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Reflexao~

«Por que gastais o dinheiro naquilo que não é
pão, e o vosso suor, naquilo que não satisfaz?
Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e
vos deleitareis com finos manjares."

Refletindo: Não perca tempo com o mundo, não
gaste tempo com o mundo, você é peregrino
nessa terra. Temos necessidades sim, que devem
ser supridas, para isso não deixamos de trabalhar
e proporcionar sustento e até mesmo conforto,
para nós e nossa familia. Mas façamos tudo para
glória de Deus, façamos tudo com excelência,
pois estamos fazendo para o Senhor. Coma do
que Deus tem para sua vida, edifique-se na
palavra de Deus, e certamente você se deleitará
com os mais finos manjares de Deus.

Oração: Pai querido, retira de mim todo apego
exagerado as coisas deste mundo, ensina-me a
acumular tesouros no céu, e a confiar que o
Senhor é a fonte do meu sustento e nada me
faltará. Obrigado porque o Senhor me convida a
experimentar dos Seus finos manjares. Eu oro em
nome de Jesus. Amém.

de

Momento

Isaías 55:2
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Aulas presenciais para o Ensino Médio da Rede
Estadual retornam no próximo dia 13 de outubro

O Governo do Estado
anunciou, na última sexta-
feira (25), o retorno das
aulas presenciais do Ensi-
no Médio para as escolas
da Rede Estadual, a partir
do dia 13 de outubro. O
retorno das aulas nas esco-
las públicas estaduais vai
respeitar um revezamento.

O secretário de Estado
da Educação, Vitor de
Angelo, explicou que a
volta presencial das aulas
será no modelo híbrido.
“Voltaremos por etapa,
começando pelo Ensino
Médio, seguido pelo Fun-
damental 2 e, por último,
Fundamental 1, com inter-
valo de 15 dias entre uma
etapa e outra, após a data
de retorno de cada etapa.
Faremos isso em regime de
revezamento e seguindo
todo o protocolo que a
P o r t a r i a C o n j u n t a
SESA/SEDU traz”, afir-
mou.

Com invest imento
superior a R$ 12 milhões, o
Governo do Estado sinali-
zou os ambientes escolares
e colocou à disposição de
alunos e profissionais o
material de higiene neces-
sário, como álcool em gel,
sabonetes, máscaras e equi-
pamentos para uso de álco-

ol em gel. O retorno das
aulas presenciais também
contará com monitora-
mento rigoroso das medi-
das sanitárias adotadas.

Outra medida adotada
pelo Governo do Estado é
a realização de inquérito
sorológico com profissio-
nais e alunos da rede. Se-
rão coletadas pela Secreta-
ria da Saúde (Sesa) amos-
tras da comunidade esco-
lar capixaba durante o
inquérito e. Também será
realizado o Censo Soroló-
gico, em que serão convi-
dados todos os trabalhado-
res da Rede Estadual de
Educação para fazer um
mapeamento de 100% dos
profissionais. Na escola,
alunos e profissionais te-
rão a temperatura aferida
todos os dias na entrada
para as aulas presenciais.

O secretário ressaltou
que as famílias que opta-
rem por não levarem seus
filhos, poderão continuar
com eles em casa. Lem-
brou ainda que será feito
um censo sorológico para
os 18 mil servidores da
educação, além de um
inquérito sorológico com
escolas municipais e parti-
culares, e que recursos
foram destinados para as
escolas estaduais pudes-
sem se preparar. “Fizemos

reparos na rede física, te-
mos redobrado a atenção
com os banheiros. Enfim,
nossas escolas já dispõem
ou estão na iminência de
ter tudo isso pronto. Po-
rém, em qualquer circuns-
tância, não havendo con-
dição de retorno, a unida-
de não abrirá, no caso das
estaduais”, afirmou Vítor
de Angelo.

