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Reflexao~

"Pois tu formaste o meu interior tu me teceste
no seio de minha mãe."

Refletindo: Você não é produto de uma linha
de montagem, foi deliberadamente planejado,
especialmente capacitado, posto com amor
neste mundo pelo próprio criador. Deus
sonhou com você, e Ele queria que você fosse
exatamente assim como você é, diante dos
olhos de Deus você é perfeito, até mesmo seus
pecados são encobertos pelo precioso sangue
de Jesus. O Senhor tem um próposito para sua
vida, ele não trouxe você ao mundo por acaso,
procure se conhecer e busque intimidade com
Deus para que Ele mostre qual a vontade para
a sua vida.

Oração: Pai querido, obrigado pelo seu amor e
pelo seu cuidado em planejar cada detalhe da
minha vida. Sei que o Senhor tem um sonho
para a minha vida, revela qual é o Seu
propósito e faz com que Sua vontade se
cumpra na minha vida. Eu desejo que os meus
caminhos sejam os Teus caminhos, e que eu
busque intimidade como o Senhor cada dia
mais. Eu oro em nome de Jesus. Amém.

de

Momento

Salmos 139:13

25 de novembro de 2020

27 3117-1030
Dados para envio:

Ana Gomes da Silva - 80 Jardim Passamani-
São Gabriel da Palha - ES  - CEP.: 29780-000

Deseja participar? Seja opinando, criticando, denunciando,
elogiando, agradecendo, comentando ou enviando poemas e

A publicação é gratuíta, sendo publicada ou não conforme a
original recebida ou resumidamente, a critério da redação (as
correspondências  recebidas não serão reenviadas aos  remetentes).
Para sua carta ter validade, coloque nome completo e endereço
juntamente com telefone de contato e nunca esqueça de assinar

crônicas, escreva para o HN!

a mesma de forma legível.

jornalhojenoticias@hotmail.com

Hoje NotíciasE-mail:

Cartas/Correspondências

Exemplar de arquivo: R$ 1,00
Sujeito a disponibilidade

Filiado à:

Editora Hoje Eireli

Cnpj.: 08325314/0001-76 Insc. Municipal: 32594

Rua Ana Gomes da Silva - 80 - Jardim Passamani

São Gabriel da Palha - ES  - CEP.: 29780-000

Central de Atendimento: 27 3117-1030
E-mail: jornalhojenoticias@hotmail.com

Municípios do Estado do Espírito SantoCirculação:

Uma publicação:

www.jornalhojenoticias.com/ www.jornalhojenoticias.com.br

Contatos:

Publicação: Diária

Diretor:

Editor Chefe:

Os artigos assinados, pronunciamentos e
citações,  não  representam  a opinião  do
Jornal e são  de  inteira  responsabilidade
de seus autores.

Julio Cesar S. Fernandes - DRT 2397/ES

Harley Kalk da Silva  - DRT 3672/ES

WWW.ES1.COM.BR

ENTRETENIMENTO + DIVERSÃO + MOBILIDADE + INFORMAÇÃO = ES1

PARA FICAR BEM INFORMADO

UMA CAMPANHA:

CORONAVÍRUS
C O V I D - 1 9

MANTENHA
O DISTANCIAMENTO

SOCIAL! Cuide de você
e dos outros.

USE
MÁSCARA!

#FiqueEmCasa
Se puder!

Cooabriel realiza revisão do planejamento
estratégico para os próximos três anos

Traçar metas para o
futuro é uma das prin-
cipais ações de uma
empresa que espera
prosperar a longo pra-
zo. Com esse objetivo,
a Cooabriel reuniu su-
as equipes em Concei-
ção da Barra na última
semana. Cerca de 20
profissionais da coope-
rativa foram prepara-
dos para traçar a revi-
são do Planejamento
Estratégico.

“Desenvolvemos
bastante a programa-
ção e acreditamos que
teremos um planeja-
mento completo e feito
com bastante critério,
seriedade e profissio-
nalismo para elevar-
mos o nome da coope-
rativa”, ressaltou o pre-
sidente da Cooabriel,
Luiz Carlos Bastianel-
lo.

Diretores, mem-

bros dos conselhos de
administração e fiscal e
equipe gerencial estive-
ram presentes. O Pla-
nejamento Estratégico
é uma das atividades
do Programa Parceiros
para Excelência (Pa-
ex), que a Cooabriel
desenvolve com a Fun-
dação Dom Cabral,
por meio do apoio da
OCB/ES.

“É um momento
muito importante, pois
fazemos uma revisão
dos objetivos estratégi-
cos e traçamos indica-
dores para o ano se-
guinte. Planejamos as
ações imediatas e tam-
bém os projetos macro
para os próximos anos.
Isso proporciona um
grande debate capaz
de avaliar a realidade
atual e identificar ame-
aças e oportunidades,
além de pontos fortes e
fracos”, afirmou a coor-
denadora interna do

planejamento estraté-
gico, Tayani Mauri.

Na programação,
palestras com temas
que debateram a agri-
cultura 4.0: “Ameaças
e Alavancas para Dis-
rupção no Agronegó-
cio, com Octaciano
Neto, produtor rural e
apresentador do pod-
cast 4.0 no Campo;
“Agronegócio: Fatos e
Tendênc ias” , com
Ênio Bergoli, Enge-
nheiro agrônomo, con-
sultor e palestrante so-
bre o agronegócio,
além de “Palestra com
o time do Itaú Agrone-
gócios (Diretor, Pedro
Fernandes – Cesar de
Castro Alves, Consul-
tor – Fernando M.
Gonçalves, líder do
time pesquisa). Tam-
bém houve apresenta-
ção de case de sucesso
da Cooperativa Lar,
c o m s e u v i c e -
presidente, Lauro Soet-

he.
“As palestras foram

maravilhosas. Foi pos-
sível aprender muitas
coisas e garantir o em-
basamento para o ali-
nhamento de nossos
processos. Com o pla-
nejamento saberemos
as ações que deverão
ser tomadas nos próxi-
mos anos”, disse a Con-
troller”, Florisbela
Buss.

