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Reflexao~

"O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o
que divulga má fama é um insensato."

Refletindo: Toda a doutrina de Cristo Jesus se
fundamenta na necessidade humana de salvação,
e na vida diária daqueles que a recebem. Você foi
ensinado pelo Salvador a viver amando a Deus
sobre todas as coisas e ao próximo como a si
mesmo. Ao decidir viver "em amor", você deverá
abrir mão de todo ódio e amargura. Quando
retemos o ódio no coração, nossa vida espiritual
declina. Cultivar o ódio é se opor fatalmente
contra a própria natureza de Deus, de Cristo e do
Espírito Santo. É viver do jeito que o diabo vive!
Não é isso que o Pai reservou para você!
Abandone o ódio! Perdoe! Renuncie este desejo
de vingança! Seja livre pelo poder do Espirito
Santo!

Oração: Senhor nosso Deus que o senhor possa
sempre nos mostrar o caminho da bondade e da
paciência, não deixe que em momento de fúria
façamos tudo errado. Faça de nós seres pelo qual
sejamos exemplo de amor ao próximo, amor esse
que o senhor quer ver em todos seus filhos.
Oramos em nome do no senhor Jesus Cristo
amém.
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Casagrande comemora a notícia de
que o Ministro da Saúde Pazuello,
comprará vacinas do Butantan

Na tarde de terça-
feira (20), o Governa-
dor do Estado Renato
Casagrande, se reuniu
com governantes dos
Estados e com o minis-
tério da Saúde para
tratar sobre a aquisição
das vacinas contra o
novo coronavírus (Co-
vid-19).

Após o encontro,
Renato Casagrande
afirmou que o Minis-
tro da Saúde Pazuello,
comprará vacinas do
Instituto Butantan e
comemorou o feito

através de suas redes
sociais.

“O Min. Saúde, Pa-
zuello, informou que
coordenará o plano
nacional de imuniza-

ção contra o coronaví-
rus, inclusive adquirin-
do as vacinas fabrica-
das pelo Inst. Butan-
tan. Ótima notícia que
levará ao trabalho con-

j u n t o e n t r e a
UNI/EST/MUN para
alcançarmos igual-
mente todos os brasile-
iros”, expressou o Go-
vernador.

Inscrições abertas para a Feira de Ciências Norte Capixaba

A Comissão Orga-
nizadora da Feira de
Ciências Norte Capi-
xaba (Fecinc) 2020 pu-
blicou o Edital nº
01/2020, que regula-
menta a chamada para
seleção de projetos fina-
listas para apresenta-
ção no evento virtual,
que acontecerá junto
com a IV Jornada de
Integração do Instituto
Federal do Espírito
Santo (Ifes). As inscri-
ções estão abertas por
m e i o d o l i n k :
https://bit.ly/30RU4
2e.

Serão selecionados

projetos divididos em
três categorias: Nível 1
- Projetos já desenvol-
vidos e de continuida-
de; Nível 2 - Projetos
no início do desenvol-
vimento (projetos ain-
da não finalizados);
Nível 3 - Projetos não
iniciados (apenas com
a ideia do projeto).

A avaliação on-line
dos projetos ocorrerá
em sistema próprio da
Fecinc e servirá para
classificar os projetos
definidos como finalis-
tas e credenciados para
a mostra virtual de pro-
jetos, que acontecerá
de 30 de novembro a 04
de dezembro de 2020.

Sedu
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Tese aborda avaliação de cortes e
dimensões de estacas clonais em conilon

As técnicas para a
produção de estacas clo-
nais de mudas de cafeei-
ro conilon foi o enfoque
da tese de um doutorado
com trabalhos conduzi-
dos na Fazenda Experi-
mental do Instituto Capi-
xaba de Pesquisa, Assis-
tência Técnica e Exten-
são Rural (Incaper), em
Marilândia. A tese foi
apresentada ao Centro
de Ciências e Tecnologi-
as Agropecuárias da Uni-
versidade Estadual do
N o r t e F l u m i n e n s e
(UENF) Darcy Ribeiro,
pelo pesquisador do
Incaper e coordenador
estadual de cafeicultura,
Abraão Carlos Verdin
Filho. O conteúdo com-
pleto poderá ser acessa-
do futuramente na Bibli-
oteca Rui Tendinha.