Continuidade das
atividades remotas

O Programa EscoLAR
seguirá complementando
as aulas presenciais e pre-
enchendo o tempo da se-
mana em que não terá aula
presencial, com aulas re-
motas. As Atividades Peda-
gógicas Não Presenciais
(APNPs) oportunizaram
os estudos de forma remo-
ta, por meio da transmis-
são de conteúdos em TV

aberta, da utilização da
plataforma Google Sala de
Aula e do aplicativo do
programa, cujo acesso
contou com o pacote de
dados fornecido pelo Go-
verno do Estado.

Confira as demais
datas:

Rede Municipal (a
partir do dia 13/10): muni-
cípios que quiserem retor-
nar com as atividades,
Ensino Fundamental I e II

Ensino Privado (a par-
tir de 05/10): Ensino Fun-
damental I, II e o Ensino
Médio

Rede Estadual: (a par-
tir de 13/10): Ensino Mé-
dio

Educação Infantil: (a
partir do dia 05/10): Pro-
tocolo com detalhes será
publicado na próxima ter-
ça-feira (29)

Prova de vida de servidores aposentados
é suspensa até 31 de outubro

Os servidores federais
aposentados, pensionistas
e anistiados políticos civis
não precisarão fazer a pro-
va de vida anual (recadas-
tramento) até 31 de outu-
bro. O prazo, que acabaria
nesta quarta-feira (30), foi
prorrogado por instrução
normativa publicada na
segunda-feira (28) no Diá-
rio Oficial da União.

Segundo a Secretaria
de Gestão e Desempenho
de Pessoal do Ministério
da Economia, o adiamen-
to teve como objetivo redu-
zir a possibilidade de con-
tágio dos beneficiários

pelo novo coronavírus. De
acordo com a pasta, a me-
dida foi necessária porque
a maioria desses servido-
res são idosos e integram o
grupo de risco para a co-
vid-19.

A prova de vida dos
servidores federais está
suspensa desde 18 de mar-
ço. Inicialmente, o reca-
dastramento tinha sido
suspenso por 120 dias, até
16 de julho. O prazo tinha
sido estendido para 30 de
setembro por outra instru-
ção normativa.

Os beneficiários que
excepcionalmente tiveram
o pagamento das aposen-
tadorias e pensões suspen-

sos antes de 18 e março
podem pedir o restabeleci-
mento do benefício. Basta
acessar o Sistema de Ges-
t ã o d e P e s s o-
as[http://%3Chttps/servi
dor.sigepe.planejamento.-
gov.br/%3E] (Sigepe) e
pedir, no campo “Requeri-
mento”, o documento
“Restabelecimento de
Pagamento – Covid-19”.
O servidor receberá um
comunicado do deferi-
mento ou não do seu re-
querimento por e-mail
enviado automaticamente
pelo Sigepe.

A Secretaria de Gestão
e Desempenho de Pessoal
estabelecerá posterior-

mente o prazo e a forma
para realização da com-
provação de vida dos ser-
vidores contemplados na
suspensão da prova de
vida anual, assim como
dos que tiveram o paga-
mento excepcionalmente
restabelecido por solicita-
ção via Requerimento do
Sigepe. A partir da confir-
mação do deferimento,
caberá à Unidade de Ges-
tão de Pessoas de cada
órgão restabelecer o paga-
mento, obedecendo ao
cronograma mensal da
folha.

Mais informações es-
tão disponíveis no Portal
do Servidor.

Agência Brasil

SEDU

O secretário de Estado da Educação, Vitor
de Angelo, explicou que a volta presencial
das aulas será no modelo híbrido
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Colatina e região ganham nova
instalação de tratamento do câncer

Os 32 municípios
assistidos pelo Serviço
de Oncologia do Hos-
pital e Maternidade
São José (HMSJ) vão
ganhar um novo refor-
ço para o tratamento
do câncer. Na última
semana, o HMSJ inici-
ou o desenvolvimento
do projeto do Centro
de Radioterapia com a
visita técnica da em-
presa de engenharia

que vai executar a obra.
O hospital é conhe-

cido por ser referência
estadual no tratamento
oncológico e habilita-
do pelo Ministério da
Saúde como Unidade
de Alta Complexidade
em Oncologia (Una-
con).