A iniciativa é uma
parte do processo de
revisão do planeja-
mento estratégico. “A
ação final é a constru-
ção dos planos e da no-
va identidade da coo-
perativa. Em uma se-
gunda etapa virão os
desdobramentos com
os setores para a reali-
zação dos projetos”,
afirmou o Gerente Cor-
porativo Administrati-
vo Financeiro da coo-
perativa, Samuel Lo-
pes Fontes.

Foto: Cooabriel

Diretores, membros dos conselhos de administração
e fiscal e equipe gerencial estiveram presentes

Coobriel
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Dia de agradecer: Lojistas de
São Gabriel são convidados
a colocar mensagens de
agradecimento em suas vitrines

Comemora-se na 4ª
quinta-feira do mês de
novembro o Thanksgi-
ving Day, ou dia de Ação
de Graças. Pensando nis-
so, o CCAA São Gabriel
da Palha, com o apoio da
Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL) de São
Gabriel lançou uma pro-
posta muito especial; o
Dia de Agradecer.

Em uma publicação
feita nas redes sociais, as
entidades trazem uma
mensagem de esperança e
convidam a todos os lojis-

tas e sua equipe a colocar
mensagens de agradeci-
mento em suas vitrines.

"Gostaríamos de con-
vidá-los para juntos po-
dermos agradecer, sim
agradecer! Por nossa saú-
de, por nossas famílias,
pelo nosso alimento diá-
rio, pela nossa fé, pela
nossa vida! Convidamos
você e sua equipe, nessa
quinta-feira (26), a colo-
car mensagens de agrade-
cimento em suas vitrines.
Agradeça o apoio de seu
cliente, agradeça o empe-
nho de seus colaborado-
res”, publicou a CDL.

Butantan anuncia que testes da
CoronaVac chegaram à fase final

Chegou à fase final o
estudo clínico da Corona-
Vac, a vacina desenvolvida
pelo Instituto Butantan
em parceria com biofar-
macêutica Sinovac Life
Science. De acordo com
informações do governo
de São Paulo e do Instituto
Butantan, os resultados
sairão na primeira semana
de dezembro e a previsão é
a de que, até janeiro de
2021, 46 milhões de doses
estejam disponíveis no
Brasil.

Os resultados serão
enviados pelo Comitê
Internacional indepen-
dente na primeira semana
de dezembro para que a
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa)
analise o relatório para
verificação da vacina. Os
testes no Brasil estão sen-
do coordenados desde
julho pelo Butantan em 16
centros de pesquisa cientí-
fica espalhados em sete
estados brasileiros e no
Distrito Federal, com 13
mil voluntários envolvi-
dos. Na última semana, o
primeiro lote com 120 mil
doses chegou a São Paulo.

Na última terça-feira
(17), os resultados da fase
anterior de estudos clíni-
cos da CoronaVac foram
publicados pela revista
científica Lancet, uma das
mais importantes do mun-
do. A publicação mostrou
que a vacina é segura e tem
capacidade de produzir
resposta imune no orga-
nismo 28 dias após sua
aplicação em 97% dos ca-
sos.

Outras vacinas

Na segunda-feira (23) a
farmacêutica britânica
AstraZeneca anunciou a
vacina que o laboratório
está desenvolvendo contra
o novo coronavírus pode
ter 90% de eficácia, sem
nenhum efeito colateral
grave. Desenvolvida pela
Universidade de Oxford,
atingiu esse percentual na
prevenção da doença quan-
do administrada em meia
dose e, pelo menos um mês
depois, uma dose integral,
de acordo com dados do
estudo clínico em estágio
avançado realizado no
Reino Unido e no Brasil. A
farmacêutica terá 200 mi-
lhões de doses da vacina
até o final deste ano, com
700 milhões de doses pron-
tas globalmente até o fim
do primeiro trimestre de
2021.

A americana Pfizer
informou na última quarta-
feira (18) que os resultados
finais do teste de estágio
avançado de sua vacina
mostram que o imunizante
é 95% eficaz, tem todos os
dados de segurança exigi-
dos referentes a dois meses
e que solicitaria autoriza-
ção para uso emergencial
nos Estados Unidos em
alguns dias. Segundo a
Pfizer, a eficácia da vacina
desenvolvida em parceria
com alemã BioNTech foi
consistente em dados de-
mográficos de idade e et-
nia, e que não houve efei-
tos colaterais importantes.

A concorrente Moder-
na divulgou na segunda-
feira (16) dados prelimina-
res para sua vacina, mos-
trando eficácia semelhante.

Agência Brasil

Procon-ES orienta sobre compras e faz
alerta para fraudes na Black Friday

Faltam poucos dias
para a realização da
Black Friday Brasil, uma
campanha de vendas on-
line anual que oferece
altos descontos nos esta-
belecimentos credencia-
dos. Com tanta facilidade
e variedade de lojas, é
preciso cautela antes de
realizar a compra para
evitar problemas futuros.

O comércio eletrôni-
co brasileiro movimenta
bilhões de reais todos os
anos. Valores mais bai-
xos, facilidade para pes-
quisar os preços dos pro-
dutos em diferentes lojas
e comodidade são alguns
dos motivos pelos quais
os consumidores optam
pelas lojas virtuais, mas é
preciso atenção na hora
da compra para evitar
prejuízos com fraudado-
res e outros problemas.

O consumidor que vai
participar pela primeira
vez da Black Friday preci-
sa saber que nem todos os
produtos à venda nos si-
tes credenciados partici-
pam da promoção. Sendo
assim, é preciso que os
produtos com desconto
estejam destacados e iden-
tificados por meio do selo
“Black Friday”.

