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Reflexao~

"Não abandoneis, portanto, a vossa confian-
ça; ela tem grande galardão. Com efeito,
tendes necessidade de perseverança, para
que, havendo feito a vontade de Deus,
alcanceis a promessa."

Refletindo: A vida inclui tempos difíceis.
São inescapáveis. São nessas horas que nossa
confiança na salvação através do Senhor e
nosso relacionamento com ele são testados!
É uma coisa entoar "Sou feliz com Jesus"
num culto, mas é outra coisa cantar essas
palavras quando perdemos a nossa casa,
descobrimos que estamos com uma doença
ou quando perdemos um filho. A nossa fé
não pode tirar férias quando passamos pelos
subúrbios do inferno. Caso isto aconteça,
nunca acharemos a saída. Então não a jogue
pela janela! Persevere! Continue tomando
um passo por vez, confiando que Deus lhe
dará a força para o próximo passo. Não
importa quão difícil o momento, não se
desespere. Seja como Jó ou Jeremias, que
reclamaram e resmungaram a Deus, mas não
O deixaram . Não desista. A vinda de Cristo
está próxima, com graça e glória de uma vez
por todas, logo logo.

Oração: Santo e Todo Poderoso Deus, hoje é
u m b o m d i a . E n t r e t a n t o, e s t o u
profundamente ciente que alguns daqueles
que amo estão perto de jogar fora a confiança
que têm no seu amor, misericórdia, graça,
paz e salvação. Por favor, use-me para
encorajá-los. Além disso, querido Pai, peço
que o Senhor use o seu Espírito Santo para
renovar seus corações. Peço que o Senhor
intervenha diretamente para mudar o curso
de eventos e dar alívio a eles. Faça a sua
presença graciosa conhecida entre eles. Em
nome de Jesus eu oro. Amém.
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Teste rápido de HIV está disponível
nas unidades de saúde do ES

O dia 1º de dezem-
bro marca o início da
campanha Dezembro
Vermelho, que alerta
para a prevenção da
Aids e das Infecções
Sexualmente Transmis-
síveis (IST). A Aids,
sigla em inglês para Sín-
drome da Imunodefi-
ciência Adquirida, é
uma doença causada
pela infecção do Vírus
da Imunodeficiência
Humana (HIV).

A data marca o Dia
Mundial de Combate à
Aids, que foi instituído
em 27 de outubro de
1988, pela Assembleia
Geral da Organização
das Nações Unidas e
Organização Mundial
de Saúde (OMS).

O Espírito Santo
tem uma média de
1.200 novos casos por
ano de infecção pelo
vírus HIV. Em 2018,
foram notificados 1.070
casos; em 2019, foram
notificados 1.195 casos
novos - destes, 911 eram
do sexo mascul ino
(76,3%) e 284 do sexo
feminino (23,7%), de-
monstrando uma razão
de sexo de 3,2 homens
para cada mulher infec-
tada. A principal forma
de transmissão do vírus
foi por relações sexuais
(99%) no ano de 2019.
O maior aumento de
casos novos em 2019
ocorreu entre pessoas

do sexo masculino, na
faixa etária de 20 a 39
anos (603 casos), com
24% de aumento com-
parado ao ano de 2014
(485 casos).

Neste ano, no perío-
do de janeiro a maio,
foram notificados 486
novos casos de HIV - a
análise completa ocorre
somente ao completar o
ano, pois Aids é uma
doença crônica e as noti-
ficações dos casos geral-
mente são feitas até ju-
nho do ano seguinte.
Atualmente, 12.985
pessoas que vivem com
HIV/Aids no Estado, e
estão sendo tratadas
com antirretrovirais nos
Serviços de Atendimen-
to Especializado em
AIDS (SAE).

Teste

O diagnóstico preco-
ce pode ser realizado
por meio dos testes rápi-
dos para o HIV, gratui-
tos e disponíveis nas
Unidades Básicas de

todos os municípios
capixabas. O resultado
do exame fica pronto
em 30 minutos. Recen-
temente, a Secretaria da
Saúde (Sesa) repassou
aos municípios 930 mil
testes rápidos para o
diagnóstico do HIV,
Sífilis e Hepatite B e C.

Também repassa,
mensalmente, insumos
de tratamento como
medicamentos de alto
custo para o tratamento
da IST e das Infecções
Oportunistas da Aids, e
todos os medicamentos
antirretrovirais e penici-
lina enviados pelo Mi-
nistério da Saúde.