Atualmente, o São
José realiza 1000 con-
sultas, 600 ciclos de
quimioterapia e hor-
monoterapia, 70 cirur-
gias e mais de 2000 exa-

mes oncológicos por
mês. Com a radiotera-
pia, a expectativa da
direção é subir esses
números e ajudar ain-
da mais pessoas.

Renzo Vasconcelos,
deputado estadual e
ativista da saúde, vê a
chegada da radiotera-
pia como um sonho
colatinense sendo rea-
lizado.

“Tem gente que
aguarda 120 dias para
iniciar o tratamento em

Vitória. Outras pessoas
sofrem diariamente
com o deslocamento
diário até a capital. A
expansão do setor onco-
lógico do São José é
um sonho dos pacien-
tes da nossa região”,
comentou.

A instalação do se-
tor de radioterapia do
HMSJ é fruto de recur-
sos do Ministério da
Saúde, por meio do
Projeto de Expansão
da Radioterapia.

O Hospital e Maternidade São José começou a desenvolver o projeto do setor de radioterapia na última semana

Inscrições de amostras de Conilon no prêmio Cafés
Especiais do Espírito Santo superam expectativas

O resultado foi con-
firmado pelo pesquisa-
dor do Incaper e coor-
denador técnico de ca-
feicultura, Abraão Car-
los Verdin Filho. Ele
afirmou que eram espe-
radas cerca de 80 ins-
crições na categoria de
café Conilon, no en-
tanto, “fomos surpre-
endidos com esse nú-
mero que superou to-
das as expectativas de
uma maneira muito
positiva e que muito
nos alegra”, salientou.

"O número de amos-
tras é uma surpresa
gratificante, isso mos-
tra que tem muitos pro-
dutores se atentando

para a qualidade do
café Conilon, que já
ganhou as melhores
cafeterias do Brasil e
do mundo. Outro des-
taque é que estamos
conseguindo diversi-
dade de amostras de
várias regiões do Esta-
do. Embora o Espírito
Santo seja pequeno,
temos diversos fatores,
como o clima, solo e
relevo, que refletem na
qualidade de cafés que
vamos ter no concur-
so", ressaltou o subse-
cretário de Aquicultu-
ra, Pesca e Desenvolvi-
mento Rural Sustentá-
vel, Michel Tesch.

A premiação tem
como objetivo reco-
nhecer os cafés especi-

ais produzidos de for-
ma sustentável no Espí-
rito Santo. Serão avali-
adas a qualidade e sus-
tentabilidade da cafei-
cultura, além da ado-
ção de boas práticas
agrícolas, que também
conta como fator de
pontuação.

Os cafeicultores
participantes concor-
rem a uma premiação
que chega a R$ 100
mil, oferecida com o
patrocínio das OCB-
ES, do Sicoob-ES e da
empresa Fertilizantes
Heringer. O Prêmio
também conta com o
apoio da Fundação de
D e s e nvo l v i m e n t o
Agropecuário do Espí-
rito Santo (Fundagres)

e de várias empresas,
instituições e entidades
do ramo.

A entrega do Prê-
mio está prevista para
ser realizada em uma
solenidade a ser agen-
dada para o fim do
ano. Na ocasião, tam-
bém será realizada a
Mostra Anual de Cafés
Especiais com os 20
melhores Arábica e os
20 melhores Conilon
do Espírito Santo.

Inscrições para
amostras de café

arábica

O Prêmio Cafés
Especiais do Espírito
Santo ainda está com
as inscrições abertas

para as amostras de
café arábica até o dia
20 de outubro. Podem
participar cafeicultores
de todos os municípios
capixabas, desde que
atendam aos requisitos
apresentados no regu-
lamento.

Cada agricultor po-
de participar com ape-
nas um lote de café e

deve manter o lote ar-
mazenado até o final
da premiação. As
amostras de dois quilos
devem ser acondicio-
nadas em sacolas plás-
ticas identificadas com
nome completo, muni-
cípio do participante e
outras informações,
conforme descrição do
regulamento.

