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Reflexao~

"Quem crer em mim, como diz a Escritura,
do seu interior fluirão rios de água viva."

Refletindo: Quando cremos no Senhor, e o
convidamos para fazer parte da nossa vida,
recebemos o Espírito Santo que começa
transformar nosso caráter e influenciar nossas
atitudes. Abandonamos a velha natureza
pecaminosa, passamos a dar bom testemunho
do Senhor, e isso tudo promove a paz e a
alegria em nosso coração. A boca fala aquilo
que o coração está cheio, portanto se a sua
palavra estiver amarga, sem esperança, sem
alegria, e não estiver edificando o próximo,
significa que você precisa buscar a intimidade
com o Espírito, e endireitar seus caminhos,
para que os rios de água viva do Senhor possam
fluir através de você.

Oração: Pai querido eu creio em Jesus, creio
no Seu poder, na Sua palavra de vida, no Seu
amor que transforma e restaura, e faz novas
todas as coisas. Por favor ajuda-me a ter mais
intimidade com o Espírito, pois eu quero ser
usado para edificar a vida do meu próximo. Eu
oro em nome de Jesus. Amém.
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Eleições 2020: TSE faz protocolo
para dia de votação na pandemia

Os eleitores brasi-
leiros vão retornar às
urnas em novembro
para eleger prefeitos,
vice-prefeitos e verea-
dores e devem tomar
os cuidados necessári-
os para evitar a conta-
minação pela covid-
19. O Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE)
elaborou uma série de
medidas que devem
ser respeitadas nos
dias do pleito para ga-
rantir a segurança em
meio à pandemia do
novo coronavírus.

Os eleitores só po-
derão entrar nos loca-
is de votação se estive-
rem usando máscaras.
O uso deverá ser feito
em todo o percurso,
até chegar à seção elei-
toral. Não será permi-
tido se alimentar, be-
ber ou realizar qual-
quer ato que exija a
retirada da máscara.

As mãos deverão
ser higienizadas com
álcool em gel antes e
depois de votar. O pro-
duto será disponibili-
zado nos locais de vo-
tação. O TSE reco-
menda que o eleitor
leve sua própria cane-
ta para assinar o ca-
derno de votação.

A distância de um
metro entre as demais
pessoas que estivem

na sala também deve-
rá ser mantida. Serão
feitas marcações no
chão com adesivos
para indicar o distan-
ciamento correto. O
processo de identifi-
cação por biometria
não será usado nas
eleições deste ano pa-
ra evitar a contamina-
ção.

A Justiça Eleitoral
recomenda que os elei-
tores que estiverem
com sintomas de co-
v id -19 não devem
comparecer ao local
de votação. A justifi-
cativa de falta não se-
rá feita presencial-
mente para evitar aglo-
merações. Pelo apli-
cativo e-Título, que
pode ser usado em
qualquer smartpho-
ne, será possível fazer
a justificativa sem sair
de casa.

Horário de votação

O tempo da vota-
ção foi ampliado em
uma hora neste ano.
As seções ficarão aber-
tas das 7h às 17h. Das
7h às 10h será manti-
do um horário prefe-
rencial para que pes-
soas com mais de 60
anos possam votar.
Nas eleições passa-
das. a votação come-
çava às 8h e terminava
às 17h.

Dia da votação

O TSE elaborou um passo a passo sobre a movi-
mentação que deve ser feita pelo eleitor dentro da
seção de votação. O fluxo será orientado pelos me-
sários.

1 - O eleitor entrará na seção eleitoral e deverá se
posicionar na frente do mesário, seguindo o distan-
ciamento de um metro, conforme marcação no
chão;
2 - Sem contato com o mesário, o eleitor vai erguer
o braço e mostrar seu documento oficial com foto;
3 - O mesário vai ler o nome do eleitor em voz alta e
pedir que ele confirme se a identificação está corre-
ta;
4 - O eleitor deve guardar seu documento;
5 - O eleitor deverá higienizar as mãos com álcool
em gel que será disponibilizado;
6 - Em seguida, deverá assinar o caderno de vota-
ção com sua própria caneta.
7 - Neste momento, o eleitor receberá seu compro-
vante de votação;
8 - O eleitor será autorizado pelo mesário para ir
até a cabine de votação;
9 - O eleitor deverá digitar o número de seus candi-
datos na urna eletrônica e apertar a tecla confirma
após cada voto para encerrar a votação.
10 - O eleitor deverá higienizar as mãos novamente
com álcool em gel e deverá se retirar da seção elei-
toral.