Segundo o diretor-
presidente do Procon-ES,
Rogério Athayde, a pri-
meira dica para quem
está pensando em com-
prar algo é pesquisar des-
de já os preços dos produ-
tos em diferentes lojas
virtuais participantes da
campanha. Até mesmo
em lojas físicas para veri-
ficar se o produto oferta-
do tem, de fato, uma redu-
ção no preço.

“Se o consumidor não

conseguir realizar a com-
pra devido a problemas
no site, poderá reclamar.
Também são questões
passíveis de reclamação o
descumprimento à ofer-
ta, a publicidade engano-
sa (promoção com preços
iguais aos praticados dias
antes da Black Friday), a
mudança de preço no
momento da finalização
da compra e a falta de
informações sobre a em-
presa e o produto”, res-
saltou Athayde.

Atenção às fraudes

- Pesquise se existem
muitas reclamações sobre
a empresa nos órgãos de
defesa do consumidor
e/ou em sites de reclama-
ções na internet;

- Nesse período de
promoções muitas lojas
promovem descontos.
Cuidado! Busque referên-
cias sobre o site e descon-
fie de preços muito abai-
xo do mercado;

- Desconfie dos sites
que oferecem como única
forma de pagamento o
depósito em conta cor-
rente, transferência ou
boleto bancário;

- Atenção com a segu-
rança! Uma fraude muito
comum no universo de
quem é adepto das com-
pras virtuais está relacio-
nada à clonagem de sites,
que ficam idênticos aos
das lojas oficiais. Os frau-
dadores capturam os da-
dos do cartão de crédito,
números dos documen-
tos e senhas do consumi-
dor no momento em que
ele pensa estar realizando
a sua compra. Pesquise as
lojas credenciadas no site
www.blackfriday.com.br
e observe o nome e o ende-

reço do site, no link que
aparece na barra do nave-
gador, que pode ser pare-
cido, mas não é igual ao
da loja oficial;

- O consumidor tam-
bém deve ter muita aten-
ção nas compras realiza-
das pelo Instagram. Exis-
tem perfis falsos na rede
social;

- Cuidado com o gol-
pe do boleto falso. Para
fugir de fraudes com bole-
tos falsos, verifique sem-
pre os dados do beneficiá-
rio e do pagador, pois eles
precisam estar corretos
para assegurar que o bole-
to é verdadeiro. Na dúvi-
da, entre em contato com
a empresa para maiores
informações;

- Outro golpe comum
está relacionado ao con-
tato de golpistas por meio
do envio de mensagens
falsas ou contatos telefô-
nicos em nome de bancos
ou sistemas de pagamen-
to, visando a confirmar
os dados pessoais do con-
sumidor com o discurso
de estabelecer acesso ou
confirmar dados de paga-
mento. Atenção! Núme-
ros de documentos, car-
tão de crédito, senha e
código de segurança não
são solicitados por em-
presas idôneas. Ao rece-
ber uma notificação de
empresa verifique se foi
enviado de um endereço
legítimo.

Dicas para comprar
com segurança

- Instale no seu com-
putador pessoal progra-
mas de antivírus e o fire-
wall (sistema que impede
a transmissão e/ou recep-
ção de acessos nocivos ou
não autorizados) e os

mantenha atualizados;
- Não faça as transa-

ções em computadores de
uso público, garantindo a
segurança dos seus dados
pessoais e do cartão de
crédito;

- Antes da compra,
observe os procedimen-
tos e recursos adotados
para garantir a segurança
da transação. A política
de privacidade adotada
pelo fornecedor deve ser
clara e explícita, assegu-
rando que os dados pes-
soais e de consumo não
sejam divulgados sem o
consentimento expresso
do consumidor;

- Procure no site a
identificação da loja (ra-
zão social, CNPJ, endere-
ço, e-mail e telefone fixo).
Caso ocorra algum pro-
blema, localizar a empre-
sa será fundamental para
a solução. Se o fornece-
dor não possuir essas in-
formações, escolha outro
e denuncie, pois a dispo-
nibilização dessas infor-
mações é obrigatória;

- Procure informações
sobre características, pre-
ços, valores de fretes, des-
pesas adicionais, prazo
de entrega ou execução,
condições e formas de
pagamento, antes de se
decidir pela compra.
Essas informações de-
vem constar obrigatoria-
mente na página;

- Os sites devem dei-
xar claros os meios ade-
quados para que o consu-
midor exerça o direito de
"arrependimento de com-
pra", que é o cancelamen-
to no prazo de até sete
dias;

- Ao confirmar a con-
tratação, imprima ou
guarde sob a forma digi-
tal todos os documentos
que atestem a relação
comercial, como número
da compra, confirmação
do pedido, comprovante
de pagamento, contrato
ou anúncios;

- Exija a nota fiscal da
mercadoria e guarde;

- A qualquer sinal de
irregularidade, entre em
contato com o fornece-
dor para registrar a ocor-
rência e tente resolver o
problema. Guarde os
números de protocolo e
os e-mails trocados com o
fornecedor como garan-
tia.

Fernando Oliveira

Procon-ES

Foto: divulgação

Black Friday vai movimentar os comércios
on-line e lojas físicas das cidades
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Operação “Puro Sangue” é
realizada em cidades da região,
incluindo São Gabriel da Palha

O Ministério Públi-
co do Estado do Espíri-
to Santo (MPES), por
meio do Grupo Especi-
al de Combate ao Cri-
me Organizado (Gae-
co-Norte) e da Promo-
toria de Justiça de Pe-
dro Canário, com parti-
cipação e apoio do Nú-
cleo de Inteligência da
Assessoria Militar do
MPES, deflagrou on-
tem (24) a sexta fase da
Operação “Varredura”,
denominada Operação
“Puro Sangue”, que
investiga fraudes em
contratos no setor de
coleta e tratamento de
lixo no município de
Pedro Canário.

