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Reflexao~

"Exorta aos ricos do presente século que não
sejam orgulhosos, nem depositem a sua
esperança na instabilidade da riqueza, mas
em Deus, que tudo nos proporciona ricamen-
te para nosso aprazimento."

Refletindo: Paulo escreve essa carta a
Timóteo que acaba de assumir a igreja em
Éfeso, e direciona esse versículo a uma classe
de pessoas: os ricos! Interessante que ele não
fala para exortar aos ricos pelo fato de terem
muito dinheiro, mas recomenda que eles não
sejam orgulhosos e nem coloquem sua espe-
rança, seu coração, na riqueza que é instável e
não oferece segurança. E pede para que a
esperança seja colocada em Deus, que TUDO
nos proporciona ricamente, e para nosso
aprazimento, que significa contentamento. E
assim nos dias de hoje, não devemos esperar ter
segurança, no dinheiro, no emprego, na
poupança, mas em Deus que conhece todas as
nossas necessidades.

Oração: Pai querido que bom ler nessa
palavra, que o Senhor nos proporciona tudo
ricamente, e ainda por cima para nosso
contentamento, para nosso prazer. Isso mostra
sua bondade, sua graça e como o Senhor se
preocupa até mesmo com nosso bem-estar.
Obrigado por me amar tanto e cuidar de mim
tão especialmente. Em nome de Jesus. Amém.

de

Momento

1 Timóteo 6:17
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Detran|ES: Cerca de 4500 pessoas são selecionadas
na segunda fase do programa CNH Social 2020

O Departamento
Estadual de Trânsito
do Espírito Santo (De-
tran|ES) divulgou, na
tarde de ontem (13), a
lista com os nomes dos
4.500 selecionados na
segunda fase do pro-
grama CNH Social
2020, por meio do site
www.detran.es.gov.br.

A seleção atraiu
58.086 interessados
em obter de forma to-
talmente gratuita a Pri-
meira Habilitação nas
categorias A (moto) ou
B (carro). Condutores
já habilitados que que-
rem fazer a mudança
de categoria para D
(van, micro-ônibus,
ônibus) ou E (cami-
nhão e carreta) e para a
adição de categoria A
ou B. A lista contempla
candidatos seleciona-
dos de forma eletrôni-
ca, de acordo com os
critérios estabelecidos
pelo programa.

O programa CNH
Social é uma iniciativa
para que as pessoas de
baixa renda no Estado
possam ter formação e
serem sensibilizadas
sobre a importância da
proteção da vida no
trânsito, além de capa-
citação a partir da ob-
tenção de uma carteira
de motorista, com vis-
tas ao mercado de tra-
balho.

O diretor geral do

Detran|ES, Givaldo
Vieira, destaca que o
processo on-line, além
de garantir que o cida-
dão possa fazer tudo de
casa, é importante para
dar mais transparência
e efetividade ao pro-
grama. “Todo o pro-
cesso, desde a inscri-
ção até a seleção, é fei-
to de forma eletrônica,
sem interferência hu-
mana, obedecendo aos
critérios estabelecidos
pelo programa e consi-
derando os dados in-
formados pelo próprio
cidadão no Cadastro
Único. Isso é impor-
tante para dar transpa-
rência ao programa e
conceder o benefício
para quem realmente
precisa e pode utilizar
essa CNH como um
diferencial no mercado
de trabalho. Vale regis-
trar que essa edição
bateu o recorde de ins-
crições, com mais de
58 mil interessados”,
ressalta Vieira.

Prazos

Os candidatos sele-
cionados nesta fase
devem obedecer aos
prazos de abertura e
conclusão das etapas
do processo de Habili-
tação. O candidato que
não respeitar os prazos
estabelecidos será des-
classificado, perderá o
b e n e f í c i o e o D e-
tran|ES convocará os

candidatos suplentes,
em ordem classificató-
ria.

Os candidatos lista-
dos têm o prazo de 30
dias para realizar ma-
trícula on-line no site
w w w. d e t r a n . e s .-
gov.br/cnhsocial, mo-
mento em que será fei-
ta a distribuição equi-
tativa do Centro de For-
mação de Condutores
(CFC).

Após matrícula on-
line, o candidato terá
30 dias para se dirigir,
presencialmente, até o
CFC indicado e con-
cluir a abertura do
RENACH. No prazo
de 60 dias, o candidato
deve fazer a coleta bio-
métrica, que deve ser
agendada pelo próprio
cidadão no site www.a-
gendamento.es.gov.br.

Os candidatos de
categoria A e B têm o
prazo de 60 dias para
concluir os Exames
Médico e Psicológico
na Clínica credenciada
indicada pe lo De-
tran|ES.