Devido à pandemia de covid-19, o Congresso pro-
mulgou emenda constitucional que adiou o prime-
iro turno das eleições deste ano de 4 de outubro
para 15 de novembro. O segundo turno, que seria
em 25 de outubro, foi marcado para 29 de novem-
bro.

Agência Brasil
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Cooabriel recebe homenagem em
evento do agronegócio em Vitória

O agronegócio capi-
xaba se destaca no cená-
rio nacional em dife-
rentes setores, como
por exemplo, na cafei-
cultura, onde o Estado
é o segundo maior pro-
dutor de café do Brasil,
e o primeiro na produ-
ção de Conilon com
melhoria crescente na
qualidade do café, res-
pondendo por cerca de
40% da renda agrícola.

Para homenagear o
setor, o Centro de De-
senvolvimento do Agro-
negócio – Cedagro, rea-
lizou na terça-feira (20)
o VIII Encontro de
Empreendedores do
Agronegócio, em Vitó-
ria/ES.

A Cedagro é uma
organização não gover-
namental, sem fins eco-
nômicos, pessoa jurídi-
ca de direito privado,
de gestão autônoma,
tendo como finalidade
básica a defesa, a pro-
moção e o fortaleci-
mento do agronegócio.

A programação do

evento foi composta
por palestras sobre o
agronegócio com pa-
lestrantes renomados e
homenagens as Associ-
adas e Empresas parce-
iras em projetos do Ce-
dagro. Também foram
realizadas homenagens
às Empresas e Pessoas
Físicas que foram indi-
cadas em várias catego-
rias no site do Cedagro.

Mais de mil pessoas
participaram da vota-
ção em onze segmentos
do agronegócios.

A Cooabriel – Coo-
perativa Agrária de Ca-
feicultores de São Ga-
briel, foi a empresa ma-
is indicada/votada na
categoria “Cafeicultu-
ra”, através do proces-
s o d e i n d i c a-
ção/votação realizado

no site do Cedagro. A
homenagem foi recebi-
da pelo presidente da
Cooabriel, Luiz Carlos
Bastianello.

“A indicação da Co-
oabriel entre os partici-
pantes é o resultado de
muito empenho e tra-
balho por parte das nos-
sas equipes. Temos or-
gulho desse resultado
levando em considera-

ção o grande número
de pessoas que vota-
ram”, disse Bastianel-
lo.

O objetivo do even-
to foi promover a inte-
gração do setor, bem
como discutir as pers-
pectivas e as estratégias
para a melhoria da com-
petitividade sustentável
do agronegócio capixa-
ba.

“A nossa homena-
gem à Cooabriel foi
possível em razão do
trabalho e empenho
desenvolvido pela coo-
perativa. A cooperativa
foi a mais indicada por
ter conquistado respei-
to e credibilidade no
mercado”, afirmou o
Presidente Executivo
do Cedagro, Gilmar
Gusmão Dadalto.

São Gabriel: Pingo Tattoo leva 3º lugar
em campeonato online de tatuagem

Há poucos dias, o
tatuador gabrielense
Jocimar Vidigal, o
Pingo Tattoo, foi pre-
miado em um campe-
onato online de tatua-
gem realizado pela
Castle Mouse Tattoo.
A batalha online reu-
niu cerca de 200 pro-
fissionais de vários
países.

O gabrielense con-
quistou o 3º lugar na
categoria de série de
desenhos coloridos
(old scholl).