Estão sendo cumpri-
dos treze mandados de
buscas e apreensões,
distribuídos pelos muni-
cípios de Linhares, Soo-
retama, São Gabriel da

Palha, São Mateus, Ja-
guaré e Nova Venécia,
com a finalidade apre-
ender documentos,
computadores, mídias e
outros equipamentos
visando apurar a práti-
ca, em tese, de crimes de
corrupção ativa e passi-
va, peculato, formação
de quadrilha, fraude à
licitação, tráfico de in-
fluência, dentre outros.

O nome da Opera-
ção, “Puro Sangue”,

refere-se ao fato de o
grupo criminoso parti-
cipar da licitação so-
mente com empresas
“parceiras”.

As invest igações
estão sendo conduzidas
por quatro promotores
de Justiça, com partici-
pação e apoio de vinte
policiais do Núcleo de
Inteligência da Asses-
soria Militar do MPES,
além de outros servido-
res.

Secretaria da Educação divulga
Calendário Escolar do ano letivo de 2021

A Secretaria da Edu-
cação (Sedu) divulgou,
no Diário Oficial do
Estado desta terça-feira
(24), a Portaria nº
140/2020, que define o
Calendário Escolar do
ano letivo de 2021 da
Educação Básica, nas
unidades escolares da
Rede Pública Estadual.
O ano letivo terá o total
de 204 dias letivos de
efetivo trabalho escolar,
excluídos os dias reser-
vados à Recuperação
Final e a prova referente
aos Estudos Especiais
de Recuperação (EER).

Cada unidade esco-
lar poderá adequar e
personalizar os Calen-
dários Escolares do
Ensino Regular e da
Educação de Jovens e
Adultos (EJA), regis-
trando em até dez dias
úteis da data de publica-
ção desta Portaria. A

direção escolar deverá
apresentar os calendári-
os escolares, da unida-
de escolar, referente ao
ano letivo de 2021, para
análise e aprovação via
documento e-Docs na
Superintendência Regi-
onal de Educação
(SRE) onde a unidade
escolar estiver jurisdici-
onada.

Períodos para
realização das

atividades do Ensino
Regular:

- Férias escolares:
04 a 31/01/2021 - 01 e
02/02/2021;
- Jornada de planeja-
mento pedagógico
(JPP) e formação dos
profissionais do magis-
tério (FPM): 03/02 -
13/09/2021;
- Início das atividades
letivas: 04/02/2021;
- Conselho de classe
trimestral: 21/05 -

10/09 e 15/12/2021;
- Encerramento das ati-
v i d a d e s l e t i v a s :
14/12/2021;
- Recuperação trimes-
t r a l : 2 4 / 0 5 a
28/05/2021 - 14/09 a
1 7 / 0 9 / 2 0 2 1 e
20/09/2021.
- Recuperação final:
1 6 / 1 2 , 1 7 / 1 2 e
20/12/2021
- Conselho de classe
final e avaliação final
d o a n o l e t i v o :
21/12/2021;
- Divulgação dos resul-
t a d o s f i n a i s :
22/12/2021;
- Aplicação da prova
referente aos EER e
divulgação dos resulta-
dos finais após ERR:
23/12/2021.

Dúvidas podem ser
tiradas com a equipe da
Gerência de Monitora-
mento de Programas e
Projetos (Gempro) da
Sedu, pelo telefone:
(27) 3636-7891.

SEDU

MPES

Pix tem quase 4,4 milhões de portabilidade de chaves

Os usuários do Pix
já fizeram 4,39 mi-
lhões de portabilidade
de chaves, entre 5 de
outubro e o último do-
mingo (22), informou
ontem (24) o Banco
Central (BC). O núme-
ro de chaves cadastra-
das chegou a 83,49 mi-
lhões.

As chaves são a for-
ma de identificação do
recebedor no novo sis-
tema de pagamentos e
transferências instan-
tâneas. Com a chave, o
pagador não precisa de
dados como número
da instituição, agência
e conta para fazer uma
transferência. Para ca-
dastrar a chave, o clien-
te acessa o aplicativo
da instituição em que
tem conta e faz o regis-
tro, vinculando a uma
conta específica um
número de telefone

celular, e-mail, CPF,
CNPJ ou código alea-
tório de 32 caracteres
com letras e símbolos
gerados pelo BC.

O chefe adjunto no
D e p a r t a m e n t o d e
Competição e Estrutu-
ra do Mercado Finan-
ceiro do Banco Cen-
tral, Carlos Eduardo
Brandt, disse que esse
volume de portabilida-
de é “bastante natu-
ral”. “É um movimen-
to natural do início de
operação do Pix onde
várias pessoas cadas-
traram a sua chave, ain-
da sem ter certeza so-
bre qual instituição
gostariam de manter a
chave que cadastrou. E
aí ao longo da utiliza-
ção, esse movimento
de portabilidade foi
acontecendo. Não sig-
nifica necessariamente
que a pessoa encerrou
uma conta em uma
inst i tuição”, disse

Brandt.
Para fazer a porta-

bilidade da chave, é
preciso acessar o apli-
cativo da instituição
financeira de destino e
fazer o pedido. Ao rece-
ber o pedido de confir-
mação da sua institui-
ção de origem, é neces-
sário confirmar a por-
tabilidade, em até 7
dias. Outra forma é
pedir para registrar a
mesma chave em outra
instituição e aguardar
a pergunta sobre o dese-
jo de fazer a portabili-
dade.

Primeira semana

Entre os dias 16 e 22
deste mês, o volume de
operações chegou a
12,2 milhões, com va-
lor financeiro de R$ 9,3
bilhões. O Pix come-
çou a funcionar plena-
mente no último dia
16.

“O Banco Central
considera que a prime-
ira semana de opera-
ção plena foi bastante
positiva. Desde o pri-
meiro dia, o número de
operações atingiu um
patamar bastante ele-
vado”, disse o chefe do
D e p a r t a m e n t o d e
C o m p e t i ç ã o e d e
Estrutura do Mercado
Financeiro do BC,
Ângelo Duarte.