Prevenção combinada

Segundo o Ministé-
rio da Saúde, os méto-
dos da Prevenção Com-
binada estão: a testa-
gem regular para o HIV,
Sífilis e Hepatites B e C,
que podem ser realiza-
das gratuitamente no
Sistema Único de Saú-
de (SUS); a prevenção

da transmissão vertical
do HIV (quando o vírus
é transmitido para o be-
bê durante a gravidez);
o tratamento das infec-
ções sexualmente trans-
missíveis e das hepatites
virais; a imunização
para as Hepatites A e B;
programas de redução
de danos para usuários
de álcool e outras subs-
tâncias; profilaxia pré-
exposição (PrEP); pro-
filaxia pós-exposição
(PEP); e o tratamento
de pessoas que já vivem
com HIV.

Uma pessoa com
boa adesão ao trata-
mento atinge níveis de
carga viral tão baixos
que é praticamente nula
a chance de transmitir o
vírus para outras pesso-
as. Além disso, quem
toma o medicamento
corretamente não adoe-
ce e garante a sua quali-
dade de vida. Todos es-
ses métodos podem ser
utilizados pela pessoa
isoladamente ou combi-
nados.

Foto: Governo do ES

SESA
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Depois de 75 dias em Risco
Baixo, Vila Valério evolui
para Risco Moderado no novo
Mapa de Risco COVID-19

MPES participa de live com o
tema 21 dias de ativismo pelo fim
da violência contra as mulheres

A procuradora-geral
de Justiça do Ministé-
rio Público do Estado
do Espí r i to Santo
( M P E S ) , L u c i a n a
Andrade, participou da
live promovida pela
Associação Brasileira
de Mulheres de Carrei-
ra Jurídica do Estado
do Espí r i to Santo
(ABMCJ-ES), com o
tema “21 dias de ativis-
mo pelo fim da violên-
cia contra as mulhe-
res”.

Luciana Andrade
destacou a importância
da mobilização na luta
pela erradicação desse
tipo de violência, agra-
vada ainda mais neste
período de pandemia
da Covid-19. “Precisa-
mos acabar com a cul-
tura do machismo enra-
izada na nossa socieda-

de. É inadmissível toda
e qualquer violência
contra meninas e mu-
lheres. O Ministério
Público capixaba é um
parceiro dessa mobili-
zação e tem atuado for-
temente para viabilizar
políticas públicas que
garantam o apoio, a
proteção e a equidade
em prol das mulheres,
principalmente por me-
i o d o N ú c l e o d e
Enfrentamento às Vio-
lências de Gênero em
Defesa dos Direitos das
Mulheres (Nevid)”. A
procuradora-geral de
Justiça também elogiou
a p r e s i d e n t e d a
ABMCJ-ES, a procura-
dora de Justiça Catari-
na Cecin Gazele, pela
iniciativa e pelo engaja-
mento para o fim da
violência contra as mu-
lheres.

O encontro virtual,

realizado na noite da
última sexta-feira (27),
debateu “o fortaleci-
mento da mulher como
ser humano”, palestra
ministrada por Elda
B u s s i n g u e r , p ó s -
doutora em Saúde Cole-
tiva (UFRJ) e doutora
em Bioética (Unb); a
“mobilização dos ho-
mens pelo fim da vio-
lência contra a mu-
lher”, com o palestran-
te João José Zana, pro-
fessor, mestre em Edu-
cação (Ufes), doutoran-
do em História (Ufes) e
membro do Fórum de
Homens Capixabas
pelo Fim da Violência
Contra as Mulheres; e
“o Mês da Consciência
Negra”, com exposição
de Cláudia Patrícia de
Luna, advogada atuan-
te na garantia e na defe-
sa dos Direitos das Mu-
lheres desde 1997.

O Governo do Esta-
do anunciou, na sexta-
feira (27), o 33º Mapa
de Risco Covid-19, que
terá vigência até o do-
mingo (06). Dos 78 mu-
nicípios capixabas, 43
estão classificados em
Risco Baixo e 35 estão
em Risco Moderado,
em decorrência da taxa
de ocupação dos leitos
potenciais de UTI para
tratamento do novo
Coronavírus (Covid-
19) ter superado o índi-
ce de 50%. Não há ne-
nhum município em
Risco Alto. Depois de
75 dias em Risco Bai-
xo, Vila Valério evoluiu
para Risco Moderado
no novo Mapa de Ris-

co COVID-19.
A Matriz de Risco

de Convivência consi-
dera no eixo de amea-
ça: o coeficiente de ca-
sos ativos por municí-
pio dos últimos 28 dias,
além da quantidade de
testes realizados por
grupo de mil habitan-
tes e a média móvel de
óbitos dos últimos 14
dias. Já o eixo de vul-
nerabilidade considera
a taxa de ocupação de
leitos potenciais de
UTI exclusivos para
tratamento da Covid-
19, isto é, a disponibili-
dade máxima de leitos
para tratamento da do-
ença. A estratégia de
mapeamento de risco
teve início no dia 20 de
abril.