“Estou muito feliz
por ver meu trabalho

sendo reconhecido
em todo o país. Parti-
cipei com gente de paí-
ses diferentes, e tive o
prazer de ganhar esse
prêmio”, comemorou
Pingo.

Segundo o tatua-
dor, apesar de algu-
mas observações no
trabalho, os jurados
destacaram a solidez
dos desenhos e a cria-
tividade de Pingo.

“Eles destacaram
também a originalida-
de do desenho e a per-
feição dos traços, res-
peitando a tradição
oriental”, contou Pin-
go.

Editora Hoje

Foto: divulgação

Foto: Cooabriel

O gabrielense conquistou o 3º lugar na categoria de
série de desenhos coloridos (old scholl).

Cooabriel
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Viatura da PC de São Gabriel capota com
presa no compartimento de segurança

Uma viatura da Poli-
cia Civil de São Gabriel
da Palha, capotou na
tarde de terça-feira (20),
na Rodovia ES-080,
enquanto fazia o trans-
porte de uma mulher
para o Centro de Deten-
ção Provisória de Cola-
tina.

Segundo informa-
ções, do delegado do

município de São Ga-
briel, Rafael Pereira Ca-
liman, o condutor per-
deu o controle da dire-
ção devido à chuva e
aquaplanou, atravessou
a pista, colidiu com o
meio fio e capotou, indo
parar no meio do mato.
A viatura era conduzida
por um escrivão da polí-
cia civil.

Ainda, de acordo
com informações, o poli-

cial foi socorrido e leva-
do para um hospital par-
ticular de Colatina com
lesões leves, já sendo
liberado horas depois.

Já a detenta foi leva-
da para o Hospital Sil-
vio Avidos, onde rece-
beu o atendimento. A
mesma sofreu uma le-
são no braço, foi medi-
cada, recebeu alta e foi
encaminhada para o
presídio.

Polícia Militar recupera produtos roubados em São Gabriel

Militares da 3ª Cia
do 2º BPM recupera-
ram diversos produtos
que haviam sido furta-
dos no município há
alguns dias. Os produ-
tos foram localizados
no bairro Boa Vista,
em São Gabriel da Pa-
lha, na tarde da última
terça-feira (20).

De acordo com a
Polícia Militar, tudo
começou quando os
militares receberam
uma solicitação da
equipe de inteligência
da 3ª Cia para que iden-
tificassem dois indiví-
duos, os quais estavam
em atitude suspeita
próximo a uma praça,
localizada no Bairro
Populares. Sendo as-
sim, a PM se deslocou
até o local e realizou a
abordagem dos indiví-
duos.

Durante a busca

pessoal foi encontrada
com o indivíduo de 18
anos, uma bucha gran-
de de maconha no inte-
rior de sua boca. Ao
realizar a consulta de
seu nome no sistema, a
PM cons ta tou um
"mandado de busca e
apreensão de adoles-
cente" em aberto e por
tal razão, este foi con-
duzido até a delegacia
local para que fossem
aplicadas as medidas
cabíveis. Ao chegar na
delegacia, foi constata-
do que o mandado ha-
via sido expedido na
data de 14/01/2020
com validade de seis
meses. Portanto o mes-
mo estava expirado.

No momento da
abordagem, os milita-
res encontraram ainda
com o meliante, um
aparelho de telefone
celular semi novo. Ao
ser questionado sobre
a procedência, o indi-

víduo forneceu infor-
mações inconsistentes
tornando duvidosa a
procedência do apare-
lho.

Diante do exposto,
sabendo que dias antes
havia sido furtado di-
versos materiais do
‘Cras’, dentre eles, um
aparelho de telefone
celular semelhante, os
policiais realizaram
uma checagem no apa-
relho, ao qual não ha-
via código de bloque-
io. Logo os militares
verificaram através de
uma fotografia da cai-
xa do aparelho furtado
enviada por um dos
funcionários da repar-
tição que o aparelho se
tratava do outrora fur-
tado.