A tese abordou cinco
etapas de estudo na pro-
dução de mudas clonais
em cafeeiro conilon com
o intuito de buscar tais
inovações em dimen-
sões e tipos de cortes nas
estacas. Os experimen-
tos foram realizados de
forma simultânea e em
condições controladas,
em viveiro de produção
de mudas de café coni-
lon com telado preto
para promoção de 50%
de sombra, onde foram
avaliadas características
relacionadas ao cresci-
mento vegetativo, de-
sempenho fotossintético
e produção de biomassa
das mudas de cafeeiro
conilon.

O pesquisador expli-
cou que a produção de
estacas clonais de mudas
de cafeeiro conilon, ou a
propagação assexuada,
consiste na multiplica-
ção de uma pequena
parte vegetal da planta.
Segundo Verdin Filho,
para o Coffea canepho-
ra, nome científico do
café conilon, usa-se ra-
mos novos oriundos de
jardins clonais, onde
esses ramos são condu-
zidos e, posteriormente,
retirados para o preparo
individual das estaqui-
nhas. “Vale destacar as
vantagens, nesse caso,
que são a precocidade
na produção, maior uni-
formidade das plantas,
maior facilidade nos
tratos culturais, maior
produtividade, entre ou-
tros fatores”.

“Sendo assim, um
dos pontos-chaves para
o sucesso na cafeicultura
consiste na produção de
mudas com alto vigor e
de boa qualidade. Por
esse motivo, realizamos
os estudos em cinco eta-
pas sobre as dimensões e
tipos de cortes nas esta-
cas caulinares na produ-
ção de mudas clonais em
cafeeiro conilon, levan-
do em conta o cresci-
mento vegetativo, de-
sempenho fotossintético
e produção de biomassa
das mudas”, completou
Verdin Filho.

As cinco etapas de
estudo englobam avalia-
ções sobre os tipos de
corte do ápice da estaca,
os diferentes compri-

mentos no ápice das esta-
cas com 0,5 cm até 2,5
cm, os comprimentos
das hastes caulinares na
base de estacas com 2,0
cm até 6,0 cm. Também
foram abordados os dife-
rentes tamanhos dos
ramos plagiotrópicos,
que são ramos laterais,
produtivos e que saem
das bases das hastes nas
estacas caulinares com
0,5 cm até 2,5 cm, além
do dimensionamento do
corte das folhas na esta-
ca clonal que variaram
de 70, 50 e 30% do tama-
nho da folha na estaqui-
nha, afirmou o pesquisa-
dor.

Resultados
apresentados na tese

Segundo Verdin Fi-
lho, notou-se que o corte
bisel, lateral ou transver-
sal, no ápice da estaca
favoreceu o crescimento
e desenvolvimento das
mudas, com destaque
para a maior produção
de massa seca total das
plantas, além de desfa-
vorecer o acúmulo de
água nesta região da esta-
ca clonal. “Também foi
possível verificar que o
tamanho do ápice entre
1,5 e 1,6 cm contribuiu
para os maiores resulta-
dos em produção de mas-
sa seca total e área foli-
ar”, disse.

Os comprimentos de
haste basal a parte de
baixo da estaca, varia-
ram entre 5,0 cm e 6,0
cm são os mais indica-
dos com base nos resul-

tados de crescimento
vegetativo e nos aspectos
fisiológicos analisados
conjuntamente. Já nos
estudos dos ramos plagi-
otrópicos remanescen-
tes, que são laterais, pro-
dutivos e que saem des-
sas hastes, os melhores
resultados foram encon-
trados entre 1,5 cm e 2,0
cm de comprimento,
que favorecem a expan-
são foliar, o acúmulo de
biomassa e maiores ta-
xas fotossintéticas.

“Ambos resultaram
em mudas com maiores
índices de qualidade e
na proporção do corte
das folhas da estaca clo-
nal e verificou-se que
houve influências no
crescimento, o enfolha-
mento, no desenvolvi-
mento do sistema radi-
cular, na produção de
biomassa, as trocas gaso-
sas e a qualidade das
mudas clonais de cafeei-
ro conilon, sendo que os
melhores resultados
ocorreram com propor-

ções de corte entre
40,00% e 59,33% do
comprimento da nervu-
ra central das folhas”,
informou Verdin Filho.