O Mapa de Risco
segue as orientações
dos boletins epidemio-
lógicos do Ministério
da Saúde e recomenda-
ções da equipe de espe-
cialistas do Centro de
Comando e Controle
(CCC) Covid-19 no
Espírito Santo, que é
composto pelo Corpo
de Bombeiros Militar,
Defesa Civil, Secreta-
ria da Saúde (Sesa),
Instituto Jones dos San-
tos Neves (IJSN), da
Universidade Federal
do Espí r i to Santo
(Ufes) e do Instituto
Federal do Espírito
Santo (Ifes). As deci-
sões adotadas pelo Go-
verno do Estado se-
guem parâmetros téc-
nicos.

Boletim da Receita aponta que óleo de soja é o
produto que mais encareceu durante a pandemia

O produto da cesta
básica que ficou mais
caro durante os meses
da pandemia do novo
Coronavírus (Covid-
19) foi o óleo de soja,
segundo aponta a 7ª
edição do Boletim da
Receita Estadual -
Impactos econômicos
da Covid-19, publica-
do nesta segunda-feira
(30). De acordo com o
estudo da Secretaria da

Fazenda (Sefaz), entre
março e outubro o pre-
ço do óleo de soja su-
biu, em média, 70,1%
em todo o Estado.

Ainda segundo a
publicação, na sequên-
cia aparecem o arroz
( 6 2 , 6 % ) , o f e i j ã o
(38,4%) e a batata
(25,4%). “Esses dados
mostram, nitidamente,
o impacto da pande-
mia para a população
capixaba - sobretudo
para a população de

menor renda”, avalia o
auditor fiscal e gerente
de Arrecadação e Ca-
dastro, Leandro Kus-
ter.

O relatório apresen-
ta ainda a manutenção
do aumento do núme-
ro de empresas em se-
t e m b r o e o u t u b r o
(26,9% e 19,8%, res-
pectivamente, na com-
paração com os mes-
mos meses de 2019).
No entanto, ao se ana-
lisar todo o período da

pandemia, percebe-se
que os números de
2020 estão no mesmo
patamar do que o regis-
trado em 2019.

Situação semelhan-
te é observada na análi-
se de faturamento do
setor varejista. Em se-
tembro e outubro o
crescimento foi, res-
p e c t i v a m e n t e, d e
13,2% e 14%. Porém,
ao comparar os dados
de março a outubro de
2020 com o período

correspondente em
2019, observa-se que o
crescimento foi de ape-
nas 0,65%.

“Ainda que os últi-
mos meses tenham
apresentado bons re-
sultados, quando avali-
amos todo o período
da pandemia observa-
mos que os números de
2020 encontram-se
estáveis na compara-
ção com 2019. Para
que a recuperação seja
cada vez mais progres-

siva o governo estadual
anunciou, na última
semana, um plano ro-
busto para estimular a
recuperação econômi-
ca. São investimentos
importantes em diver-
sas áreas e que, certa-
mente, vão apresentar
um resultado positivo
para a economia e para
a população capixa-
ba”, comenta o secre-
tário de Estado da Fa-
zenda, Rogelio Pego-
retti.

SEFAZ

Fonte: Governo do ES

Foto: MPES

Governo do ES

MPES
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Foco na alfabetização é
tema de palestra da SEDU

A Secretaria da Edu-
cação (Sedu), por meio
do Pacto pela Aprendi-
zagem no Espírito San-
to (Paes), realizou, na
segunda-feira (30), a
palestra “As bases e os
pilares de uma efetiva
cooperação com os
municípios com foco
na alfabetização das
crianças”. Participa-
ram da reunião o secre-
tário de Estado da Edu-
cação, Vitor de Ange-
lo; o representante da
Fundação Getúlio Var-

gas (FGV), Fernando
Abrucio; e os servido-
res da Sedu Central e
das Superintendências
Regionais de Educa-
ção (SRE).