Segundo Duarte, os
sistemas do BC funcio-
naram plenamente e
algumas instituições
financeiras tiveram
problemas momentâ-
neos em que precisa-
ram diminuir o ritmo
das transações ou fazer
desconexões. “Isso
acontece com todos os
meios de pagamentos.
Ao longo da semana
esse número de inter-
corrências foi diminu-
indo e no final da sema-
na já estava próximo

de zero”, acrescentou.
Duarte acrescentou

que o valor médio das
transferências está au-
mentando porque os
usuários estão mais
confiantes. “As pesso-
as estão ganhando con-
fiança e vão fazendo
transações de maior
valor”, disse.

Transferências com
internet desconectada

O BC deve oferecer
aos usuários do Pix a
possibilidade de fazer
transferências e paga-
mentos, mesmo sem

estar conectado à inter-
net, por meio de um
QR code offline. “Mas
quem recebe o dinhei-
ro precisa estar conec-
tado à internet. O rece-
bedor que geralmente é
uma empresa vai preci-
sar estar conectado e é
essa conta que vai ge-
rar a transação do Pix.
Está previsto para acon
tecer dentro das próxi-
mas ações. Não temos
a data definida para
essa funcionalidade. É
mais uma conveniên-
cia que será oferecida
para a população brasi-
leira”, disse Brandt.

O número de chaves cadastradas chegou a 83,49 milhões
Foto: Editora Hoje

Foto: divulgação

O BC deve oferecer aos usuários do Pix a possibilidade de
fazer transferências e pagamentos, mesmo sem estar
conectado à internet, por meio de um QR code offline

Agência Brasil



0525 de novembro de 2020

Candidatos infectados por covid-19
terão nova chance de fazer Enem
Na lista de reaplicação do exame há outras doenças infectocontagiosas

Candidatos ao Exa-
me Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) 2020
que forem diagnostica-
dos por alguma doença
infectocontagiosa, co-
mo a covid-19 e, por-
tanto, estiverem im-
possibilitados de fazer
as provas por este moti-
vo, poderão ter uma
nova chance.

Em entrevista ao
site Agência Brasil, o
presidente substituto
do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), Cami-
lo Mussi, disse ontem
(24) que, nesse caso, a
orientação é ligar para
a central de atendi-
mento do Inep (0800
616161) e comunicar a
doença até um dia an-
tes da data da prova.

Fora isso, depois da
aplicação, o candidato

também deverá regis-
trar o problema ane-
xando laudo médico
na Página do Partici-
pante. Os casos deferi-
dos pelo Inep poderão
participar de uma rea-
plicação do exame nos
dias 23 e 24 de feverei-
ro de 2021, mesma da-
ta em que o Enem será
aplicado a pessoas com
privação de liberdade.

Outras doenças

Além de covid-19, o
edital prevê nessa lista
casos de coqueluche,
difteria, doença invasi-
va por haemophilus
influenza, doença me-
ningocócica e outras
meningites, varíola,
influenza humana A e
B, poliomielite por poli-
ovírus selvagem, sa-
rampo, rubéola e vari-
cela.

Segundo o Inep,
não só pessoas com

problemas de saúde na
data das provas pode-
rão participar da rea-
plicação. Quem tiver
problemas logísticos,
como, por exemplo,
falta de energia elétrica
também poderá comu-
nicar o problema pela
Página do Participante
para fazer o exame em
fevereiro.

Grupo de risco

Sobre candidatos
que se enquadram no
grupo de risco para a
covid-19, como idosos
e pessoas com comor-
bidades que necessi-
tam de atendimento
especial, não é preciso
fazer nada. “ Essas pes-
soas já declararam no
ato da inscrição, idade
e se precisam de aten-
dimento especial e,
com base nessas infor-
mações, vamos agru-
pá-las em salas separa-

das. Não há necessida-
de de procurar a cen-
tral para comunicar
essa condição”, garan-
tiu Mussi.

Apesar disso, o pre-
sidente substituto do
Inep, lembrou que situ-
ações diagnosticadas
depois da inscrição,
como, por exemplo,
casos de gravidez, deve-
rão ser comunicadas
pela central de atendi-
mento do instituto tam-
bém até um dia antes
do Enem. Para garan-
tir a segurança de to-
dos os participantes, o
número de participan-
tes por sala será reduzi-
do, pelo menos, em
50%.

Máscaras

Para a edição de
2020, o Enem teve ma-
is de 5,7 milhões de
inscrições confirma-
das. Todos os candida-

tos e profissionais en-
volvidos no exame de-
vem fazer uso obriga-
tório de máscara de
proteção facial, exceto
para os casos previstos
na Lei n.º 14.019, de
2020.

Elas poderão ser
retiradas apenas no
momento de identifi-
cação pelo fiscal de pro-
vas, mas sem tocar sua
parte frontal e, posteri-
ormente, deverá ser
feita a higienização das
mãos com álcool em
gel próprio ou forneci-

do pelos fiscais. As
máscaras também po-
derão ser retiradas pa-
ra os candidatos be-
bam água e façam lan-
che durante a aplica-
ção da prova.

Cronograma

Provas impressas: 17 e
24 de janeiro
Prova digital: 31 de
janeiro e 7 de fevereiro
Reaplicação da prova:
23 e 24 de fevereiro
Resultados: a partir de
29 de março

Ministério da Saúde lança campanha de combate ao Aedes aegypti

O Ministério da Saú-
de lançou nesta terça-
feira (24), em Brasília, a
Campanha de Combate
ao Mosquito Aedes
aegypti, transmissor da
dengue, zika e chikun-
gunya, doenças que po-
dem gerar outras como
a microcefalia e a sín-
drome de Guillain-
Barré.

As estrelas da ação

neste ano são os agentes
de saúde, indispensáve-
is para informar e orien-
tar a população a com-
bater corretamente os
criadouros do mosqui-
to. Sob o tema Comba-
ter o mosquito é com
você, comigo, com todo
mundo. faça a sua parte
a campanha será veicu-
lada em rádios e Tvs,
outdoors e redes sociais,
de hoje até o dia 31 de
dezembro.