Chance para
suplentes

Para aqueles candi-
datos que não forem
selecionados nessa lis-
ta, haverá uma nova
oportunidade de ser
contemplado. No dia
16 de novembro, às 12
horas, será divulgada
uma chamada única de

suplentes no site do
Detran|ES. O objetivo
é preencher as vagas
remanescentes após
desclassificação de can-
didatos que não respei-
tarem prazos estabele-
cidos no processo de
Habilitação. No ano
passado, 1,2 mil su-
plentes foram chama-
dos nas duas fases do
programa.

Programa

Lançado em 2011,
na primeira gestão do
governador Renato
Casagrande, o CNH
Social oferece forma-
ção, qualificação e ha-
bilitação profissional
para condutores de veí-
culos, visando à possi-
bilidade de ingresso no
mercado de trabalho.
Em quatro anos, serão
oferecidas 25 mil carte-
iras de habilitação gra-
tuitas pelo programa.
Em 2020, para a oferta
de 7 mil CNHs, serão
investidos quase R$ 7,5
milhões.

Dúvidas

Para esclarecer qua-
isquer dúvidas a respei-
to do programa CNH
Social, envie um e-
mail para cnhsoci-
al@detran.es.gov.br ou
pelo Telegram (27)
99982-5821 (este tele-
fone não recebe cha-
mada).

Detran|ES
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Caixa amplia margem do
empréstimo consignado para 35%
Novo limite vai até o fim do ano, quando termina período de calamidade

A Caixa Econômi-
ca Federal ampliou de
30% para até 35% a
margem consignável
dos empréstimos que
podem ser obtidos por
aposentados e pensio-
nistas do Instituto Naci-
onal do Seguro Social
(INSS). O novo limite
vale até o fim do ano,
quando se encerra o
período de calamidade
pública em decorrên-

cia da pandemia de
covid-10, tanto para
novos contratos como
para renovações.

De acordo com o
banco, as taxas cobra-
d a s va r i a m e n t r e
1,34% e 1,50% por um
prazo de até 84 parce-
las. “Além de ampliar o
percentual de compro-
metimento de renda
destinado a emprésti-
mos, a medida destina
um percentual de até
5% do total do valor do

benefício para saques
ou pagamento da fatu-
ra do cartão de crédito,
totalizando 40%”, in-
formou a Caixa, em
nota.

No caso de novos
contratos, renovações
ou portabilidade de
outros bancos, é possí-
vel usar prazo de ca-
rência de até 90 dias
para começar a pagar
as prestações.

“O prazo do contra-
to original também

pode ser aumentado na
renovação, seja para
diminuir o valor das
parcelas mensais ou
para aumentar o valor
do crédito a receber”,
acrescenta o banco, ao
lembrar que aposenta-
dos e pensionistas que
têm o empréstimo con-
signado contratado em
outro banco podem
solicitar a portabilida-
de da operação de cré-
dito.

Com a nova mar-

gem, um beneficiado
que recebe R$ 2 mil
mensais pelo INSS e
podia obter emprésti-
mo de até R$ 29,6 mil,
com a margem mar-
gem consignável em
30%, passa a poder con-
tratar empréstimos de
até R$ 34,5 mil, com a
nova margem (35%).
Para os que recebem
benefício de R$ 5 mil, o
valor do empréstimo
passa de R$ 68,5 mil
para R$ 79,9 mil.

A contratação ou
renovação de emprésti-
mo consignado pode
ser feita por meio de
algumas plataformas
disponibilizadas pela
Caixa, entre as quais a
Pla ta for ma Agora
SIM; o Internet Ban-
king; e o correspon-
dente Caixa Aqui Ne-
gocial. A operação ´po-
de ser feita também
dns agências da Caixa
e de seus canais de auto
atendimento.

Governo do Estado anuncia ações
do ‘Programa de Qualificação dos
Profissionais da Educação do ES’

Em comemoração
ao Mês do Professor, o
Governo do Estado, por
meio da Secretaria da

Educação (Sedu), anun-
cia as ações do “Progra-
ma de Qualificação dos
Profissionais da Educa-
ção do Espírito Santo”.
A solenidade virtual

será transmitida ao vivo,
na tarde de hoje (14), às
14 horas, pelas redes
sociais do Governo do
Estado e do governador
Renato Casagrande.

Governo/ Sedu

Conselhos de Escola recebem
recurso para atender às demandas
emergenciais de manutenção

A Secretaria da Edu-
cação (Sedu) liberou mais
um repasse de recursos
financeiros aos conselhos

de escola, por meio da
conta do Programa Esta-
dual de Gestão Financeira
Escolar (Progefe), no valor
de quase R$ 380 mil, para
que as escolas possam

realizar manutenções
emergenciais. A Portaria
nº 121 – R, que dispõe
sobre as regras foi publica-
da no Diário Oficial do
Estado de ontem (13).