Um estudo pioneiro
no Brasil e no Espírito
Santo em Coffea canep-
hora, foi efetuado na
mesma unidade onde é
hoje a Fazenda Experi-
mental de Marilândia.
Na ocasião, foi o servi-
dor do Instituto Brasilei-
ro do Café (IBC), o enge-
nheiro agrônomo Adel-
son Paulino, que trouxe
essa tecnologia em ma-
nejo na época, o que re-
volucionou a cafeicultu-
ra na época com os seus
conhecimentos na pro-
dução de mudas clonais.
No entanto, seria neces-
sário averiguar tais indi-
cações e também efetuar
outros estudos que não
tinham sido efetuados
na época. Nesse sentido,
a tese do pesquisador do
Incaper, Verdin Filho,
buscou verificar e eluci-

dar esses questionamen-
tos.

Produção de conilon
no Estado

O Espírito Santo é
destaque em âmbito na-
cional, com aproxima-
damente 70% de produ-
ção de Coffea canepho-
ra no Brasil. Portanto,
tal espécie desempenha
uma enorme importân-
cia nas atividades agrí-
colas nacionais, com
destaque direto na eco-
nomia do Estado, com
38,9% Valor Bruto da
Produção Agropecuária
(VBPA) em 2017, man-
tendo-se, assim, a princi-
pal cultura na economia
agrícola capixaba. Ain-
da nesse contexto, o Esta
do possui uma área supe-
rior a 261 mil hectares
em cultivo e com uma
taxa anual de renovação
em torno de 7% e com
aproximadamente 35
milhões de mudas sendo
plantadas todos os anos.

Eleições 2020: saiba a diferença e os efeitos de votos brancos e nulos

No Brasil, apesar
do comparecimento ao
local de votação nas
eleições ser obrigató-
rio, a menos que seja
justificado, o eleitor é
livre para escolher ou
não um candidato, já
que pode votar nulo ou
branco. Mas qual é a
diferença entre essas

opções?
De acordo com o

Glossário Eleitoral do
Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), o voto em
branco é aquele em que
o eleitor não manifesta
preferência por ne-
nhum dos candidatos.
Para votar em branco é
necessário que o eleitor
p r e s s i o n e a t e c l a
“branco” na urna e, em

seguida, a tecla “con-
firma”. Já o nulo é
aquele em que o eleitor
manifesta sua vontade
de anular o voto. Para
isso, precisa digitar um
número de candidato
inexistente, como por
exemplo, “00”, e depo-
is a tecla “confirma”.

Antigamente como
o voto branco era con-
siderado válido, ele era

contabilizado para o
candidato vencedor.
Na prática, era tido
como voto de confor-
mismo, como se o elei-
tor se mostrasse satisfe-
ito com o candidato
que vencesse as elei-
ções, enquanto o nulo
– considerado inválido
pela Justiça Eleitoral –
era tido como um voto
de protesto contra os

candidatos ou políticos
em geral.

Votos válidos

Atualmente, con-
forme a Constituição
Federal e a Lei das Elei-
ções, vale o princípio
da maioria absoluta de
votos válidos, que são
os dados a candidatos
ou a legendas. Votos

em branco e nulos são
desconsiderados e aca-
bam sendo apenas um
direito de manifesta-
ção de descontenta-
mento do eleitor, que
não interfere no pleito
eleitoral. Por isso, mes-
mo quando mais da
metade dos votos fo-
rem nulos, não é possí-
vel cancelar uma elei-
ção.

Agência Brasil
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Jovem é preso em ônibus
com 23 buchas de maconha
no município de Pancas

Um jovem foi preso
pela Polícia Militar
(PM) da 3ª Cia do 8º
BPM, com 23 buchas
de maconha, na última
semana em um ônibus
no município de Pan-
cas.

De acordo com in-
formações da PM, a
apreensão seu deu du-
rante um cerco tático
realizado pela equipe
policial. O jovem foi
conduzido para a 15ª
Regional de Colatina,
junto às drogas, e en-
tregue às autoridades
competentes, para a
tomada das medidas

necessárias.
Ainda segundo mili-

tares, o jovem também

é suspeito de furtar
uma motocicleta no
município.

Jovem é preso com drogas em
Praça de Governador Lindenberg

Um jovem foi preso
com drogas na última
semana, no bairro Nova
Brasília em Governador
Lindenberg. Segundo
informações da Polícia

Militar, o jovem estava
fazendo uso de droga
na hora da abordagem.

Na mochila do indi-
víduo foi apreendido
um cigarro de maconha
e uma quantidade do
produto, que fracionada

daria aproximadamen-
te oito buchas de maco-
nha.