Foi constatado tam-
bém, que o jovem esta-
va negociando alguns
materiais, dentre eles,
um projetor, com um
indivíduo chamado de

"Dioni" no município
de Nova Venécia.

O jovem foi questi-
onado pelos militares
sobre os materiais, a
qual disse que era de
um amigo e que estari-
am em sua residência
no Bairro Boa vista.
Ao chegarem até o lo-
cal, onde estaria resi-
dindo, os militares fo-
ram recebidos por um
indivíduo de 31 anos e
um menor de 17 anos,
que foram questiona-
dos sobre os tais mate-
riais que haviam sido
escondidos no interior
do imóvel. Logo, os
moradores levaram os
militares até o local
onde estavam acondi-
cionados.

Na casa, foram en-
contrados diversos ob-
jetos, tais como; pulve-
rizadores costais moto-
rizados, pulverizado-
res manuais, câmeras
fotográficas, microfo-

nes, ferramentas diver-
sas dentre outros. De
acordo com a PM, os
pulverizadores possu-
em número de patri-
mônio estadual e que
diversos objetos foram
reconhecidos como
sendo os furtados, re-
centemente, do ‘Cras’
e também da garagem
da prefeitura do muni-
cípio.

Todos os materiais
recuperados foram re-
colhidos e levados até a

delegacia local, auto-
rizado pelo delegado
Rafael Caliman, exce-
to o dinheiro e o telefo-
ne celular que foram
entregues na delegacia
regional de Barra de
São Francisco.

Três pessoas (dois
homens e uma mu-
lher), foram conduzi-
das até a delegacia de
plantão em Barra de
São Francisco para
que fossem tomadas as
medidas necessárias.

Editora Hoje/3ªCia do 8º BPM MATERIAL APREENDIDO:

- 02 aparelhos celulares, sendo 01 com restri-
ção de furto / roubo;
- R$ 5,00 reais em dinheiro;
- 01 bucha grande de maconha;
- 04 pulverizadores manuais e 02 pulverizado-
res motorizados, que haviam sido furtados da
PMSGP;
- 01 filmadora samsung de cor preta;
- 01 data show;
- 01 câmera fotográfica;
- 01 maleta com microfone sem fio;
- Ferramentas;

Foto: Editora Hoje

Foto: divulgação

Produtos recuperados

Editora Hoje

O veículo seguia de São Gabriel da Palha com
destino ao Presídio Feminino de Colatina.
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PM e PF apreendem droga enviada
via Correios em São Gabriel da Palha

Uma ação conjunta
entra a Polícia Federal
e a Polícia Militar da 3ª
Cia do 2ª BPM na ma-
nhã desta quinta-feira
(22), resultou na apre-
ensão de dois indivídu-
os, sendo um deles um
menor de idade e dro-
gas em São Gabriel da
Palha. O material ilíci-
to havia chegado via
Correios dentro de

uma caixa.
Após informações

de que uma encomen-
da com certa quantida-
de de drogas chegaria
na agência dos Correi-
os de São Gabriel, agen-
tes da Polícia Federal
realizaram contato
com os agentes da P2
da subagência de São
Gabriel, solicitando
apoio para realizar o
monitoramento da en-
trega e efetuar a prisão

do destinatário no mo-
mento do recebimento
do pacote.

Diante do fato, a
PM realizou o monito-
ramento e esperou o
destinatário ir até o cen-
tro de distribuição dos
correios e receber a en-
comenda, onde foi
abordado. Na ação fo-
ram detidas duas pes-
soas sendo um menor
(destinatário) e um mai-
or que o acompanhava.

Idaf alerta para 2ª etapa de vacinação contra febre aftosa

Atenção pecuaris-
tas! Terá início no pró-
ximo dia 1º de novem-
bro a segunda etapa de

vacinação contra a fe-
bre aftosa no Espírito
Santo. Durante todo o
mês, devem ser vacina-
dos bois e búfalos de
todas as idades, inclu-

sive os mais jovens.
A imunização do

rebanho é essencial
para manter o status
de zona livre da doen-
ça, além de ser um dos

principais fatores con-
siderados para a pro-
posta de retirada da
vacinação, ao fim do
segundo semestre de
2021.