Sedu

Agência Brasil

Foto: divulgação

Conheça os produtores
dos melhores ovos do ES

A Associação dos
Avicultores do Estado
do Espí r i to Santo
(AVES) e a Cooperati-
va Agropecuária Cen-
tro Serrana (Coopeavi)
promoveram, de forma
conjunta, a realização
do 4º Concurso de Qua-
lidade de Ovos Capi-
xaba e do 6º Concurso
de Qualidade de Ovos
Coopeavi, diretamente
de Santa Maria de Jeti-
bá, na última sexta-
feira (10).

Com direito a trans-
missão ao vivo e respe-
itando todas às orien-
tações de prevenção ao
coronavírus (Covid-
19), os concursos mos-
traram a tradicional a
qualidade dos ovos do
Espírito Santo e esti-
mularam a busca cons-
tante por melhorias no
sistema produtivo.

As etapas de avalia-
ção dos concursos com-
preenderam: 1ª etapa –
análise na máquina
digital EGG Tester,
onde foram seleciona-
das para as demais eta-
pas; 2ª etapa – avalia-
ção visual da qualida-

de externa dos ovos; 3ª
etapa – avaliação visu-
al da qualidade interna
dos ovos.

Os vencedores do
Concurso Capixaba,
nas categorias ovos
vermelhos e brancos,
terão o direito de utili-
zar um selo em suas
embalagens com os
dizeres: “Melhor Ovo
Branco do Espírito San-
to / Concurso de Qua-
lidade de Ovos Capi-
xaba / 2020” e “Me-
lhor Ovo Vermelho do
Espírito Santo / Con-
curso de Qualidade de
O vo s C a p i x a b a /
2020”, referenciando o
4º Concurso de Quali-
dade de Ovos Capixa-
ba, além de terem rece-
berem o certificados
alusivos aos concursos.

Já os três primeiros
colocados do 6º Con-
curso de Qualidade de
Ovos Coopeavi, rece-
berão troféus alusivos
ao concurso com a de-
vida colocação e pre-
miação em dinheiro,
sendo o 1º lugar R$
2.000, 2º lugar R$
1.500 e 3º lugar R$
500.

Conferir a listagem
completa dos
vencedores:

4º Concurso de Quali-
dade de Ovos Capixa-
ba – Categoria ovos
vermelhos

1º Lugar: Antonio Ven-
turini – Ovos da Nonna
2º Lugar: Halecson
Stinguel – Ovos BL
3º Lugar: Weverton
João Espindula – Gran-
ja Avícola EP

4º Concurso de Quali-
dade de Ovos Capixa-
ba – Categoria ovos
brancos

1º Lugar: Fredy Seidler
Berger – Berg Eggs
2º Lugar: Tânia Buss
Repke – Ovos Santa
Luzia
3º Lugar: Halecson
Stinguel – Ovos BL

6º Concurso de Quali-
dade de Ovos Coopea-
vi

1º Lugar: Érguener Fo-
esh
2º Lugar: Edson Kru-
ger
3 º L u g a r : E l i m a r
Schwambach

AVES/revistanegociorural
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Arquivo Público recebe acervos pessoais
de Milson Henriques e Renato Pacheco

O governador do Esta-
do, Renato Casagrande,
participou, na manhã de
ontem (13), da solenidade
de recebimento das cole-
ções pessoais de Milson
Henriques e Renato Pa-
checo, que passaram a
compor o acervo do Arqui-
vo Público do Estado do
Espírito Santo (APEES).
Também foi realizada a
entrega de 4.700 livros
doados ao APEES durante
campanha para a Bibliote-
ca Pública Municipal de
Iconha, atingida pelas chu-
vas de janeiro de 2020.

Durante o evento, o
governador agradeceu aos
herdeiros pela cessão dos
acervos, que agora ficarão
disponíveis ao público.
“Gostaria de agradecer à
família do Juarez Vieira,
Marilza e Carolina por
terem cedidos, como her-
deiros, todo esse acervo do

Milson Henriques. Tive a
oportunidade de conviver
um pouco com Milson e
acompanhei o seu traba-
lho. É muito bom receber
esse acervo para disponibi-
lizar e democratizar esse
conhecimento”, declarou.

Casagrande prosse-
guiu: “Também gostaria
de agradecer à Clotilde,
esposa do Renato Pacheco
e ao Rodrigo, seu filho, que
hoje representam à famí-
lia. Estamos recebendo a
guarda permanente do
acervo do Renato Pache-
co, que como dizem, foi o
intelectual mais completo
que tivemos. Não somen-
te seu talento como profes-
sor, mas ele dominava to-
dos os assuntos com muita
capacidade. Essa história
vem agora para o Arquivo
Público. Renato Pacheco é
uma grande referência e
pode se torna-lo cada vez
mais conhecido.”