O indivíduo foi deti-
do e conduzido até a
delegacia de Colatina
para as medidas cabíve-
is.

Editora Hoje

Editora Hoje

Segundo a PM, o jovem também é suspeito
de furtar uma motocicleta no município
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Governo entrega ao Congresso Projeto de Lei para
impulsionar o empreendedorismo e a inovação

O governo federal
encaminhou ao Con-
gresso, na segunda-
feira (19), o projeto de
lei que cria o marco
legal das startups. O
objetivo da iniciativa,
segundo a Secretaria
Geral da Presidência é
contribuir para o de-
senvolvimento do ecos-

sistema nacional do
empreendedorismo
inovador. O conteúdo
do PL ainda não foi
divulgado, mas vinha
sendo debatido desde
a abertura de uma con-
sulta prévia sobre o
tema, feita pelo gover-
no ainda em 2019.

De acordo com a
Secretaria Geral da
Presidência da Repú-

blica, a expectativa é
melhorar os índices de
competitividade e ino-
vação das empresas
brasileiras, impulsio-
nando o surgimento de
novos empreendimen-
tos, promovendo as-
sim a geração de renda
e de emprego, bem co-
mo a oferta de bens e
serviços inovadores à
sociedade brasileira.

O foco do projeto
de lei são as empresas
que têm como caracte-
rística principal a ino-
vação aplicada ao seu
modelo de negócio, ao
seu produto ou ao seu
serviço (conhecidas
como startups). A par-
tir do projeto de lei, a
expectativa é simplifi-
car a criação de empre-
sas inovadoras; esti-

mular o investimento
em inovação; fomen-
tar a pesquisa, o desen-
volvimento e a inova-
ção; facilitar a contra-
tação de soluções ino-
vadoras pelo Estado e
regulamentar o ambi-
ente regulatório expe-
rimental.

Segundo dados da
ABStartups, existem
hoje no Brasil mais de

12 mil empresas com
perfil de startups, sen-
do que a distribuição
destas pelo país tem
acentuada concentra-
ção regional: são 5.730
empresas situadas no
Sudeste, 2.231 na re-
gião Sul, 994 atuando
no Nordeste, 580 no
Centro-Oeste e so-
mente 228 na região
Norte.

O Marco Legal das Startups quer impulsionar o nível de competitividade e inovação das empresas brasileiras

Sebrae
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Ministério da Justiça monta sistema
de acompanhamento do Enem

Representantes das
forças de segurança de
todas unidades federati-
vas, integrantes do
Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), dos Cor-
reios, Polícia Federal e
Polícia Rodoviária Fede-
ral se reuniram na terça-
feira (20) para apresen-
tar e debater as estraté-
gias que serão adotadas
para a realização do
Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem)
de 2020.

O Encontro Técnico
Enem 2020 foi promo-
vido pelo Ministério da
Justiça (MJ), que é res-
ponsável por integrar as
forças de segurança pú-
blica e os órgãos incum-
bidos pela realização,
logística, transporte e
segurança das provas.

Os representantes
dos estados e do Distri-

to Federal vão acompa-
nhar, em tempo real,
possíveis ocorrências
durante a realização
das provas, o que abran-
ge, desde policiamento
e patrulhamento de vias
de acesso aos locais de

exame até o transporte
e guarda das provas,
passando por eventuais
investigações sobre pos-
síveis fraudes. Segundo
o MJ, toda a ação será
acompanhada direta-
mente do Centro Inte-

grado de Comando e
Controle Nacional.

O Enem 2020 será
aplicado em 1.729 mu-
nicípios, nos meses de
janeiro e fevereiro de
2021, devido à pande-
mia do novo coronaví-

rus. As provas impres-
sas serão aplicadas nos
dias 17 e 24 de janeiro.
Já a versão digital será
em 31 de janeiro e 7 de
fevereiro. Pessoas priva-
das de liberdade farão o
exame nos dias 24 e 25

de fevereiro.
Segundo o Inep, há

5.783.357 inscritos para
o E n e m , s e n d o
5.687.271 para o exame
impresso e 96.086 para
o digital, que é novida-
de nessa edição.

Acordo de cooperação promoverá a agricultura
familiar em destinos de turismo rural

Visitar um destino
de turismo rural e lá
saborear delícias pro-
duzidas por agriculto-
res familiares é uma
boa opção de lazer e
descanso. É nessa ali-
ança para fortalecer a
agricultura familiar
por meio do turismo
rural que está focado
um acordo de coopera-
ção técnica firmado
entre o Ministério do
Turismo e o Ministério
da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento.