O objetivo é consci-
entizar sobre os perigos
do inseto, e motivar os
brasileiros para o com-
bate aos criadouros. Di-
vidida em duas fases a
ação vai alertar sobre a
importância do cuidado
aos locais que podem
acumular água, e tam-
bém informar os sinto-
mas e as formas corretas
de tratar doenças como
dengue, zika e chikun-
gunya.

“Trabalhar a dengue
neste ano foi um desafio
muito grande [por causa
da pandemia do novo
coronavírus] . É desafio
sair de casa para irmos
ao campo, é desafio en-
frentar dois inimigos ao
mesmo tempo. Não po-
demos relaxar, pois sabe-
mos o quanto esse mo-
mento é importante,
porque, na ponta, preci-
samos estimular o nosso
povo. Em 2021, temos

que intensificar nossas
ações”, disse o presiden-
te do Conselho Nacio-
nal de Secretarias Muni-
cipais de Saúde (Cona-
sems), Willames Freire.

“O mosquito é um
vilão, mas o maior vilão
é o cidadão que deixa,
por exemplo, a água fi-
car empoçada. Por isso,
a campanha e o trabalho
dos agentes in loco são
ferramentas fundamen-
tais para conscientizar-
mos a população sobre a
importância do comba-
te ao mosquito”, afir-
m o u o s e c r e t á r i o -
executivo do Ministério
da Saúde, Elcio Franco.

Durante o evento, o
secretário de Vigilância
em Saúde, Arnaldo Me-
deiros, ressaltou que,
entre as medidas toma-
das pelo Ministério da
Saúde para combater a
proliferação do mosqui-
to, estão a compra de

inseticidas e as atualiza-
ções dos manuais de
manejo clínico.

Números

Segundo dados do
Ministério da Saúde, de
janeiro a 14 de novem-
bro de 2020 foram regis-
trados 971.136 casos de
dengue, com taxa de
incidência de 462,1 ca-
sos por 100 mil habitan-
tes no país. Neste perío-
do, Paraná, Mato Gros-
so do Sul, Distrito Fede-
ral e Mato Grosso apre-
sentaram as maiores
taxas de incidência de
casos de dengue no Bra-
sil neste ano.

No período foram
confirmados 528 óbitos
por dengue. Paraná, São
Paulo, Distrito Federal
e Mato Grosso do Sul
concentravam 76,8%
dos casos (401). Os da-
dos ainda estão em pro-

cesso de atualização e
digitação no Sistema de
Informação de Agravos
de Notificação (Sinan),
e, segundo a pasta, po-
dem sofrer alterações.

No mesmo período
deste ano foram notifi-
cados 78.808 casos de
chikungunya, com taxa
de incidência de 37,5
casos por 100 mil habi-
tantes no país. Os esta-
dos da Bahia e do Espí-
rito Santo concentra-
vam 67,4% dos casos
(53.154). Foram confir-
mados 25 óbitos por
chikungunya nesse pe-
ríodo.

Até 24 de outubro,
foram notificados 7.006
casos de Zika, com taxa
de incidência 3,3 casos
por 100 mil habitantes
no país. Bahia e Rio
Grande do Norte con-
centraram, nesse perío-
do, 45,8% dos casos de
Zika (3.210).

EBC Saúde

EBC Educação

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Todos os candidatos e profissionais envolvidos no exame
devem fazer uso obrigatório de máscara de proteção facial

Segundo dados do Ministério da Saúde,
de janeiro a 14 de novembro de 2020 foram
registrados 971.136 casos de dengue
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Banestes realiza leilão de imóveis no próximo dia
10 e imóvel em Vila Valério está entre as opções

O Banestes vai le-
var a leilão 100 imóve-
is, no dia 10 de dezem-
bro, às 14 horas. Entre
os bens estão um apar-
tamento de luxo e ter-
renos em Vila Velha,
salas comerciais em
Cariacica e unidades
em um condomínio
em Guarapari, além
de propriedades rurais
e casas em diversos
municípios. Por conta
da pandemia do novo
coronavírus, os lances

poderão ser feitos e
acompanhados so-
mente pela internet.

O apartamento de
luxo fica de frente para
a Praia de Itaparica,
com área total de 250
metros quadrados.
Ele fica no Edifício
Residencial Solarium,
apresentando como
destaque duas suítes,
dois quartos, banhei-
ros, cozinha, sala de
estar, sala de jantar e
três vagas de garagem.
Os lances iniciam em
R$ 1,05 milhão.

Em Vila Valério um
Imóvel Rural no Cór-
rego do Valério - Fa-
zenda Milagre tam-
bém está sendo leiloa-
do, o lance inicial é R$
750.000,00.

Distribuição

Os imóveis estão
distribuídos em 16 mu-
nicípios capixabas,
além dos estados do
Rio de Janeiro e Ba-
hia. No Espírito San-
to, 67 imóveis ficam
na Grande Vitória. Os

demais estão nas cida-
des de Anchieta, Barra
de São Francisco, Ca-
choeiro de Itapemi-
rim, Castelo, Colati-
na, Iconha, Laranja da
Terra, Linhares, Mi-
moso do Sul, São Do-
mingos do Norte e Vi-
la Valério.

Os interessados em
adquirir os bens ofer-
tados contam com a
opção de compra fi-
nanciada pelo Banes-
tes e/ou utilização de
recursos do FGTS,
dependendo do tipo

de imóvel. Visitas aos
locais dos bens a se-
rem leiloados podem
ser agendadas pelo
telefone (27) 4141-
4321 ou (27) 99985-
7839, das 9h às 16h.