O diretor-geral do

APEES, Cilmar Cesconet-
to Franceschetto, também
participou do evento e afir-
mou que é uma honra reco-
lher acervos de personali-
dades de relevância como
o Milson Henriques e o
professor Renato Pacheco.

“Os documentos gera-
dos e guardados ao longo
da vida desses dois intelec-
tuais em muito enriquece o
patrimônio documental
do Espírito Santo. São
pessoas que em suas mili-
tâncias enalteceram, com
suas obras, a vida dos capi-
xabas, e que agora nos le-
gam um valioso acervo
documental, testemunho
das suas memórias. Mas,
além disso, um importan-
tíssimo instrumento de
pesquisa ao estudo da nos-
sa história”, destacou.

A “Coleção Milson
Henriques” abrange 27
caixas com diferentes do-
cumentos, como recortes
de jornais, cartas, panfle-

tos, cartões-postais, char-
ges, quadros, desenhos,
fotografias, diário, currí-
culo artístico, premiações,
telegramas, letras de músi-
cas, convites, roteiros, car-
tazes, ingressos, álbuns,
rótulos e homenagens,
referentes ao período de
1943 a 2015.

Já a “Coleção Renato
Pacheco”, por sua vez, é
composta por 109 caixas,
nas quais constam docu-
mentos familiares e pesso-
ais, originais de livros, estu-
dos, correspondências,

recortes de jornais, materi-
ais didáticos, fotografias,
cadernos, resenhas, revis-
tas e manuscritos.

Biblioteca Pública Muni-
cipal de Iconha

Os 4.700 livros entre-
gues à Biblioteca Pública
Municipal de Iconha fo-
ram resultado de uma cam-
panha, de iniciativa do
APEES, da qual também
participaram a Biblioteca
Pública Estadual, o Insti-
tuto Histórico e Geográfi-

co de Vila Velha (Casa da
Memória), a Biblioteca
Municipal de Vila Velha e
a Assembleia Legislativa.

“Depois das chuvas
que devastaram Iconha, a
biblioteca local, que tam-
bém sofreu com alaga-
mento, irá receber mais de
quatro mil livros através de
uma campanha realizada
pelo Arquivo Público. Um
ato nobre, pois troca de
conhecimento e sabedoria
é fundamental para a cul-
tura”, comentou o gover-
nador.

Hospital Estadual de Urgência e Emergência está
com oportunidade para supervisor de Enfermagem

A Pró-Saúde Associa-
ção Beneficente de Assis-
tência Social e Hospitalar,
gestora do Hospital Esta-
dual de Urgência e Emer-
gência (HEUE), em Vitó-
ria, está com vagas abertas
para supervisor de Enfer-
magem, plantão 12 por 60
(diurno).

Para se candidatar é
necessário Curso Superior
em Enfermagem; registro
ativo no Conselho Regio-
nal de Enfermagem do
Espírito Santo (Coren-ES);
desejável especialização

na área e experiência míni-
ma de seis meses no cargo.

Entre os benefícios
estão assistência médica e
odontológica, refeição no
local, seguro de vida, vale
transporte e alimentação.

Inscrições

Os interessados devem
acessar o site da Pró-Saúde
(www.prosaude.org.br) e
selecionar o menu “Traba-
lhe Conosco”, em seguida,
acessar a opção “Cadastre
seu Currículo”.

Os interessados devem
acessar o site da Pró-Saúde

(www.prosaude.org.br) e
selecionar o menu “Traba-
lhe Conosco”, em seguida,
acessar a opção “Cadastre
seu Currículo”.

Para concluir o proces-
so de inscrição, os candida-
tos devem ter perfil no por-
tal VAGAS (www.vagas.-
com.br), plataforma exter-
na reconhecida no merca-
do e que proporciona
transparência ao processo.
Mais informações pelo
telefone: (27) 3194-0197.

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma

entidade filantrópica que
realiza a gestão de servi-
ços de saúde e administra-

ção hospitalar há mais de
50 anos. Seu trabalho de
inteligência visa à promo-

ção da qualidade, huma-
nização e sustentabilida-
de.

Sesa /HEUE

Foto: Hélio Filho/Secom

Governo/Apees

Foto: divulgação
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Covid-19: Facebook vai proibir anúncios
que desencoragem uso de vacina

O Facebook anunci-
ou ontem (13), que vai
começar a proibir anún-
cios que desencoragem
as pessoas a se vacina-

rem.
A companhia afir-

mou que os anúncios
que defendam ou sejam
contra legislação ou polí-
ticas governamentais
sobre vacinas, incluindo

para covid-19, ainda
serão permitidos. A no-
va política começará a
ser aplicada nos próxi-
mos dias.