A intenção é gerar
empregos e renda para
os pequenos agriculto-
res com a abertura de
mais mercado. Além
de estimular também a
promoção do turismo

rural.
“Quando um turis-

ta viaja pelo interior,
fica numa pousada,
compra produtos tra-
dicionais, artesanato,
ele está fortalecendo
muito o meio rural bra-
sileiro. É uma relação
muito íntima do turis-
mo com a agricultura
familiar e dos produtos
tradicionais brasileiros
rurais que certamente
serão muito beneficia-
dos com o fortaleci-
mento desse serviço
que é o turismo rural”,
disse o secretário de
agricultura familiar e
cooperativismo do Mi-
nistério da Agricultu-
ra, Fernando Schwan-
ke.

Ele destaca que o
Brasil tem grande atua-

ção na produção de
alimentos nas agroin-
dústrias familiares e o
acordo de cooperação
vai potencializar a co-
mercialização.

“Vamos potenciali-
zar muito a agricultura
familiar, nossas raízes,
nossos agricultores. É
um ganha-ganha onde
todos ganham e a soci-
edade brasileira mais
ainda”, afirmou o se-
cretário.

Turismo rural em
alta

Na avaliação de Fer-
nando Schwanke, o
momento pós-Covid-
19 será de crescimento
para o turismo rural, já
que a tendência é que
as pessoas evitem via-

gens longas e deem pre-
ferência a destinos ma-
is próximos de casa,
onde seja possível in-
clusive ir de carro.

“Isso é uma grande
oportunidade para o
Brasil, para o turismo
interno e ai o turismo
rural entra de uma for-
ma muito forte. O que
vemos são pessoas da
cidade indo para o inte-
rior, para pousadas,
cachoeiras, destinos
turís t icos que não
eram tão frequentados
e agora começam rece-
ber mais fluxo de turis-
ta. Acho que á uma
reconciliação da área
urbana com a área ru-
ral onde todos ga-
nham, principalmente
o país”, completou
Schwanke.

A sócia do Rancho
Canabrava, empresa
de turismo rural e aven-
tura localizada no Dis-
trito Federal, Anna
Maria de Lucena, con-
ta que já sentiu o au-
mento na procura.

“Nesse período que
estamos passando, o
pessoal tem procurado
muito espaço ao ar li-
vre, com área de lazer e
o incentivo vai ser tudo
de bom não só para nós
da área de turismo,
mas para quem traba-
lha com a agricultura
familiar”, disse.

Parceria

O acordo de coope-
ração entre os ministé-
rios da Agricultura e
do Turismo foi publi-

cado no Diário Oficial
da União no dia 30 de
setembro. A primeira
ação da parceria foi o
apoio à participação
de empreendimentos
da agricultura em uma
das maiores feiras in-
ternacionais de negó-
cios de turismo no Bra-
sil. Produtos como
açaí em pó, geleias e
mel de abelha ficaram
expostos no evento on-
line que foi encerrado
no último dia 2.

Outra proposta é a
execução programa
“Experiências do Bra-
sil Rural” que tem foco
na promoção dos pro-
dutos associados ao
turismo que se encon-
trem dentro das rotas
turísticas já estabeleci-
das.

Ministério da Agricultura

Foto: divulgação
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA SEDE DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

Faço saber que pretendem casar-se:

PAULO HENRIQUE TREVISANI e BIANCAFONSECANASCIMENTO

PAULO HENRIQUE TREVISANI, nacionalidade brasileira, profissão Auxiliar de

escritório, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil solteiro, natural de São

Gabriel da Palha-ES, residente na Rua Anísio Mathias, 111, Nossa Senhora

Aparecida em São Gabriel da Palha-ES e

BIANCA FONSECA NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, profissão

bancária, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteira, natural de São

Gabriel da Palha-ES, residente na Rua Aurélio Dalapicola, 127, Santa Cecilia em

São Gabriel da Palha-ES.

21 de outubro de 2020.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil

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 CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE SÃO

GABRIELDAPALHA, com sede na Rua João Gabriel, N.º 139, Bairro Santa Cecília, São

Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, através de sua Diretoria Executiva,

representada por seu Presidente, a Senhora SANDRA MARA SIMONASSI SILVA,

CONVOCAatravés do presente Edital, todos os associados especiais e contribuintes da

APAE, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada na

sede da APAE, às 18 horas, do dia 30 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.