Incaper/Seag

Foto: divulgação
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Cada agricultor pode participar com
apenas um lote de café e deve manter o
lote armazenado até o final da premiação

Assessoria

Renzo Vasconcelos, deputado estadual e
ativista da saúde, vê a chegada da radioterapia
como um sonho colatinense sendo realizado
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Cuidados para evitar a proliferação do Aedes
aegypti devem permanecer na Primavera

Esta semana foi mar-
cada pelo início da esta-
ção mais florida do ano,
a Primavera, na última
terça-feira (22). Nesse
período, é comum que
os dias fiquem com tem-
peraturas mais elevadas
e com chuvas recorren-
tes, aumentando o aler-
ta para as ações de con-
trole ao Aedes aegypti.

Responsável pela
transmissão da dengue,
zika e chikungunya, o
vetor deposita seus ovos
em recipientes com
água parada. Dessa for-
ma, é importante que
toda população esteja
atenta aos possíveis cria-
douros do mosquito
como: tampa de garra-
fa, pneus, pratinhos de
plantas, caixas d’água

não vedadas, vasilha de
água e comida de ani-
mais, entre outros obje-
tos que possam acumu-
lar água.

O chefe do Núcleo
Especial de Vigilância
Ambiental, Roberto
Laperriere Júnior, refor-
ça que a prevenção para
evitar a proliferação do
inseto deve ser realizada
durante o ano inteiro.
“Os cuidados para eli-
minação dos focos do
mosquito devem ser co-
locados em prática du-
rante todos os meses do
ano. Assim, buscamos
evitar que o número de
casos notificados dessas
doenças seja elevado no
verão”, destacou.

Como se prevenir:

- Limpar o quintal,

jogando fora o que não é
utilizado;

- Tirar água dos pra-
tos de plantas;

- Colocar garrafas
vazias de cabeça para
baixo;

- Tampar tonéis,
depósitos de água, cai-
xas d’água e qualquer
tipo de recipiente que
possa reservar água;

- Manter os quintais
bem varridos, elimi-
nando recipientes que
p o s s a m a c u mu l a r
água, como tampinha
de garrafa, folhas e sa-
colas plásticas;

- Escovar bem as
bordas dos recipientes
(vasilha de água e comi-
da de animais, pratos
de plantas, tonéis e cai-
xas d’água) e mantê-
los sempre limpos.

Nove em 10 pacientes curados da
covid-19 apresentam efeitos colaterais

Nove em cada dez
pacientes com novo coro-
navírus relataram ter ex-
perimentado efeitos cola-
terais como fadiga, perda
do olfato ou paladar e
distúrbios psicológicos
depois de se recuperarem
da doença, de acordo
com um estudo prelimi-
nar sul-coreano.

A pesquisa ocorre no
momento em que o núme-
ro global de mortes pela
covid-19 ultrapassou 1
milhão na terça-feira
(29), um marco sombrio
em uma pandemia que
devastou a economia
global, sobrecarregou os
sistemas de saúde e mu-
dou a maneira como as
pessoas vivem.

Em uma pesquisa
online com 965 pacientes
recuperados da infecção,
879 pessoas, o equivalen-
te a 91,1%, responderam

que estavam sofrendo
pelo menos um efeito
colateral da doença, disse
Kwon Jun-wook, autori-
dade da Agência de Pre-
venção e Controle de Do-
e n ç a s d a C o r e i a
(KDCA).

A fadiga foi o efeito
colateral mais comum,
registrado em 26,2% dos
participantes da pesqui-
sa, seguido pela dificul-
dade de concentração,
que se manifestou em
24,6% das pessoas, disse
Kwon.

Outros efeitos colate-
rais incluíram efeitos psi-
cológicos ou mentais e
perda do paladar ou do
olfato.

Kim Shin-woo, pro-
fessor de medicina inter-
na da Escola de Medicina
da Universidade Nacio-
nal Kyungpook em Dae-
gu, buscou comentários
de 5.762 pacientes recu-
perados na Coreia do Sul

e 16,7% deles participa-
ram da pesquisa, afirmou
Kwon.