A vacinação é de
responsabilidade do
produtor e as vacinas
devem ser adquiridas,
durante o período da
etapa, em lojas agro-
pecuárias cadastradas
junto ao Instituto de
Defesa Agropecuária
e Florestal do Espírito
Santo (Idaf). Após a
compra, é importante
seguir as normas de
transporte, manuten-
ção, higienização e
aplicação para não
comprometer a quali-
dade da vacina.

O m é d i c o -
veterinário Porto Juni-
or, responsável no Idaf
pelo Programa Nacio-
nal de Vigilância para
Febre Aftosa (Pnefa),
explica que as vacinas
devem ser transporta-
das em isopor de tama-
nho adequado, com
gelo em quantidade
suficiente, e ser con-
servadas na tempera-
tura correta (de 2°C a
8°C). Outra recomen-
dação é substituir a
agulha a cada dez ani-
mais vacinados e lim-
par seringa e agulhas
no início e ao final do
procedimento, ferven-
do-as e guardando-as
limpas e secas.

Comprove a
vacinação

A comprovação da
vacinação é obrigató-
ria e pode ser feita pela
internet ou nos escritó-
rios do Idaf. Para o pro-
cedimento on-line, é
preciso comparecer
previamente ao escri-
tório do Instituto para
obter login e senha de
acesso ao sistema, ca-
so ainda não possua.

Durante a compro-
vação da vacinação, os
produtores também
devem informar os nas-
cimentos e as mortes
de animais ocorridos
na propriedade, desde
a última atualização
do rebanho.

Idaf

Foto: divulgação

Foto: divulgação

De 1º a 30 de novembro, devem ser vacinados
bois e búfalos de todas as idades

Editora Hoje
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Encontro de mulheres aborda o
Outubro Rosa em São Gabriel

Acontece amanhã
(24), um Encontro de
Mulheres, no municí-
pio de São Gabriel da
Palha. Realizado pelo
Grupo Once Ville e
coordenado por Vanes-
sa Alves Maestri Bar-
cellos e Kessy Anne
Timm, o objetivo do
evento é conscientizar
e estimular as mulhe-

res a cuidar da saúde,
trabalho e lazer. O even-
to começa às 14 horas
no Clube Banestes.

“O objetivo do en-
contro, é a conscienti-
zação da importância
do auto exame, ressal-
tando a auto estima da
mulher como um todo,
da necessidade de se
cuidar tanto de dentro
quanto de fora”, desta-
ca uma das organiza-

doras do evento, Va-
nessa Alves Maestri
Barcellos.

O momento conta-
rá com a palestra da
profissional de saúde
Dr. Rariany; apresen-
tação de Make e uma
roda de conversa sobre
auto estima com Alice
Venturim. Haverá ain-
da confraternização e
sorteio de brindes para
as participantes.

Foto: divulgação

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

Faço saber que pretendem casar-se:

[RENAN BRUMATTI CALMON e FRANCIANE SCHWANZ DEAVILA]

Ele, natural de Cacoal-RO, nascido em 27 de janeiro de 1992, estado civil solteiro,

profissão servidor público, residente na Córrego Paraisopolis, Zona Rural em Vila

Valério-ES, filho de VALMIR CALMON e LUZINETE BRUMATTI CALMON.

Nome a adotar após o casamento: RENAN BRUMATTI CALMON.

Ela, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascida em 25 de fevereiro de 1997,

estado civil solteira, profissão atendente, residente na Córrego Paraisopolis, Zona

Rural em Vila Valério-ES, filha de ANTONIO LUCIO DE AVILA e EVENIRA

SCHWANZ DEAVILA.

Nome a adotar após o casamento: FRANCIANE SCHWANZ DE AVILA

BRUMATTI.