Vitor de Angelo
abriu a reunião agrade-
cendo o empenho da
Subsecretaria da Edu-
cação Básica e Profissi-
onal (Seeb) e da Gerên-
cia de Educação Infan-
til e Ensino Funda-
mental (Geief) da Sedu
pelo trabalho que vem
sendo realizado com o
regime de colaboração
entre o Estado e os mu-

nicípios do Espírito
Santo. “Estamos en-
frentado um grande
desafio nesse momen-
to de pandemia, sobre-
tudo, na Educação.
Mas, ressalto que te-
mos feito um grande
trabalho, e a expectati-
va é avançar ainda ma-
is nos próximos anos”,
disse o secretário.

O P a c t o p e l a
Aprendizagem no Espí-
rito Santo (Paes) é uma
iniciativa do Governo
do Estado, com o obje-
tivo de fortalecer a
aprendizagem das cri-

anças desde a educa-
ção infantil até as séri-
es finais do Ensino Fun-

damental, desenvolvi-
da a partir do estabele-
cimento de um regime

de colaboração entre o
Estado e as redes muni-
cipais de ensino.

Ipea: investimentos têm alta de 3,5% em setembro
O indicador que me-

de os investimentos na
capacidade produtiva
da economia brasileira

teve alta de 3,5% em
setembro, em compara-
ção com agosto, infor-
mou ontem (30) o Insti-
tuto de Pesquisa Eco-
n ô m i c a A p l i c a d a

(Ipea). Chamado de
Formação Bruta de Ca-
pital Fixo (FBCF), o
indicador mensal tam-
bém subiu em relação a
setembro de 2019, com

avanço de 1,1%.
Com o resultado, o

terceiro trimestre de
2020 teve um avanço de
16,3% em relação ao
segundo, quando o Bra-
sil atravessou o pico da
pandemia de covid-19.
Se comparado ao mes-
mo período de 2019, o
resultado trimestral
representou queda de
2,8%.

Apesar da alta em
setembro, o Ipea indica
que o ano de 2020 acu-
mula queda de 3,6% na
Formação Bruta de Ca-
pital Fixo.

Além de medir os
investimentos em capa-

cidade produtiva, a
FBCF também conta-
biliza os gastos com
reposição da deprecia-
ção dos estoques de
capital fixo. O indica-
dor é composto por três
partes: máquinas e equi-
pamentos, construção
civil e outros ativos fi-
xos.

No mês de setem-
bro, a importação de
máquinas e equipa-
mentos cresceu 30%,
enquanto a produção
nacional dedicada ao
mercado interno avan-
çou 2%. Com isso, o
consumo aparente de
máquinas e equipa-

mentos no país aumen-
tou 4,3% em setembro,
em relação a agosto. Já
frente a 2019, houve
um recuo de 6,2% em
setembro.

O componente cons-
trução civil teve au-
mento nas duas bases
de comparação em se-
tembro: de 2% em rela-
ção a agosto, e de
10,9% ante setembro de
2019.

Para os outros ativos
fixos, houve queda nas
duas bases de compara-
ção. Em relação a agos-
to, o recuo foi de 1,5%.
Ante setembro de 2019,
a queda foi de 6,6%.

EBC Economia

SEDU

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Apesar da alta em setembro, o Ipea indica que o ano de 2020
acumula queda de 3,6% na Formação Bruta de Capital Fixo.
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Detran|ES lança serviço automatizado
de registro de veículos novos

O governador do Esta-
do, Renato Casagrande,
apresentou, na manhã
desta segunda-feira (30),
o novo serviço “Registra
fácil”, que automatiza
todos os processos de
registro de veículos no-
vos. O Departamento
Estadual de Trânsito do
Esp í r i to Santo (De-
tran|ES) é o primeiro no
Brasil a oferecer essa ino-
vação, que tornará o pro-
cesso de registro do veí-
culo mais seguro e ins-
tantâneo no Estado.

Com o “Registra fá-
cil”, a partir de agora,
todos os procedimentos
de primeiro emplaca-
mento no Estado serão
feitos de forma automati-
zada no Detran|ES, sem
a necessidade de interfe-
rência humana, utilizan-
do apenas a Nota Fiscal
do veículo emitida pelo
revendedor. Todo o siste-
ma foi desenvolvido pelo
Instituto de Tecnologia
da Informação e Comu-

nicação do Estado do
Espírito Santo (Prodest)
a partir da demanda do
Detran|ES.