Embora a consulta
tenha sido feita online
por enquanto, o pesqui-
sador-líder Kim publica-
rá em breve o estudo com
uma análise detalhada,
disse ele.

A Coreia do Sul tam-
bém está conduzindo
para o próximo ano um
estudo separado com
cerca de 16 organizações
médicas sobre complica-
ções potenciais da doen-
ça por meio de uma aná-
lise detalhada envolven-
do tomografias em paci-
entes recuperados, disse
Kwon em coletiva de im-
prensa.

O país registrou 38
novas infecções até a me-
ia-noite de segunda-feira
(28), elevando a conta-
g e m n a c i o n a l p a r a
23.699 casos, com 407
mortes.

Agências Brasil
SESA

Primeira parcela do auxílio residual será paga a partir de hoje

A primeira parcela
da extensão do auxílio
emergencial será paga
a partir de hoje, quarta-
feira (30), segundo ca-
lendário divulgado em
edição extra do Diário
Oficial da União nesta
segunda-feira. A Porta-
ria Nº 496 detalha co-
mo serão feitos os paga-
mentos da extensão do
auxílio emergencial
para os beneficiários
que não fazem parte do
Programa Bolsa Famí-
lia, isto é, os brasileiros
integrantes do Cadas-
tro Único (CadÚnico)
e aqueles que solicita-
ram o benefício do au-

xílio emergencial a par-
tir do aplicativo de celu-
lar (Extracad).

Segundo o Ministé-
rio da Cidadania, 27
milhões de pessoas re-
ceberão R$ 300 ou R$
600 (no caso de mães
m o n o p a r e n t a i s ) .
Assim como ocorreu
anteriormente no paga-
mento do benefício, o
calendário seguirá o
mês de nascimento dos
beneficiários, ou seja,
os créditos se iniciarão
por aqueles nascidos
em janeiro, depois feve-
reiro, março e assim
sucessivamente, em
poupança social digital
já existente em nome
do beneficiário.

O ministro da Cida-
dania, Onyx Lorenzo-
ni, disse que a extensão
do pagamento do auxí-
lio emergencial reforça
o compromisso do go-
verno em não desam-
parar os brasileiros ma-
is afetados pela pande-
mia. "Nós já estamos
em pleno processo de
pagamento para as fa-
mílias do Bolsa [Famí-
lia] e essa rede de pro-
teção continua estendi-
da a todos aqueles em
situação de vulnerabi-
lidade", disse o minis-
tro.

Os primeiros bene-
ficiados na nova fase
são aqueles que foram
contemplados com o

benefício em abril, aten-
deram aos critérios pre-
v is tos na MPV nº
1.000/2020 , e já termi-
naram de receber as
cinco parcelas do auxí-
lio emergencial, fican-
do sem descontinuida-
de no recebimento do
benefício. As pessoas
que se tornaram elegí-
veis em maio, junho e
julho terão os novos
valores creditados em
outubro, novembro e
dezembro, respectiva-
mente, após o fim do
pagamento do auxílio.
De acordo com a MPV,
a extensão será paga
em até quatro parcelas,
encerrando-se, obriga-
toriamente, em dezem-

bro de 2020.
Os valores continu-

arão sendo deposita-
dos na poupança social
digital da Caixa, bem
como os saques segui-
rão um calendário dife-
rente, para que o dis-
tanciamento social nas
agências bancárias con-
tinue sendo respeitado,
contribuindo para mini-
mizar a disseminação
do novo cornonavírus.

Bolsa Família

Os beneficiários do
Programa Bolsa Famí-
lia elegíveis ao auxílio
emergencial começa-
ram a receber os novos
valores do benefício no

dia 17 de setembro.
Isso porque o auxílio
pago a esse público se-
gue o calendário do
Bolsa Família, que res-
peita o número final do
NIS. São 16,3 milhões
de beneficiários nesta
opção que recebem a
extensão do auxílio
emergencial.