Para participar do
leilão on-line, o inte-
ressado precisa efetuar
o cadastro no site
w w w. e m l e i l a o .-
com.br. É necessário
aceitar as regras de uso
do site e enviar cópia
dos documentos soli-
citados para que o ca-
dastro seja liberado

para oferta de lances.
Poderão par ticipar
pessoas físicas e jurídi-
cas. Os lances serão
conduzidos pelo leilo-
eiro oficial Ayrton de
Souza Porto Filho.

A lista e outras in-
formações sobre o lei-
lão podem ser consul-
tadas no site do banco:
w w w. b a n e s t e s .-
com.br, seção “Lei-
lões”. A relação com-
pleta e respectivas fo-
tos também estão no
site do leiloeiro ofici-
al.

Banestes

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

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

COMUNICADO

Nome do Produtor: Edimar Felberg Raasch
CPF: 107.873.537-95
Endereço da Propriedade: Sítio Três Irmãos, Cº
Duas Barras, Interior, Distrito São Jorge da
Barra Seca
NIRF: 4.557.125-2
Inscrição Estadual: 110.914.15-5
Extravio do Bloco de Produtor Rural de Nume-
ração 01 a 25.

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

Faço saber que pretendem casar-se:

1.MARCELO FERREIRAPRATAe LUCIENE DO NASCIMENTO PEREIRA

MARCELO FERREIRA PRATA, nacionalidade brasileira, profissão Passador de roupas, com trinta e quatro

(34) anos de idade, estado civil solteiro, natural de São Gabriel da Palha-ES, residente na Rua Senador Atílio

Vivacqua, 502, Jardim de Infância em São Gabriel da Palha-ES e LUCIENE DO NASCIMENTO PEREIRA,

nacionalidade brasileira, profissão revisora, com trinta e sete (37) anos de idade, estado civil solteira, natural

de São Gabriel da Palha-ES, residente na Rua Senador Atílio Vivacqua, 502, Jardim de Infância em São

Gabriel da Palha-ES.

2.MARCOS VINÍCIOS DOS SANTOS e MAXSUELEN DEALMEIDA

MARCOS VINÍCIOS DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, profissão repositor de mercadorias, com trinta e

um (31) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Montanha-ES, residente na Rua Antônio Bôrgo, 26,

Centro em São Gabriel da Palha-ES e MAXSUELEN DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, profissão

vendedora, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteira, natural de Colatina-ES, residente na

RuaAntônio Borgo, 26, Centro em São Gabriel da Palha-ES.

3. WESLEY DEZEN e KERLENALVES NOEBANER

WESLEY DEZEN, nacionalidade brasileira, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascido em 13 de dezembro

de 1984, estado civil divorciado, profissão mecânico, residente na Rua Daniel Comboni, 435, Vila Comboni

em São Gabriel da Palha-ES.

KERLEN ALVES NOEBANER, nacionalidade brasileira, natural de Águia Branca-ES, nascida em 07 de

novembro de 1984, estado civil divorciada, profissão do lar, residente na Rua São Francisco de Assis, 175,

João Paulo II em Águia Branca-ES.

23 de novembro de 2020.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA SEDE DE SÃO

GABRIEL DA PALHA – ES

Faço saber que pretendem casar-se:

1.CHALIS MARTINS e OZANEARIBEIRO DASILVA

CHALIS MARTINS, nacionalidade brasileira,

profissão Encarregado de corte, com trinta e nove

(39) anos de idade, estado civil solteiro, natural de

Porto Seguro-BA, residente na Rua Joaquim Manoel

Pereira, 81, Santa Helena em São Gabriel da Palha-

ES e OZANEA RIBEIRO DA SILVA, nacionalidade

brasileira, profissão pregadora de rebite, com trinta e

um (31) anos de idade, estado civil solteira, natural de

Águia Branca-ES, residente na Rua Joaquim Manoel

Pereira, 81, Santa Helena em São Gabriel da Palha-

ES.

1.ALESSANDRO FIRME e SHIRLENE FERREIRA

DE SOUSA

ALESSANDRO FIRME, nacionalidade brasileira,

profissão Soldador, com trinta e oito (38) anos de

idade, estado civil divorciado, natural de Linhares-

ES, residente na Rua Campos do Jordão, s/n,

Aimorés em São Gabriel da Palha-ES e

SHIRLENE FERREIRA DE SOUSA, nacionalidade

brasileira, profissão autônoma, com vinte e nove (29)

anos de idade, estado civil divorciada, natural de

Peçanha-MG, residente na Rua Campos do Jordão,

s/n,Aimorés em São Gabriel da Palha-ES.

24 de novembro de 2020.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil

EDITAL ELEIÇÕES

O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO – SINSERVIVA, entidade

sindical representante da categoria profissional, inscrito

no CNPJ sob o n° 18.559.794/0001-93, com base

territorial no Município de Vila Valério, sede no município

de Vila Valério/ES, CEP 29.785-000, por meio de seu

representante legal, vem, lançar EDITAL DE

CONVOCAÇÃO DE PROCESSO ELEITORAL a ser

realizado nos seguintes termos:

A referido processo eleitoral se realizará em 17 de

dezembro de 2020, de 08:00 às 17:00, na sede do

Sindicato, situada na Av. José Antônio Carminatti, n° 329,

sala 101, Bairro Centro (em cima da Padaria Pão e Cia),

município de Vila Valério/ES.

O registros das chapas serão aceitos nos dias 27/11/2020

à 06/12/2020, na sede do SINSERVIVA, com

funcionamento das 13hs às 17hs. Obs: somente no dia

30/11 as inscrições serão de 09:30 às 12:00.

Em caso de empate uma nova eleição se realizará em 18

de dezembro de 2020, de 08:00 às 17:00 na sede do

Sinserviva, situada no município de Vila Valério/ES.

Em hipótese alguma será admitido voto por procuração.

Nos colocamos a disposição para eventuais solicitações

por parte dos vossos representantes legislativos.

Na oportunidade, enaltecemos votos de elevada estima e

apreço.