O registro de veículos
novos representa cerca
de 16% dos serviços de
transferência realizados
pelo órgão, totalizando
uma média de 6.200 pro-
cessos mensais. Cada
procedimento desde a
abertura do processo,
auditoria dos documen-
tos e a liberação do códi-
go para emplacamento
levava em torno de 48
horas, tempo que será
reduzido para segundos,
proporcionando que o
proprietário saia da con-
cessionária com o seu
veículo emplacado no
mesmo dia.

Casagrande lembrou
que, antes mesmo da pan-
demia do novo Corona-
vírus (Covid-19), o Esta-
do vem incorporando o
uso da tecnologia e da
inteligência artificial ao
Detran|ES, que não para-
lisou seus serviços em
nenhum dia. “Todos os

serviços do Detran estão
à disposição do cidadão
de forma eletrônica.
Importante destacar que
o Governo do Espírito
Santo está em sintonia
com a inovação. Este ano
o Governo irá acabar
com a tramitação do pa-
pel. Esse bom ambiente
de inovação criado no
Estado gera oportunida-
des, diminui os custos,
preserva o meio ambien-
te e agiliza os serviços”,
pontuou.

Mais rápido

O sistema vai funcio-
nar de forma rápida e
fácil, sem a necessidade
de apresentar documen-
tos de identificação, com-
provante de endereço e
requerimento. Ao adqui-
rir o veículo zero quilô-
metro na montadora,
concessionária ou reven-
dedora, o novo proprie-
tário poderá realizar o
registro do veículo por
meio do despachante ou,
ainda, agendar o atendi-

mento em uma unidade
do Detran|ES pelo site
www.agendamento.es.-
gov.br.

Será necessário apre-
sentar apenas a Nota Fis-
cal emitida pela conces-
sionária ou revenda. O
sistema irá preencher
automaticamente os da-
dos do veículo como
chassi, marca, modelo,
cor e motor informados e
conferir de forma auto-
matizada e em segundos
com os dados na base da

Secretaria da Fazenda
(Sefaz) e na Base de índi-
ce Nacional (BIN), o ban-
co de dados do Departa-
mento Nacional de Trân-
sito (Denatran).

O interessado emitirá
o Documento Único de
Arrecadação (DUA) da
taxa do serviço e recebe-
rá um SMS com o núme-
ro do processo e a placa
do veículo para estampa-
gem por uma estampa-
dora de placas credencia-
da ao Detran|ES, que

poderá fazer a instalação
na própria concessioná-
ria. Todas as empresas
e s t ã o l i s t a d a s a q u i
(ht tps :// detran.es.-
gov.br/ estampadores-
de-placas).

Além disso, todo o
processo pode ser acom-
panhado no site do De-
tran|ES na área de Con-
s u l t a d e V e í c u l o s
(https:// publicodetran-
.es.gov.br/ ConsultaVei-
culo/ NovoConsultaVei-
culoES.asp).

Jovem é detido
pela PM com
maconha, crack
e dinheiro em
São Gabriel

Um jovem foi deti-
do na noite de sexta-
feira (27) por tráfico de
drogas na Rua Sete de
Setembro, no Bairro
Boa Vista, em São Ga-
briel da Palha.

Com ele, os policia-
is apreenderam oito
pedras de crack, uma
bucha de maconha e
R$ 146 em dinheiro.
As drogas estavam es-
condidas dentro de
uma carteira de cigar-
ro.

De acordo com a
PM, a ação aconteceu
após uma denúncia
anônima. O suspeito e
os materiais apreendi-
dos foram encaminha-
dos ao plantão policial.

Editora Hoje

A ação aconteceu após
uma denúncia anônima

Singapura estuda caso de bebê
nascido com anticorpos da covid-19
Estudo está em andamento nos hospitais públicos da cidade-Estado

Médicos estão estu-
dando o impacto da
covid-19 em gestantes e
recém-nascidos em Sin-

gapura, onde um bebê
nascido de uma mãe
infectada no início des-
te mês mostrou ter anti-
corpos contra o vírus,
mas não a doença.

O estudo em anda-
mento nos hospitais
públicos da cidade-
Estado amplia os esfor-
ços internacionais para
entender melhor se a

infecção ou os anticor-
pos podem ser transfe-
ridos durante a gravi-
dez e se ela oferece um
escudo de proteção con-
tra o vírus.