Até agora o Facebo-
ok proibia anúncios

com informações men-
tirosas sobre vacinas,
permitindo a veiculação
dos que manifestassem
oposição contra vaci-
nas, desde que não tives-
sem informações falsas.

Exportação de café do Brasil bate
recorde histórico para o mês

Cecafé/revistanegociorural

Em setembro deste
ano, o país exportou 3,8
milhões de sacas de café –
considerando a soma de
café verde, solúvel e tor-
rado e moído. O volume
representa a maior quan-
tidade de café brasileiro
exportado para o mês e
um aumento de 8,6% em
relação a setembro de
2019. A receita cambial
gerada pelas exportações
chegou a US$ 458 mi-
lhões, representando tam-
bém um aumento, de
3,6%, em relação ao mes-
mo período do ano passa-
do.

Na conversão em rea-
is, a receita foi equivalen-
te a R$ 2,5 bilhões, cresci-
mento de 35,7% em rela-
ção a setembro de 2019.
Já o preço médio da saca
d e c a f é f o i d e U S $
120,7/saca. Os dados são
do Conselho dos Expor-
tadores de Café do Brasil
(Cecafé).

Com relação às varie-
dades, em setembro, o
café arábica correspon-
deu a 74,8% do volume
total exportado, com 2,8
milhões de sacas. O café
coni lon representou
17,7% de participação,
com o embarque de 672,5
mil sacas, 93,8% a mais
comparado ao volume
exportado em setembro
de 2019. Já o café solúvel
representou 7,5% das
exportações, equivalente
a 283,1 mil sacas.

“Estamos muito satis-
feitos com os resultados
de exportação do café em
setembro. O volume de
vendas foi recorde em
relação ao mesmo mês
nos anos anteriores e,

além disso, tivemos um
aumento muito significa-
tivo na receita total em
reais. Observamos tam-
bém que os resultados
poderiam ter sido ainda
melhores, na ordem de
10 a 15%, se não fossem
os problemas logísticos
de falta de containers e
espaços nas embarca-
ções.

O mês de setembro
também marca a entrada
e f e t i v a d a s a f r a
2020/2021, registrando
uma excelente perfor-
mance tanto na quantida-
de quanto na qualidade.
Apesar dos fortes desafi-
os gerados pela pande-
mia em 2020, é impor-
tante destacar que a cade-
ia do agronegócio café
segue desempenhando
suas atividades com alta
qualidade e sustentabili-
dade, cumprindo rigoro-
samente as medidas de
segurança e proteção dos
colaboradores, segundo
as regras da OMS e das
instituições públicas de
saúde municipais e esta-
duais”, afirma Nelson
Carvalhaes, presidente
do Cecafé.

ANO CIVIL – O to-
tal de café exportado no
ano civil (janeiro a setem-
bro de 2020) foi de 30,5
milhões de sacas, com
receita cambial de US$
3,9 bilhões, equivalente a
R$ 19,6 bilhões. A receita
em reais representa um
crescimento de 31,7%
ante o período de janeiro
a setembro de 2019 e o
preço médio no período
foi de US$ 126,8, aumen-
to de 1,4% em relação ao
período de janeiro a se-
tembro e 2019.

Entre as variedades

embarcadas no ano civil,
o café robusta também se
destacou, pelo aumento
de 22,3% nas exporta-
ções, se comparado ao
volume da variedade ex-
portado de janeiro a se-
tembro do ano passado.
Os cafés conilon corres-
ponderam a 12,2% do
volume total exportado
no período, com 3,7 mi-
lhões de sacas. Já o café
arábica teve participação
de 77,9% nas exporta-
ções, com 23,8 milhões
de sacas, enquanto que o
café solúvel correspon-
deu a 9,8% dos embar-
ques, com três milhões de
sacas.

P R I N C I P A I S
DESTINOS – Os princi-
pais destinos de café bra-
sileiro no ano civil foram,
respectivamente: Esta-
dos Unidos, que importa-
ram 5,6 milhões de sacas
de café (18,5% do total
embarcado no período);
Alemanha, com 5,1 mi-
lhões de sacas importa-
das (16,9%); Bélgica,
com 2,4 milhões de sacas
(7,8%); Itália, com 2,3
milhões de sacas (7,4%);
Japão, com 1,5 milhão de
sacas (5,1%); Turquia,
com 960,8 mil sacas
(3,2%); Federação Russa,
com 940,5 mil sacas
(3,1%); México, com
782,2 mil sacas (2,6%);
Espanha, com 700 mil
sacas (2,3%); e Canadá,
com 624,2 mil sacas
(2%).

Entre eles, o México,
a Federação Russa e a
Bélgica apresentaram
maior destaque com o
aumento próximo de
19% na importação do
produto brasileiro.