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, 19/10/2020

_________________________________________

Fabricia Sodré de Souza- Escrevente

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA SEDE DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

Faço saber que pretendem casar-se:

1.GESSI VIEIRADOS SANTOS e DAYANACANDIDADE SOUZA

GESSI VIEIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, profissão costureiro,

com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Barra de São

Francisco-ES, residente na Rua Ely Cardoso, 520, Santa Cecilia em São Gabriel

da Palha-ES e DAYANA CANDIDA DE SOUZA, nacionalidade brasileira,

profissão costureira, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteira,

natural de Vila Velha-ES, residente na Rua Ely Cardoso, 520, Santa Cecilia em

São Gabriel da Palha-ES.

2.CARLOSALEXANDRE COLOMBI e MARIAJOSÉ BORGES

CARLOS ALEXANDRE COLOMBI, nacionalidade brasileira, profissão

Engenheiro agrônomo, com trinta e nove (39) anos de idade, estado civil solteiro,

natural de São Gabriel da Palha-ES, residente no Córrego Beija Flor, Zona Rural

em São Gabriel da Palha-ES e MARIA JOSÉ BORGES, nacionalidade brasileira,

profissão Psicóloga, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil solteira,

natural de São Gabriel da Palha-ES, residente no Córrego Beija Flor, Zona Rural

em São Gabriel da Palha-ES.

21 de outubro de 2020.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA
Nº 002/2020

O Município de Vila Valério-ES, através do
Fundo Municipal de Assistência Social,
torna público que fará realizar CHAMADA
PÚBLICA Nº 002/2020, do PROCESSO
ADMINISTRATIVO nº 02087/2020.
OBJETO: Aquis ição de gêneros
alimentícios da agricultura familiar, no
âmbito do Programa de Aquisição de
Alimentos - Modalidade Compra CDA
(Compra Direta de Alimentos) para
doação simultânea a entidades da rede
socioassistencial no Município de Vila
Va l é r i o / E S , q u e p r o d u z a m e
disponibilizem refeições a beneficiários
consumidores.
Os interessados em part ic ipar,
agricultores familiares, prioritariamente
do Município de Vila Valério/ES e que
atendam aos requisitos estabelecidos no
edital, deverão apresentar até o dia 17 de
novembro de 2020, às 12:00 horas, os
e n v e l o p e s D O C U M E N T O S D E
HABILITAÇÃO e PROJETO DE VENDA, na
Sala da CPL, situada na Rua Lourenço de
Martins, nº 190, Centro, Vila Valério.
Nesta data haverá a sessão pública de
recebimento e abertura dos envelopes
Documentos de Habilitação e Projeto de
Venda, sendo que a análise será realizada
internamente. Fornecimento do Edital:
de Segunda à Quinta-Feira, no horário de
11 às 17h, e às Sextas de 07 às 12h, no
mesmo endereço citado acima.
Informações: tel. (027) 3728-1000. Os
interessados poderão requerer o edital
a  t  r a v  é  s d  o S  i  t  e  :
www.vilavalerio.es.gov.br
Vila Valério, 22 de outubro de 2020.

GILFARLEI PETRI
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

27 3117-1030

jornalhojenoticias@hotmail.com

PUBLIQUE AQUI
SEU EDITAL

CURTA A NOSSA PÁGINACURTA A NOSSA PÁGINA www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/
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Inaugurada a Riva’s Denim, uma nova
opção de moda em São Gabriel da Palha

Foi inaugurada na
última semana, a mais
nova opção de moda na
cidade de São Gabriel da
Palha; a Riva’s Denim.
Segundo o empresário
Dyego Dalmazo Riva de
22 anos o espaço tem co-
mo foco principal o co-
mércio varejista de rou-
pas e acessórios masculi-
nos, além da linha de ata-
cado da marca Rivas De-
nim, com peças tanto
para o público masculino
quanto para o feminino.

“A inauguração da
Riva’s Denim foi além do
esperado, estava tudo
muito bonito e bem orga-
nizado. No início estáva-

mos incertos quanto ao
tempo, uma vez que deci-
dimos fazer o evento em
uma área externa, mas
graças a Deus não cho-
veu e não houveram em-
pecilhos”, contou Dye-
go.