A O r g a n i z a ç ã o
Mundial da Saúde
(OMS) diz que, embo-
ra algumas gestantes
tenham risco maior de
desenvolver casos gra-
ves de covid-19, ainda
não se sabe se uma ges-
tante infectada pode
passar o vírus ao feto
ou bebê durante a gra-
videz ou o parto.

Uma moradora de
Singapura infectada
com o coronavírus em
março, quando estava
grávida, disse ao jornal
local Straits Times que
médicos lhe disseram

que seu filho tinha anti-
corpos contra o vírus,
mas que nasceu sem a
infecção.

"Ainda não se sabe
se a presença desses
anticorpos em um re-
cém-nascido confere
um grau de proteção
contra a infecção de
covid-19, muito menos
a duração da prote-
ção", disse Tan Hak
Koon, presidente da
Divisão de Obstetrícia
e Ginecologia do Hos-
pital Feminino e Pediá-
trico KK.

O KK é um dos hos-
pitais envolvidos no
estudo de gestantes in-
fectadas em Singapura,
que se tornou conheci-
do depois que o caso do
bebê veio a público.

EBC Internacional

Foto:  Hélio Filho/Secom

Foto: divulgação

Detran-ES

Casagrande e o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, que
destacou a segurança e a agilidade como os principais benefícios
de mais esse novo serviço disponibilizado pela autarquia
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Detran|ES divulga calendário de vencimento
do Licenciamento Anual em 2021

O Departamento
Estadual de Trânsito
do Espírito Santo (De-
tran|ES) publ icou
ontem, segunda-feira
(30), no Diário Oficial
do Estado, o calendá-
rio de vencimento do
Licenciamento Anual
e fiscalização do exer-
cício de 2021. Os pro-
prietários de veículos
registrados no Espíri-
to Santo devem ficar
atentos às datas de pa-
gamento, que são defi-
nidas de acordo com o
número final da placa
do veículo, seguindo o
calendário de venci-
mento do Imposto so-
bre a Propriedade de
Veículos Automoto-
res (IPVA) já divulga-
do pela Secretaria da
Fazenda (Sefaz).

O Documento Úni-
co de Arrecadação
(DUA), assim como
nos anos anteriores,
não será enviado para

o endereço dos propri-
etários de veículos e
deverá ser impresso no
site www.detran.es.-
gov.br, na área de ser-
viços on-line de Veícu-
los.

Após o pagamento,
os proprietários deve-
rão imprimir o Certifi-
cado de Registro e Li-
cenciamento do Veí-
c u l o E l e t r ô n i c o
(CRLV-e) também no
site do Detran|ES na
opção 'CRLV Eletrô-
nico' na área de Veícu-
los. Também é possí-
vel utilizar a versão
digital do documento
no aparelho celular ou
no tablet baixando o
aplicativo Carteira
Digital de Trânsito
(CDT).

Calendário

Os proprietários de
automóveis, caminho-
netas, utilitários, mo-
tocicletas, ciclomoto-
res e motor-casa que

optarem pelo paga-
mento da cota única
do IPVA com 5% de
desconto até o venci-
mento, assim como de
veículos isentos de
IPVA, terão o venci-
mento em abril de
2021. Já aqueles que
preferirem pagar o
IPVA em cotas separa-
das terão o vencimen-
to do Licenciamento
junto com a quarta e
última cota do impos-
to no mês de julho do
próximo ano.

Já os proprietários
de caminhão, ônibus,
micro-ônibus, cami-
nhão trator deverão
quitar o Licenciamen-
to Anual do veículo
entre março e julho de
acordo com o final da
placa, caso optem pe-
lo pagamento da con-
ta única do IPVA, ou
entre abril e agosto
junto com a segunda
cota do IPVA.

O Detran|ES des-
taca que o licencia-
mento é uma permis-

são para trafegar em
vias públicas com o
veículo, sendo com-
provado por meio do
Certificado de Regis-
tro e Licenciamento
de Veículos (CRLV),
seja o documento ele-
trônico impresso no
site do Detran|ES,
seja o digital no celu-
lar ou tablet. Além dis-
so, todos os veículos
devem renovar o licen-
ciamento anualmente,
com o recolhimento
de impostos, taxas e

multas devidas pelo
proprietário.

O calendário de
fiscalização do licen-
ciamento tem início
no dia 27 de agosto
para os veículos leves,
como automóveis,
motocicletas, ciclo-
motores, caminhone-
tas, utilitários e mo-
tor-casa. No dia 13 de
setembro, inicia-se a
fiscalização para veí-
culos pesados, como
caminhões, ônibus e
micro-ônibus.