Já entre os continen-

tes e blocos econômicos
destacam-se o crescimen-
to de 24,1% nas exporta-
ções para os países da
América do Sul; 53,9%
para a África; 90,6% para
a Amér i ca Cent ra l ;
25,7% para os países do
BRICS; 24,1% para o
Leste Europeu, além do
aumento de 37,6% nos
embarques para os países
produtores de café. Vale
destacar também a eleva-
ção de 60,7% nas expor-
tações brasileiras de café
verde para países produ-
tores no período, equiva-
lente a 1,5 milhão de sa-
cas.

CAFÉS DIFEREN-
CIADOS – No ano civil,
o Brasil exportou 5,1 mi-
lhões de sacas de cafés
diferenciados (que são os
cafés que têm qualidade
superior ou algum tipo de
certificado de práticas
sustentáveis), segundo
maior volume de cafés
diferenciados embarcado
para o período nos últi-
mos cinco anos.

O volume representa
16,8% de participação do
total de café exportado
neste ano e a receita cam-
bial gerada com a expor-

tação de cafés diferencia-
dos do Brasil foi de US$
834,6 milhões, represen-
tando 21,6% do valor to-
tal das exportações no
ano civil de 2020.

Os principais destinos
de cafés diferenciados
foram, respectivamente:
EUA, que importaram 1
milhão de sacas (20,1%
do volume total embarca-
do no ano civil); Alema-
nha, com 726,8 mil sacas
(14,2% de participação);
Bélgica, com 625,6 mil
sacas (12,2%); Japão,
com 420 mil sacas (8,2%);
Itália, com 354,4 mil sa-
cas (6,9%); Espanha, com
196,4 mil (3,8%); Reino
Unido, com 194,6 mil
sacas (3,8%); Suécia, com
168,8 mil sacas (3,3%);
Canadá, com 161 mil
sacas (3,1%); e Países Bai-
xos, com 137,1 mil sacas
(2,7%).

ANO-SAFRA 2020/
21 – Nos três primeiros
meses do Ano-Safra
2020/21 (jul-set), o Brasil
apresentou o melhor de-
sempenho histórico para
as exportações no início
da safra, demonstrando
que a colheita brasileira
de café neste ciclo entrou

de forma expressiva no
mercado, em razão de seu
volume e qualidade. No
período, o país exportou
10,5 milhões de sacas de
café, registrando o maior
volume das exportações
para o período nos últi-
mos cinco anos e cresci-
mento de 2,7% em rela-
ção ao mesmo período da
safra anterior.

A receita cambial gera-
da com as exportações foi
de US$ 1,3 bilhão, equi-
valente a R$ 6,8 bilhões,
aumento de 34,3% em
relação ao período da
safra anterior. Já o preço
médio foi de US$ 119,5.

PORTOS – O Porto
de Santos segue na lide-
rança da maior parte das
exportações no ano civil
de 2020, com 78,5% do
volume total exportado a
partir dele (equivalente a
24 milhões de sacas). Em
segundo lugar estão os
portos do Rio de Janeiro,
com 14% dos embarques
(4,3 milhões de sacas).

Para mais informa-
ções, o relatório completo
das exportações de café
em setembro de 2020 está
disponível no site do Ce-
café.

Foto: divulgação

Foto: divulgação
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Fapes apoiará pesquisas
capixabas sobre biodiversidade

Segue até o dia 07
de dezembro o período
de submissão de pré-
propostas à Chamada
Transnacional Con-
junta – BiodivRestore
2020-2021. Por meio
da cooperação com a
Fundação de Amparo
à Pesquisa e Inovação
do Espírito Santo (Fa-
pes), dois projetos capi-
xabas serão seleciona-
dos para receberem,
cada um, até cinquenta
mil euros (€ 50 mil) por
12 meses de realização.

O objetivo é apoiar
a pesquisa e a inova-
ção, podendo ainda

abranger workshops
ou breves modalida-
des, voltadas à conser-
vação e restauração de
ecossistemas degrada-
dos e sua biodiversida-
de, focando nos siste-
mas aquáticos.

As propostas deve-
rão reunir consórcios
formados por parcei-
ros de, no mínimo, três
países participantes da
chamada. Para o Bra-
sil, também é estimula-
do o envolvimento de
mais de um investiga-
dor principal, envol-
vendo outros estados
brasileiros participan-
tes na chamada.

BiodivRestore
2020-2021

A chamada foi lan-
çada pelo Water JPI e
pela BiodivERsA, em
parceria com a União
Europeia e o Conselho
Nacional das Funda-
ções Estaduais de Ampa-
ro à Pesquisa (Confap).

Por meio da Chama-
da BiodivRestore 2020-
2021 serão fomentadas
pesquisas científicas em
três temas prioritários:
- Estudo dos processos
biológicos e biofísicos
em jogo para conserva-
ção e restauração e suas
interações;
- Avaliação das priorida-

des e sinergias entre os
públicos-alvo, benefícios
e políticas para conser-
vação e restauração;
- Conhecimento para
melhorar a eficácia e
intensificação das ações
de conservação e restau-
ração.