Terão direito de votar nasAssembleias Gerais os associados especiais que comprovem

a matrícula e a frequência regular há pelo menos 01 (um) ano nos programas de

atendimento da APAE e os associados contribuintes, exigindo-se destes a adesão ao

Quadro de Associados da APAE há, no mínimo, 01 (um) ano, e que estejam em dia com

as 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 daAPAE.

Não se admite mais de uma Procuração por associado especial ou contribuinte.

AAssembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença da maioria

dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois,

devendo ambas constarem dos Editais de Convocação, não exigindo a Lei quórum

especial.

AAssembleia Geral ocorrerá de forma presencial, com todos os cuidados e exigências

quanto à pandemia, seguindo todos os protocolos divulgados pelas autoridades

sanitárias.

São Gabriel da Palha, 21 de outubro de 2020.

SANDRA MARA SIMONASSI SILVA

Presidente

COMUNICADO

Fortuna Armazéns Gerais LTDA inscrito no
CNPJ: 08.112.992/0001-50, torna público que
REQUEREU junto a SEMMA de São Domin-
gos do Norte/ES, através do Processo Nº
3764/2020, a Licença Única - LU, para a ativi-
dade de Terraplanagem, localizado no Córrego
Oco do Pau, Polo Industrial Boa Sorte II - Zona
Rural do mesmo município.

PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2020 – 2ª Reedição

ERRATA
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 Dados, Videomonitoramento,
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 Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que foi realizada
uma alteração nos quantitativos do ANEXO III – Modelo
Orientativo de Proposta do pregão citado. Diante deste fato
informa que a data de abertura foi prorrogada par o dia
05/11/2020 as 13 horas.
O edital com o Anexo III reformulado 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 22/10/2020.
ERLITON DE MELLO BRAZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº.052/2020
DATA DE ABERTURA: 06/11/2020 às 08 h.
OBJETO: Constituição de Ata de Registro
de Preços, para futura e eventual
aquisição de material de expediente,
para atender as demandas das Unidades
Administrativas deste município. O edital
p o d e r á s e r r e t i r a d o n o s i t e
www.saogabriel.es.gov.br. Demais
informações pelo telefone 00 XX 27
3727-1366, ramal 362.
São Gabriel da Palha, em 22/10/2020.

ERLITON DE MELLO BRAZ
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº.064/2020
DATA DE ABERTURA: 11/11/2020 às 13 h.
OBJETO: aquisição de materiais de
expediente para serem distribuídos aos
participantes do SCFV – Serviço de
convivência e fortalecimento de vínculos
em atividades desenvolvidas na
modalidade remota devido à pandemia do
novo Corona Vírus e uso interno das
atividades administrativa e técnicas do
CRAS. 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 22/10/2020.

ERLITON DE MELLO BRAZ
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 066/2020
DATA DE ABERTURA: 10/11/2020 às 13 h.
OBJETO: Aquisição de equipamento de proteção individual e
materiais de higiene e limpeza para usuários da Secretaria
Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, em
virtude da disseminação do COVID-19. 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 22/10/2020.
ERLITON DE MELLO BRAZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EDITAL DE PROCLAMAS Nº

MATRÍCULA: 0237050155 2020 6 00007 025 0004122 23

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

Faço saber que pretendem casar-se:

[LEANDERSON PESSIN DASILVAe RAFAELAMACHADO ZANETI]

Ele, natural de Rio Bananal-ES, nascido em 08 de maio de 2000, estado civil solteiro,

profissão lavrador, residente na Rua Jose Andrade,nº51, Vila Nova em Vila Valério-ES,

filho de LUIZ LYRADASILVAe LUCINEIAFAVORETTI PESSIN.

Nome a adotar após o casamento: LEANDERSON PESSIN DASILVA.

Ela, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascida em 15 de fevereiro de 2004, estado

civil solteira, profissão lavradora, residente na Rua Jose Andrade,nº51, Vila Nova em

Vila Valério-ES, filha de LUIZ CARLOS ZANETTI e ROSIANE LOURENÇO MACHADO

ZANETTI.

Nome a adotar após o casamento: RAFAELAMACHADO ZANETI.

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, 21/10/2020

__________________________________________

Fabricia Sodré de Souza

Presidente

27 3117-1030

jornalhojenoticias@hotmail.com
PUBLIQUE AQUI

SEU EDITAL

Compre,
venda

e troque!