Foto: divulgação

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

Faço saber que pretendem casar-se:

[LEADSON DE JESUS SILVAe SARAHALVES DOS SANTOS]

Ele, natural de Eunápolis-BA, nascido em 20 de julho de 1997, estado civil

solteiro, profissão tecnico de internet, residente na Rua Gilson Pereira da Silva ,

152, Rafael Thomes em Vila Valério-ES, filho de LIEZIL PEREIRA DA SILVA e

LIONORADE JESUSALMEIDA.

Nome a adotar após o casamento: LEADSON DE JESUS SILVASANTOS.

Ela, natural de Aracruz-ES, nascida em 22 de novembro de 2003, estado civil

solteira, profissão estudante, residente na Rua Gilson Pereira da Silva, 152,

Rafael Thomes em Vila Valério-ES, filha de e PAULAALVES DOS SANTOS.

Nome a adotar após o casamento: SARAHALVES DOS SANTOS SILVA.

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, 30/11/2020

__________________________________________

CONVOCAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA

Nº 002/2020 – DIVULGAÇÃO DE RESULTADO
O Município de Vila Valério-ES, através do Fundo Municipal de
Assistência Social, CONVOCA todos os interessados para
Sessão Pública referente à CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020,
do PROCESSO nº 02087/2020, que tem por OBJETO a
Aquisição 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 Valério/ES, que produzam e disponibilizem refeições a
beneficiários consumidores, com o intuito de divulgar o
resultado da análise dos documentos de Habilitação e Projetos
de Venda, recebidos no prazo pré-estabelecido, conforme
disposições do intrumento convocatório.
LOCAL: Sala da CPL, situada na Rua Lourenço de Martins, nº
190, Centro, Vila Valério/ES.
DATA E HORÁRIO: 02 de dezembro de 2020, às 12:00 horas.
Informações e esclarecimentos através do e-mail:
semaf.licitacoes@vilavalerio.es.gov.br ou telefone: 027 3728-
1000.
Vila Valério, 30 de novembro de 2020.

GILFARLEI PETRI
Pregoeiro Oficial/PMVIVA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

Compre, venda e
troque!

Compre, venda e
troque! NO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA SEDE DE SÃO

GABRIEL DA PALHA – ES

Faço saber que pretendem casar-se:

EDUARDO IRENEU BUTKE, nacionalidade

brasileira, profissão funcionário público municipal

aposentado, com sessenta e um (61) anos de idade,

estado civil divorciado, natural de Santa Teresa-ES,

residente na Rua Davi Strey, 118, Jardim Vitória em

São Gabriel da Palha-ES e CICERAFELIX DASILVA,

nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de

serviços gerais, com cinquenta e quatro (54) anos de

idade, estado civil divorciada, natural de Teixeira-PB,

residente na Rua Davi Strey, 118, Jardim Vitória em

São Gabriel da Palha-ES.

30 de novembro de 2020.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil

27 3117-1030

jornalhojenoticias@hotmail.com

PUBLIQUE AQUI
SEU EDITAL
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Caixa retorna valores não
movimentados do saque
emergencial do FGTS

Cerca de R$ 7,9 bi-
lhões do saque emer-
gencial do Fundo de
Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), credi-
tados nas contas Pou-
pança Social Digital e
não movimentados,
retomaram ontem (30)
para as contas vincula-
das dos trabalhadores,
devidamente corrigi-
dos. O balanço foi di-
vulgado nesta segun-
da-feira pela Caixa
Econômica Federal, O
processamento do re-
torno dos valores pode
levar até sete dias corri-
dos.

Caso desejem, os
trabalhadores ainda
podem ter acesso ao

saque, cujo valor é de
até R$ 1.045, conside-
rando a soma dos sal-
dos de todas as contas
ativas e inativas no
FGTS. Para isso, deve-
rão solicitar pelo apli-
cativo do FGTS, entre
7 e 31 de dezembro,
para que a Caixa trans-
fira novamente o valor
a ser sacado para a con-
ta digital, que pode ser
movimentada pelo apli-
cativo Caixa Tem. O
saque emergencial po-
derá ser utilizado em
transações eletrônicas,
saque em espécie ou
transferência, sem cus-
to, para outras contas.