Além do Brasil, ade-
riram à chamada os se-
guintes países: Áustria,
Bélgica, Bulgária, Repú-
blica Tcheca, Dinamar-
ca, Estônia, Finlândia,
França, Alemanha,
Irlanda, Letônia, Lituâ-
nia, Moldávia, Marro-
cos, Holanda, Noruega,
Polônia, Portugal, Ro-
mênia, Eslováquia, Áfri-
ca do Sul, Espanha, Sué-

cia, Suíça, Taiwan e Tu-
nísia.

Dentro do País são
elegíveis pesquisadores
por meio da adesão das
fundações de amparo à
pesquisa (FAP) dos se-
guintes Estados: Alago-
as (Fapeal), Amazonas
(Fapeam), Amapá (Fa-
peap), Bahia (Fapesb),
Ceará (Funcap), Espíri-
to Santo (Fapes), Goiás
(Fapeg), Maranhão (Fa-
pema), Mato Grosso
(Fapemat), Mato Gros-
so do Sul (Fundect), Pa-
rá (Fapespa), Pernam-
buco (Facepe), Piauí
(Fapepi), Rio Grande
do Sul (Fapergs), São
Paulo (Fapesp) e Santa

Catarina (Fapesc).

Prazos de inscrição

As submissões de
pré-propostas podem
ser feitas até o dia 07 de
dezembro. Já as submis-
sões das propostas com-
pletas devem ser feitas
até 15 de março ou 02
de maio de 2021, depen-
dendo do número de
pré-propostas recebidas.

Dúvidas de partici-
pantes brasileiros po-
dem ser enviadas para a
assessora internacional
do Confap pelo endere-
ço de e-mail biodivres-
t o r e . c o n-
fap@gmail.com.

Fapes

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

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

COMUNICADO DE EXTRAVIO DE BLOCO DE NOTAS

Ataides Potin, CPF nº 968.008.527-91, proprietário no Sítio Quatro
Irmãos, Córrego Três Pontões- Zona Rural, São Gabriel da Palha- ES,
NIRF 2.687.606-0, Inscrição Estadual 110.495.72-1, comunica extravio
do bloco de notas de produtor rural de numeração 0000101 a 0000150.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2020
2ª Reedição

DATA DE ABERTURA: 28/10/2020 às 13 h.
OBJETO: Constituição de Ata de Registro
de Preços para eventual para contratação
de empresa para a Prestação de Serviços
de Armazenamento, Locação e
Manutenção de Câmeras, Transmissão de
D a d o s , V i d e o m o n i t o r a m e n t o ,
Fornecimento de Link de Internet com
Locação de Equipamentos, Locação de
Rádios Para Wi-Fi Aberto, câmeras de
identificação de placas de veículos e
câmeras de reconhecimento facial.. 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 14/10/2020.

ERLITON DE MELLO BRAZ
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060/2020
DATA DE ABERTURA: 26/10/2020 às 13 h.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços
de reforma de toldos com fornecimento de material e mão de
obra necessária, parar atender as Unidades Escolares
Municipais. 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 14/10/2020.
ERLITON DE MELLO BRAZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES, torna público o
resultado da análise dos documentos de habilitação das
licitantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 - PROCESSO Nº
01773/2020. OBJETO: Contratação de empresa(s)
especializada(s) para execução de obras de pavimentação de
diversas ruas no Município, conclusão de chafariz no Distrito de
São Jorge da Barra Seca e construção de gradil em nylofor na
Sede do Município de Vila Valério/ES.
EMPRESAS HABILITADAS: CASA TRANSPORTES E
CONSTRUTORA EIRELI EPP e CONSTRUTORA NORTE
CAPIXABA LTDA ME. EMPRESA INABILITADA: CONSTRUTORA
CROSCOPP LTDA.
Vila Valério/ES, 13 de outubro de 2020.

CLEBERSON DEPRÁ
Presidente da CPL/PM ViVa

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

Compre, venda e troque!Compre, venda e troque! NO

COMUNICADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020

A Comissão Permanente de Licitação do Município de São
Gabriel da Palha, através de seu Presidente, comunica às
empresas participantes da Tomada de Preços supracitada que
realizará sessão pública de licitação no dia 16/10/2020 às
08h00min, com o objetivo de proceder com a abertura dos
envelopes de proposta de preços.