No total, os públi-
cos CadÚnico, Extra-
cad e Bolsa Família,
representam, até o mo-
mento, 43,3 milhões de
brasileiros beneficia-
dos com a parcela de
setembro da extensão
do auxílio emergenci-
al, o que totaliza um
investimento de R$
13,3 bilhões.

EBC Economia

Foto: divulgação

Foto: divulgação
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MEC publica edital
para 50 mil vagas
remanescentes do Fies

Está publicado no
D i á r i o O f i c i a l d a
União de terça-feira
(29) o edital do proces-
so de inscrição para
cerca de 50 mil vagas
remanescentes do Fun-
do de Financiamento
Estudantil (Fies) para
o 2º semestre de 2020.
As inscrições serão
abertas no dia 6 de ou-
tubro, exclusivamente
na página do Fies. Os
candidatos não matri-
culados em uma insti-
tuição de ensino supe-
rior podem se inscrever
até as 23h59 do dia 13
de outubro. Para os já
matriculados, o prazo
vai até 13 de novem-
bro.

Para se candidatar é
necessário ter partici-
pado de uma das edi-
ções do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio

(Enem) a partir de
2010, ter obtido no mí-
nimo 450 pontos na
média das cinco pro-
vas do exame e não ter
zerado a prova de reda-
ção. O interessado pre-
cisa ainda ter renda
mensal bruta de até
três salários mínimos
por pessoa da família.

A ocupação das
vagas, segundo o Mi-
nistério da Educação,
será feita de acordo
com a ordem de con-
clusão das inscrições.
O candidato que preci-
sar alterar informações
depois da inscrição
concluída no sistema
terá de cancelar e fazer
de novo o procedimen-
to. Durante esse proce-
dimento, a mesma va-
ga escolhida anterior-
mente poderá ser ocu-
pada por outro candi-
dato que concluir a ins-
crição antes.

EBC Educação

Idaf orienta sobre vacinação contra brucelose

O Instituto de Defe-
sa Agropecuária e Flo-
restal do Espírito San-
to (Idaf) orienta os pe-
cuaristas para a obriga-
toriedade de vacinar as
fêmeas bovinas e buba-
linas, de três a oito me-
ses de idade, contra a
brucelose. A vacinação
é a principal forma de
evitar a doença, sendo
necessária apenas uma
dose durante toda a
vida do animal.

De acordo com Da-
niele da Costa, médi-
ca-veterinária do Idaf e
responsável no órgão
pelo Programa Nacio-
nal de Controle e Erra-
dicação da Brucelose e
T u b e r c u l o s e
(PNCEBT), é obriga-

tório, ainda, fazer uma
marcação nas fêmeas
vacinadas, utilizando
ferro candente ou ni-
trogênio líquido, no
lado esquerdo da cara
do animal.

Comprovação

Após a vacinação, é
preciso comprovar a
realização do procedi-
mento junto ao Idaf.
“A não comprovação
pode acarretar penali-
dades ao produtor.
Além de receber mul-
ta, ele pode ficar impe-
dido de emitir a Guia
de Trânsito Animal
(GTA) para movimen-
tar seus animais, já que
a comprovação de vaci-
nação na propriedade
d e o r i g e m é p r é -

requisito para obten-
ção do documento. O
pecuarista precisará,
ainda, proceder a vaci-
nação com RB51 das
fêmeas não vacinadas
com a vacina B19”,
explicou Daniele da
Costa.

Para comprovar a
vacinação, basta com-
parecer ao escritório
do Idaf em seu municí-
pio portando o atesta-
do de vacinação. É pre-
ciso que a propriedade
esteja também cadas-
trada junto ao Instituto
e com o cadastro atua-
lizado.

Na vacinação reali-
zada no primeiro se-
mestre, o prazo para
comprovação é até o
dia 10 de julho. Caso o
procedimento seja fei-

to no segundo semes-
tre, o prazo para com-
provar é até o dia 10 de
janeiro.