Compre,
venda

e troque!

NO

CURTA A NOSSA
PÁGINA

CURTA A NOSSA
PÁGINA

www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/
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Leonardo Gil fala sobre a adaptação no Vasco: 'É
muito importante para mim ter dois argentinos aqui’

O argentino Leo-
nardo Gil foi oficial-
mente apresentado
pelo Vasco na noite de
terça-feira (20), com
transmissão ao vivo
pelo canal oficial do
clube no Youtube. Du-
rante a entrevista cole-
tiva virtual, o meio-
campista destacou a
sensação de defender
as cores do clube. Ele
também comentou
sobre a importância
da presença de outros
dois compatriotas no
elenco: Martín Bení-
tez e Germán Cano.

- Estou muito feliz
de estar aqui, a uma
grande instituição.
Quero ajudar, traba-
lhar como um grande
profissional, com mui-
ta seriedade. A sensa-

ção é linda de vestir a
camisa do Vasco. Sabe-
mos a situação difícil
do clube, com derrotas
em sequência, mas
confiamos nos compa-
nheiros. Temos um
bom material humano
- ressaltou o argentino.

- Chegar a um ou-
tro país e encontrar
compatriotas é algo
lindo, me ajuda. Faz se
sentir mais em casa. É
muito importante para
mim ter dois argenti-
nos aqui. E eles têm
contribuído muito pa-
ra o time. Espero estar
à altura e fazer como
eles - salientou.

Além disso, o novo
camisa 7 do Gigante
da Colina explicou
sobre o seu posiciona-
mento no meio-campo
e a maneira como gos-
ta de atuar. Ao ser per-

guntado se seu estilo é
parecido com Guiña-
zú, o argentino reve-
lou que ambos conver-
saram sobre o clube e
que são semelhantes
no campo, o que pode
animar a torcida vas-
caína.

- A posição que ma-
is me sinto cômodo é
como um "volante mis-
to". Sempre ajudando
a marcação, mas tam-
bém na transição para
o ataque. Hoje o que o
time mais necessita é
ser sólido. Vou respei-
tar o que orientar o téc-
nico, que pelos poucos
dias que tive com ele
me pareceu ter ideias
claras - disse o joga-
dor.

- Com o "Cholo"
tem uma ótima rela-
ção, somos amigos.
Jogamos juntos um

ano e aprendi muitíssi-
mo com ele, com sua
experiência, com sua
maneira de jogar, moti-
vação, forma de trei-
nar... É uma motiva-
ção para os jovens. É
muito querido aqui,
me falou bem do clu-

be, da torcida. Acho
que somos parecidos
no estilo de jogar sim -
revelou.

O jogador assinou
com o Gigante da Coli-
na por empréstimo até
junho de 2021, vindo
do Al-Ittihad. Ele trei-

nou, conheceu seus
novos companheiros e
passou por avaliações
físicas. Com isso, o
argentino foi regulari-
zado, teve seu nome
divulgado no boletim
informativo oficial da
CBF.

Botafogo fecha patrocínio para o time
feminino até o fim do Brasileirão

O Botafogo tem
uma novidade para o
retorno das atividades
no Campeonato Brasi-
leiro Série A-2. O clube
de General Severiano
anunciou, no último
fim de semana, um pa-
trocínio com a Bella-
tour para o time femini-
no. A empresa estam-
pará as mangas da cami-
sa alvinegra até o fim da
competição nacional.

“É com grande sa-
tisfação que anuncia-
mos a parceria com a
Bellatour, uma empresa
diferenciada no atendi-
mento aos seus clientes
e que agora se junta a
um grande projeto.
Incentivar o futebol fe-
minino é acreditar em
um futuro glorioso e é
assim que será a nossa
união”, comemorou
Mauro Tilio, diretor do
futebol feminino do
Botafogo.

“É um prazer poder-
mos apoiar o futebol
feminino brasileiro, em
especial o Botafogo por
ser um grande clube
incentivador desta mo-
dalidade. Esperamos
que outras empresas se
juntem a nós nesta ini-
ciativa. Agradecemos
ao Botafogo e toda sua
equipe por esta parce-
ria”, afirmou Thiago
Knierim, sócio da Bel-
latour, empresa de via-
gens.

Site terra

Foto: divulgação

Foto: divulgação

RECEBA DIARIAMENTE NOSSOS
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