São Gabriel da Palha, em 14/10/2020.
ERLITON DE MELLO BRAZ

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

27 3117-1030

jornalhojenoticias@hotmail.comPUBLIQUE
AQUI SEU
EDITAL

CURTA A NOSSA PÁGINACURTA A NOSSA PÁGINA www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/
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Covid-19: CR7 testa positivo e
desfalca Portugal na Liga das Nações

O atacante portu-
guês Cristiano Ronaldo
teve um teste positivo
para a Covid-19, infor-

mou a Federação Por-
tuguesa de Futebol
(FPF) em comunicado
publicado e seu site na
terça-feira (13).

O jogador de 35

anos, que defende a Ju-
ventus, não jogará a par-
tida de hoje (14), pela
Liga das Nações da Ue-
fa contra a Suécia, mas
"está bem, sem sinto-
mas, e em isolamento".

A FPF acrescentou
que os demais jogado-
res da seleção passaram
por testes devido ao di-
agnóstico

positivo de Cristiano
Ronaldo, mas todos
deram negativo e estão
à disposição para a par-
tida contra a Suécia.

Eleito cinco vezes o
melhor jogador do mun-
do, Cristiano Ronaldo
esteve presente no empa-
te em 0 x 0 de Portugal
com a França pela Liga
das Nações no domin-
go (11) e no empate tam-
bém em 0 x 0 em um
amistoso na última
quarta-feira (7) contra a
Espanha.

EBC Esportes

Vasco encaminha acerto
com técnico português

O Vasco deverá ter
um novo treinador em
breve. O português Ri-
cardo Sá Pinto tem ne-
gociação avançada
com o clube cruz-
maltino e deve ser
anunciado em breve
em São Januário.

Se confirmado, este
será o primeiro traba-
lho no Brasil do técni-
co que completou 48
anos anos no último
sábado. Ele comandou
o Braga, de Portugal,
na temporada recém-
encerrada, esteve em
outros times lusitanos
e tem passagens tam-
bém por clubes da Bél-
gica, Polônia, Grécia,
Croácia e Arábia Sau-
dita.

O Vasco está sem
técnico desde a sema-

na passada, quando
Ramon Menezes foi
demitido. O próximo
desafio do time de Le-

andro Castan, Germán
Cano e companhia é o
Internacional, neste
domingo.

Terra

Imóveis dos Correios entram
em leilão nesta semana

Os Correios reali-
zam nesta semana mais
uma edição de seu fei-
rão de imóveis. O rece-
bimento de propostas
teve início ontem (13) e

vai até amanhã (15).
No total, estão disponí-
veis para aquisição 13
imóveis em diferentes
cidades do país.

No Distrito Federal,
onde a empresa tem
sede, foram colocados

para venda 25 imóveis
desocupados.

Estão disponíveis
para ofertas dos candi-
datos a compradores
apartamentos, prédios e
terrenos nos estados de
Alagoas, da Bahia, do

Ceará, Espírito Santo,
de Goiás, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, do Para-
ná, de Pernambuco, do
Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte, Rio
Grande do Sul, de Ron-

dônia, Santa Catarina,
Sergipe e São Paulo.

Os Correios criaram
um site específico para
o feirão, no qual é possí-
vel conhecer os imóveis
e buscá-los por tipo
(apartamento, loja etc.),

localidade e finalidade.
Cada imóvel tem

um edital específico,
com preço mínimo. As
propostas devem ser
apresentadas em enve-
lope fechado ou por
meio eletrônico.

EBC Economia

Foto: divulgação

Ricardo Sá Pinto completou 48 anos no último
sábado e esteve no Braga na última temporada

Setur prorroga prazo de publicação
de edital dos guias de turismo

O resultado do con-
curso Nº 001/2020,
que premia profissio-
nais guias de turismo,
será divulgado no pró-
ximo dia 21 de outu-
bro. A nova data de

divulgação do resulta-
do do edital foi publi-
cada no Diário Oficial
do Estado, na última
sexta-feira (09).

As inscrições serão
encerradas no dia 29
de setembro. Os víde-
os estão sendo avalia-

dos por uma comissão
formada por cinco ser-
vidores do Governo
do Estado: três repre-
sentantes da Secreta-
ria de Turismo (Se-
tur), um servidor da
Rádio e Televisão do
E s p í r i t o S a n t o

(RTV/ES) e um servi-
dor do Centro Estadu-
al de Educação Técni-
ca (CEET) Vasco Cou-
tinho.

O edital, criado pe-
la Setur, é dirigido aos
guias de turismo capi-
xabas ou radicados no

Espírito Santo há pelo
menos um ano e que
tenham o cadastro re-
gular como Guia de
Turismo Regional no
ES, no Cadastur.

A ação é parte do
Plano de Retomada da
Economia do Turismo

e o investimento é de
R$ 100 mil. O produto
final do concurso será
utilizado na promo-
ção do destino Espíri-
to Santo. O edital com-
pleto encontra-se dis-
ponível no site da Se-
cretaria de Turismo.

Setur

Foto: divulgação
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