A Caixa informa
que é preciso estar com
os dados cadastrais
atualizados para rece-

ber o saque emergenci-
al FGTS. Quem ainda
não fez o saque e quer
ter acesso ao dinheiro
deve acessar o aplicati-
vo FGTS, complemen-
tar os dados cadastrais
e solicitar o saque dos
valores, que serão cre-
ditados na Conta Pou-
pança Social Digital. O
valor e a data do crédi-
to serão informados
em seguida.

O Saque Emergen-
cial FGTS foi criado
pela Medida Provisó-
ria 946/20 para auxili-
ar os brasileiros no en-
frentamento da pande-
mia do novo coronaví-
rus. Desde o início do
calendário de saques,
foram disponibiliza-
dos R$ 37,8 bilhões

para mais de 60 mi-
lhões de trabalhadores.

Mais dúvidas po-
dem ser esclarecidas
nos canais disponibili-
zados pela Caixa para
atender demandas rela-
cionadas ao saque
emergencial FGTS:
A p p F G T S , s i t e
fgts.caixa.gov.br, Cen-
tral de Atendimento
CAIXA 111, opção 2;
e Internet Banking
CAIXA. O banco aler-
ta que não envia men-
sagens com solicitação
de senhas, dados ou
informações pessoais.
A Caixa também não
envia links ou pede con-
firmação de dispositi-
vo ou acesso à conta
por e-mail, SMS ou
WhatsApp.

Sócio da Cooabriel
conquista primeiro
lugar no concurso
Coffee Of The
Year 2020

No dia 20 de novem-
bro, foi divulgado pela
Semana Internacional
do Café, os lotes de ca-
fés vencedores do Cof-
fee Of The Year 2020.
O concurso teve quatro
categorias, sendo uma
delas a canéfora. A con-
quista do primeiro lu-
gar nesta categoria foi
do produtor e sócio da
Cooabriel , Gustavo
Sturm, Fazenda Bom
Retiro, na cidade de
Teixeira de Freitas, no
extremo sul da Bahia.

Neste ano, a premia-
ção ocorreu de forma
virtual. “Claro que o
contato com as pessoas
faz muita diferença,
mas a qualidade dos
conteúdos foi excelen-
te”, disse o produtor.

O produtor afirma
que sempre esteve co-
mo visitante na Sema-
na Internacional do
Café, mas em 2019 ini-
ciou a participação no
concurso, alcançando o
4º lugar.

Segundo Sturm, o
trabalho de qualidade

dos cafés desenvolvido
em sua propriedade
envolve diversos fato-
res ambientais, genéti-
cos e de processamento
pós-colheita. “Cada
etapa tem sua impor-
tância. Os concursos de
qualidade em várias
regiões do País contri-
bui de forma significati-
va para fomentar a me-
lhoria de qualidade dos
cafés produzidos, as-
sim como incentivar os
produtores. Esse foi o
reconhecimento de um
trabalho que iniciamos
há bastante tempo.
Estou muito feliz com
esse resultado”, afir-
mou.

Na categoria arábi-
ca o café vencedor é do
Espírito Santo e perten-
ce ao produtor, Denizar
Dias Douro. Na catego-
ria fermentação induzi-
da arábica, a vencedora
é de Coromandel, na
região do cerrado de
Minas Gerais. Já na
categoria fermentação
induzida canéfora, a
vencedora é de Novo
Horizonte do Oeste,
Rondônia.

Copa Rural Valeriense tem grande final
Na tarde de domin-

go, 29, Vila Valério co-
nheceu os mais novos
campeões da Copa Ru-

ral Valeriense. A final
aconteceu no Campo
do Dourado.

Em um jogo emoci-
onante, digno de uma
grande final, os times

mostraram toda a sua
garra. Na categoria
Aspirante, o duelo
aconteceu entre as equi-
pes do Jacarandá e Ata-
laia. Dentro de campo,

o Jacarandá levou a
melhor, conquistando
o título de campeão
pelo placar de 2 a 0.

Já pela categoria
Titular, o confronto

entre as quatro linhas
foi entre Vargem Ale-
gre e Juventude FC.
Em um jogo movimen-
tado, as duas equipes
empataram pelo placar

de 1 a 1, porém o título
de campeão ficou com
o time do Juventude
que havia vencido o
primeiro jogo da final,
por 2 a 1.

Editora Hoje

Foto: Editora Hoje

Foto: divulgação

Caixa Econômica de São Gabriel da Palha

EBC Economia

Cooabriel
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