Atenciosamente,

Vila Valério/ES, 25 de novembro de 2020.

RODRIGO DA SILVA DE MEIRA

PRESIDENTE DO SINSERVIVA

Compre, venda e troque!Compre, venda e troque!

NO

CURTA A NOSSA PÁGINACURTA A NOSSA PÁGINA www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/
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Suspeitos de tráfico de entorpecentes são
presos pela PM em São Gabriel da Palha

Três pessoas foram
presas pela Polícia Mili-
tar, na noite de sábado,
21, suspeitas de envol-
vimento com o tráfico
de entorpecentes, no
Bairro Aimorés, em
São Gabriel da Palha.

Durante a ação poli-
cial foram apreendidas
14 pedras de crack, três
buchas de maconha e
R$ 166,00 em espécie.

De acordo com a
PM, foi realizada uma
incursão a pé pelo Bair-
ro Aimorés em um pon-
to estratégico onde foi

realizada uma campa-
na, de onde os milita-
res observaram alguns
indivíduos na prática
do tráfico de drogas no
local conhecido como
"muro de pedra". Em
determinado momen-
to, três indivíduos cor-
reram para o lugar em

que a equipe policial
estava localizada, onde
foram abordados.

Os suspeitos e os
materiais apreendidos
foram encaminhados à
autoridade competen-
te a fim de que fossem
tomadas as demais me-
didas cabíveis.

Editora Hoje/2º Batalhão

Lei sobre Internet das
Coisas pode gerar
milhões de empregos
Avaliação é do Ministério
das Comunicações

Com a aprovação,
pelo Senado, do Proje-
to de Lei (PL) nº
6.549/2019, que cria
isenção tributária para
dispositivos e sistemas
de comunicação má-
quina a máquina, a ex-
pectativa é que a imple-
mentação da internet
das coisas e da internet
5G gere mais de 10 mi-
lhões de empregos, se-
gundo o Ministério das
Comunicações.

“Além de impulsio-
nar o uso de novas tec-
nologias, tanto dentro
de casa como no agro
[negócio], a internet
das coisas vai também
proporcionar a gera-
ção de milhões de em-
pregos em todo o Bra-
sil. Mais um passo as-
sertivo para contribuir
com retomada da eco-
nomia em 2021”, disse
o ministro das Comu-
nicações, Fábio Faria.

O texto segue agora
para sanção presiden-
cial.

Na prática, o PL
viabiliza a implemen-
tação da chamada in-

ternet das coisas - no-
me dado à integração
de equipamentos e má-
quinas que se comuni-
cam entre si para gerar
experiências automati-
zadas. Essa automa-
ção pode ser em larga
escala, como carros
autônomos ou indús-
trias robotizadas, ou
em pequena escala,
como eletrodomésti-
cos inteligentes e reló-
gios de pulso com sen-
sores corporais, cha-
mados de smartwat-
ches.

Segundo o texto
aprovado, dispositivos
com conectividade 5G
serão desonerados a
partir de janeiro de
2021 durante 5 anos.
Os seguintes tributos
serão dispensados:
Contribuição para o
Fomento da Radiodi-
fusão Pública (CFRP),
Contribuição para o
Desenvolvimento da
Indústria Cinemato-
gráfica Nacional (Con-
decine), Taxa de Fisca-
lização da Instalação
(TFI) e de Fiscalização
do Funcionamento
(TFF).

MPES promove encontro para debater saúde materno infantil

Com o objetivo de
fomentar melhorias no
atendimento prestado
às gestantes, puérperas
e crianças, o Ministé-
rio Público do Estado
do Espí r i to Santo
(MPES), por meio do
Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Fun-
cional (Ceaf), do Cen-
tro de Apoio Operacio-
nal da Infância e Ju-

ventude (CAIJ) e do
Centro de Apoio Ope-
racional de Implemen-
tação das Políticas de
Saúde (Caps), realiza-
rá, no dia 30 de novem-
bro, das 13h30 às
16h30, o III Encontro
de Promotores de Jus-
tiça em prol da Saúde
Materno Infantil do
Espírito Santo, por me-
io da plataforma Te-
ams.

Além de membros,

servidores e estagiários
do MPES, o evento
tem como público-alvo
gestores de saúde esta-
dual e municipais, re-
presentantes do Cole-
giado de Secretários
Municipais de Saúde
do Espírito Santo (Co-
sems/es), dos Conse-
lhos Estadual, Munici-
pais e Locais de Saúde,
de diretores de mater-
nidades, do Conselho
Regional de Medicina

(CRM/ES), do Conse-
lho Regional de Enfer-
magem (Coren/ES),
das Superintendências
Regionais de Saúde, de
instituições de ensino,
de Associação de Dou-
las, de estudantes de
Medicina e de Enfer-
m a g e m , d e
pro¬fissionais da saú-
de e da população em
geral usuária do Siste-
ma Único de Saúde
(SUS).

MPES

Confira o que rolou no primeiro jogo da
grande final da Copa Rural 2020 de Valério

Aconteceu na tarde
de domingo (22), na
comunidade do Var-
gem Alegre em Vila
Valério, os jogos de ida
da grande final da Co-
pa Rural Valeriense
2020.

O primeiro con-
fronto aconteceu entre
a equipe do Jacarandá

e o time do Atalaia pe-
la categoria aspirante.
Nessa partida, o Jaca-
randá levou a melhor e
garantiu a sua vitória
pelo placar de 2x1.

Pela categoria titu-
lar, o confronto entre
as quatro linhas foi en-
tre a equipe do Vargem
Alegre e o time do Ju-
ventude FC. Em um
jogo bem movimenta-

do entre as equipes, a
vitória foi do Juventu-
de FC por 2x1.

Segundo informa-
ções, o jogo da volta já
tem data para aconte-
cer e será no domingo,
dia 29 de novembro no
Campo do Dourado.
As partidas são decisi-
vas para ambas as equi-
pes que buscam pelo
título de campeão.
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