A vacinação

A vacinação so-
mente pode ser feita
por médico-veterinário
cadastrado no Idaf ou
vacinador sob respon-
sabilidade do veteriná-
rio. A relação dos vete-
rinários cadastrados
no Espírito Santo está
disponível neste link:
https://idaf.es.gov.br/
b r u c e l o s e - e -
tuberculose.

Fique atento à vaci-
na que deve ser utiliza-
da. Vale lembrar que é
proibida a vacinação
em machos de qual-
quer idade.

Idaf

Foto: divulgação

Foto: divulgação
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ABANDONO DE EMPREGO

Sr. José de Jesus Dias - CTPS 00101969 - série
0040 - BA
Esgotados nossos recursos de localização e
tendo em vista encontrar-se em local não sabi-
do, convidamos o Sr. José de Jesus Dias, porta-
dor da CTPS 00101969 - série 0040 - BA, a com-
parecer em nosso escritório, a fim de retornar ao
emprego ou justificar as faltas desde
01/07/2020, dentro do prazo de 24hs a partir
desta publicação, sob pena de ficar rescindido,
automaticamente, o contrato de trabalho, nos
termos do art. 482 da CLT.
Vila Valério,
RAUL ALVES ROBERTI.
Fazenda Vargem Alegre, Córrego Vargem Ale-
gre, Zona Rural, sn.
Vila Valério - ES.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº

MATRÍCULA: 0237050155 2020 6 00007 019 0004116 46

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

Faço saber que pretendem casar-se:

[RAYONE BARBOSAFAVORETO e IARADE MELO PEDRONI]

Ele, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascido em 06 de março de 1995, estado civil solteiro, profissão

agricultor, residente na Corrego São Vicente, Zona Rural em Vila Valério-ES, filho de PEDRO FAVORETO

FILHO e VANILDABARBOSAFAVORETO.

Nome a adotar após o casamento: RAYONE BARBOSAFAVORETO.

Ela, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascida em 25 de outubro de 1997, estado civil solteira, profissão

atendente, residente na Rua Edu Strey, 63, Boa Vista em Vila Valério-ES, filha de SERGIO PEDRONI e

MARINALVADE MELO PEDRONI.

Nome a adotar após o casamento: IARADE MELO PEDRONI FAVORETO.

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, 28/09/2020

_________________________________________

Fabricia Sodré de Souza- Escrevente

27 3117-1030

jornalhojenoticias@hotmail.com

PUBLIQUE AQUI
SEU EDITAL
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA SEDE DE SÃO

GABRIEL DA PALHA – ES

Faço saber que pretendem casar-se:

COSME VITÓRIO CARLOS, nacionalidade

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

anos de idade, estado civil solteiro, natural de São

Gabriel da Palha-ES, residente na Rua Don Pedro II,

564, Boa Vista em São Gabriel da Palha-ES e

FERNANDA MARTINS BRUNOW, nacionalidade

brasileira, profissão caixa, com trinta e sete (37) anos

de idade, estado civil solteira, natural de São Gabriel

da Palha-ES, residente na Rua Eurico Sales, 243,

Centro em São Gabriel da Palha-ES.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(art.26, § único do Estatuto)

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Governador Lindenberg - ES, com

sede em Governador Lindenberg, na rodovia Dário Salvador, nº s/n, bairro Zona Rural,

através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente Sr.

Deoclécio Rodrigues da Silva Junior, CONVOCA através do presente edital, todos os

associados especiais e contribuintes quites com suas obrigações sociais e financeiras

com aApae para participarem daAssembleia Geral Ordinária, que será realizada na sede

da APAE, localizada na Rodovia Dário Salvador, s/n° - Bairro Córrego Quinze de

Novembro, neste Município às 18.30 h em primeira convocação com a maioria absoluta

dos associados ou, em segunda e última as 19 horas com qualquer número de presentes

que se dará no dia 05 de Novembro de 2020, com a seguinte ordem do dia:

1- Apreciação e aprovação do relatório de atividades encerrado em 31 de dezembro de

2019.