“Tivemos a presença
de muitos amigos, famili-
ares e colaboradores, lan-
çamos a nossa marca e
tivemos um feedback
muito positivo de todos
que pela loja passaram.
Foi realmente um suces-
so e espero que assim con-
tinue pois trabalhamos
muito e continuaremos
trabalhando para melhor
atender nosso cliente”,
completou o jovem em-
presário.

Espaço amplo e
totalmente planejado

para o conforto do cli-
ente

“Nosso espaço se divi-
de em dois ambientes, o
primeiro, nosso salão
principal, é onde decidi-
mos inovar para atender
nosso público varejista: é
um espaço amplo, em
estilo industrial, climati-
zado, com música o tem-
po todo, sofás e uma cer-
vejeira free, onde busca-
mos trazer conforto, sen-
timento de bem estar e
aconchego para nossos
clientes. O segundo espa-
ço é nosso salão de ataca-
do, onde o cliente e par-

ceiro pode se sentir a von-
tade para fazer sua cartei-
ra de compras, do jeito
que ele preferir e for me-
lhor para o seu público e
negócio, sem grades fe-
chadas ou exigências mí-
nimas que dificultem a
negociação. Queremos
que nosso cliente veja a
Riva's Denim não apenas
como uma loja de negóci-
os, mas também como
um lugar onde ele possa
vir para bater um papo e
encontrar os amigos”,
afirma Dyego.

A Riva’s Denim está
localizada na Av. Profes-
sora Maria Celeste T.
Storch, Nº 81, bairro São
Vicente, na saída para
Vila Valério.

Fim de semana será de
futebol em Vila Valério

Fluminense tenta não perder
Marcos Paulo de graça

O Fluminense vem
buscando a manuten-
ção dos principais joga-
dores do elenco. No
entanto, os tricolores
vêm encontrando re-
sistência em alguns
casos.

Esta é a situação do
atacante Marcos Pau-
lo. O jogador de 19
anos é uma das pro-
messas das categorias
de base e tem contrato
até julho de 2021.

O estafe de Marcos
Paulo já falou aberta-
mente que busca nego-

ciar o jogador com o
futebol europeu. Na
última janela de trans-
ferência, o atacante
quase foi emprestado
ao Torino-ITA.

A negociação frus-
trada fez com que a
diretoria do Fluminen-
se buscasse uma reno-
vação de contrato do
atleta. No entanto, pa-
rece que o estafe de
Marcos Paulo não está
propenso a um novo
acordo.

O diretor executivo
Paulo Angioni adotou
uma postura positiva
quanto ao desfecho das

conversas.
"O Marcos Paulo

está discutindo a reno-
vação. O estafe dele
está aberto sim, mas a
gente ainda precisa con
versar melhor sobre
essa situação", disse.

Marcos Paulo vem
sendo opção no banco
de reservas do Flumi-
nense nos últimos jo-
gos. O atacante tem
chance de ser titular
neste domingo, contra
o Santos, pelo Campe-
onato Brasileiro, por
conta da convocação
de Luiz Henrique para
a Seleção sub-20.

O final de semana
será marcado pelos jo-
gos da Copa Rural 2020
de futebol em Vila Valé-
rio. As partidas pelas
categorias titular e aspi-
rante, acontecem no

campo do Padre Fran-
cisco e prometem agitar
o município.

Grandes rivalidades
serão postas a prova nes-
ta rodada. O time do
Atalaia entra em campo
para enfrentar a equipe
do Vargem Alegre, am-

bos jogam pela catego-
ria aspirante às 13 ho-
ras.

Já na categoria titu-
lar, o confronto será en-
tre o clube do Padre
Francisco e a equipe do
Va r g e m A l e g r e à s
15h30.

Editora Hoje
Terra

Fotos: Arquivo Pessoal / divulgação

Família Riva: Dyego Dalmazo Riva, Larissa
Riva,Ariana Riva e Edimar Riva
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