
"MENOR PREÇO POR LOTE", OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS
para eventual aquisição de medicamentos destinados a
prevenção e enfrentamento da COVID-19, em atendimento ao
Fundo Municipal de Saúde de Vila Valério/ES.
CREDENCIAMENTO: 30 minutos antes da ABERTURA DA
SESSÃO, a qual ocorrerá às 12:00 do dia 08 de outubro de
2020. A Sessão Pública ocorrerá na Sala da CPL/Pregões, Rua
Lourenço de Martins, nº 190, Centro - Vila Valério-ES. O edital
completo está à disposição dos interessados nos dias úteis de
11às17h, de segunda à quinta, e, nas sextas-feiras,
de07às12h, e poderá ser requerido através do site:
www.vilavalerio.es.gov.br. MAIORES INFORMAÇÕES: TEL.
(027) 3728-1000.
Vila Valério, 24 de setembro de 2020.

GILFARLEI PETRI
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

CURTA A NOSSA PÁGINACURTA A NOSSA PÁGINA www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA SEDE DE SÃO

GABRIEL DA PALHA – ES

Faço saber que pretendem casar-se:

HELAN ROBERTO MARINO, nacionalidade

brasileira, profissão Eletricista, com trinta (30) anos

de idade, estado civil solteiro, natural de São Gabriel

da Palha-ES, residente na Rua Ambrósio Ferreira,

48, Jardim de Infância em São Gabriel da Palha-ES e

GLACIELI DA CRUZ COSTA, nacionalidade

brasileira, profissão Engenheira civil, com trinta e

dois (32) anos de idade, estado civil solteira, natural

de São Gabriel da Palha-ES, residente na Rua

Licinio Luiz do Nascimento, 667, Asa Branca em São

Gabriel da Palha-ES.

24 de setembro de 2020.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil

Compre, venda e troque!Compre, venda e troque!
NO
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MPES debate violência doméstica e familiar contra
as mulheres e os impactos na saúde mental

O Ministério Públi-
co do Estado do Espíri-
to Santo (MPES) reali-
zará hoje, sexta-feira
(25), das 13h às 15 ho-
ras, um evento virtual
com o tema “Violência
Doméstica e Familiar
contra as Mulheres e
seus Impactos na Saú-
de Mental”. O objetivo
do encontro é informar
a respeito dos impactos
à saúde mental decor-
rentes da violência do-
méstica e familiar con-
tra as mulheres, bem
como estimular a atua-
ção integrada dos ser-
viços da rede de atendi-
mento às mulheres em
situação de violência.

O evento será medi-

ado pela coordenadora
estadual do Núcleo de
Enfrentamento à Vio-
lência Doméstica e Fa-
miliar contra a Mulher
(Nevid), promotora de
Justiça Cristiane Este-
ves Soares; pela diri-
gente do Centro de
Apoio Operacional de
Implementação das
Políticas de Saúde (Ca-
ops), promotora de
Jusitça Inês Thomé
Poldi Taddei; e pela
dirigente do Centro de
Apoio Operacional da
Infância e Juventude
(CAIJ), promotora de
Justiça Valéria Barros
Duarte de Morais.

As palestrantes se-
rão as psicólogas Dani-
ele Reis e Silva e Gláu-
cia Rezende Tavares.

Os temas abordados
pelas convidadas serão
“Promoção da saúde
mental em mulheres
vítimas de violência
pela perspectiva do im-
pacto do trauma” e “O
luto do feminicídio –
os reflexos do feminicí-
dio no luto dos órfãos e
ascendentes das víti-
mas e a importância
das políticas públicas”,
respectivamente.

O evento é voltado
para membros e servi-
dores do MPES, gesto-
res e técnicos da rede
de atendimento às mu-
lheres em situação de
violência doméstica e
familiar, agentes públi-
cos do sistema de Justi-
ça e da Segurança Pú-
blica.

Contemplado pelo Bolsa Atleta, Fernandão disputa o
Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, no Rio de Janeiro

O contemplado pelo
programa Bolsa Atleta,
da Secretaria de Espor-
tes e Lazer (Sesport),
Fernando Magalhães,
conhecido como Fer-
nandão, embarcou na
quarta-feira (23), para
disputar a primeira eta-
pa do Circuito Brasilei-
ro de Vôlei de Praia
Open 2020/2021. A
competição, que acon-
tece entre os dias 24 e 27
deste mês, será realiza-
da no Centro de Desen-
volvimento de Voleibol
(CDV), em Saquarema,
Rio de Janeiro.

Ao todo, o torneio
organizado pela Confe-

deração Brasileira de
Voleibol (CBV) recebe
32 equipes masculinas.
Esta será a primeira vez,
desde o início da pande-
mia do novo Coronaví-
rus (Covid-19), que Fer-
nandão vai participar de
uma competição oficial
ao lado do paraibano
Harley Marques, sua
dupla oficial.

Muito feliz por vol-
tar às quadras, o atleta,
que disputou um torne-
io preparatório no últi-
mo final de semana,
comentou sobre o que
espera neste reinício.

“Neste começo, é
muito difícil dizer o que
esperar da competição,
pois acredito que todos

nós atletas estamos na
mesma, retornando às
competições oficiais
agora. Meu foco, como
sempre, é ir em busca do
título”, afirmou Fer-
nandão.

Protocolos sanitários

A CBV adotou diver-
sos protocolos de segu-
rança para evitar o con-
tágio pela Covid-19,
como exigir dos atletas
um teste para a doença
com dez dias de antece-
dência ao torneio. Além
disso, todos serão sub-
metidos a um questio-
nário, terão a tempera-
tura aferida e realizarão
um teste de oximetria e

um novo para o Corona-
vírus, após desembarca-
rem no local da compe-
tição.

Os atletas e toda a
equipe técnica que en-
tram no Centro de Trei-
namento de Saquarema
só podem sair do com-
plexo após serem elimi-
nados ou no último dia
da competição. Além
das medidas já citadas,
o torneio foi divido en-
tre os gêneros para evi-
tar uma maior aglome-
ração. O jogo final das
equipes femininas foi
disputado no último
domingo (20) e sagrou
as campeãs Ana Patrí-
cia (MG) e Rebecca
(CE).

Sesport

Foto: divulgação

RECEBA DIARIAMENTE

NOSSOS

JORNAIS E NOTÍCIAS GRATUITAMENTE NO SEU WHATSAPP

27 99782-7496

MPES
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