2- Apreciação e aprovação das contas com base nos demonstrativos contábeis

encerrados em 31 de dezembro de 2019, mediante parecer do Conselho Fiscal.

3- Outros (se houver).

Terão direito de votar, somente os associados especiais cujo dependente esteja

matriculado com frequência regular há pelo menos 1 (um) ano nos programas de

atendimento da APAE, bem como os associados contribuintes há no mínimo, 1 (um) ano,

e que estejam em dia com suas obrigações sociais e financeiras.

No caso de procuração, esta deverá ter firma reconhecida em cartório, sendo que o

outorgante e o outorgado deverão ser associados da APAE. Não se admitindo mais de

uma procuração por associado especial ou contribuinte.

NOTA TÉCNICA: A Assembleia se realizará de modo presencial, respeitando todas as

Normas da Organização Mundial de Saúde, Secretarias de Estado e Municipal de Saúde.

Todos os presentes deverão OBRIGATORIAMENTE fazer uso de máscaras, manter o

distanciamento social determinado e higienização disponibilizada pelaApae.

Governador Lindenberg/ES, 25 de Setembro de 2020.

___________________________

Deoclécio Rodrigues da Silva Junior

Presidente da APAE

EDITAL DE PROCLAMAS Nº

MATRÍCULA: 0237050155 2020 6 00007 020 0004117 71

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

Faço saber que pretendem casar-se:

[EDIMAR FELBERG RAASCH e ELAINE KERNER HERBST]

Ele, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascido em 01 de fevereiro de 1984,

estado civil solteiro, profissão lavrador, residente no Corrego Duas Barras, Zona

Rural em Vila Valério-ES, filho de RICARDO MARTINS RAASCH e MARIA

FELBERG RAASCH.

Nome a adotar após o casamento: EDIMAR FELBERG RAASCH.

Ela, natural de Colatina-ES, nascida em 27 de outubro de 1988, estado civil

divorciada, profissão lavradora, residente no Corrego Duas Barras, Zona Rural

em Vila Valério-ES, filha de CRISTIANO BRANDT HERBST e MARINETTI

ADELINAKERNER.

Nome a adotar após o casamento: ELAINE KERNER HERBST RAASCH.

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, 29/09/2020

__________________________________________

Fabricia Sodre de Souza, escrevente CURTA A NOSSA PÁGINACURTA A NOSSA PÁGINA www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº

000019/2020 - PROCESSO Nº
001558/2020

A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES,
torna público o resultado do referido
Pregão Presencial. OBJETO: REGISTRO
DE PREÇOS para eventual contratação de
empresa objetivando o fornecimento de
Gêneros Alimentícios (laticínios)
destinados ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. EMPRESAS
VENCEDORAS A TEREM OS SEUS
PREÇOS REGISTRADOS: PRIMUS
COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP no
lote 1 no valor total de R$ 195.700,00,
CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA
ARMINI LTDA no lote 2 no valor total de
R$ 16.980,00 e JB COMERCIO E
SERVICOS EIRELI EPP no lote 3 no valor
total de R$ 4.600,00. O resultado dos
lotes 4 e 5 foi considerado fracassado.
HOMOLOGAÇÃO: Em 29 de setembro de
2020. MAIORES INFORMAÇÕES: TEL.
(027) 3728-1000.
Vila Valério/ES, 29 de setembro de 2020.

GILFARLEI PETRI
Pregoeiro Oficial/PM ViVa

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº

000023/2020 - PROCESSO Nº001504/2020
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 materiais de expediente
(papelaria em geral), necessários à realização dos serviços
das diversas Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal
de Vila Valério/ES. CREDENCIAMENTO: 30 minutos antes da
ABERTURA DA SESSÃO, a qual ocorrerá às 08:00 do dia 13 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, de 07 às 12h, e poderá ser requerido
através do site: www.vilavalerio.es.gov.br. MAIORES
INFORMAÇÕES: TEL. (027) 3728-1000.
Vila Valério, 29 de setembro de 2020.

GILFARLEI PETRI
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO
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