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Prefeito eleito, Davi
Ramos, se reúne com
autoridades para debater
a segurança pública
de Vila Valério
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Reflexao~

‘‘Quem entre vós é sábio e inteligente?
Mostre em mansidão de sabedoria, mediante
condigno proceder, as suas obras. Se, pelo
contrário, tendes em vosso coração inveja
amargurada e sentimento faccioso, nem vos
glorieis disso, nem mintais contra a verdade.
Esta não é a sabedoria que desce lá do alto;
antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois,
onde há inveja e sentimento faccioso, aí há
confusão e toda espécie de coisas ruins. A
sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramen-
te, pura; depois, pacífica, indulgente,
tratável, plena de misericórdia e de bons
frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em
paz que se semeia o fruto da justiça, para os
que promovem a paz.’’

Refletindo: Da sabedoria de Deus podemos
aprender que ela não é fruto da ciência, nem
produto de muitos estudos. Ela é resultado da nova
natureza espiritual do crente, desenvolve-se pela
sua constante comunhão com o Senhor, é instruída
pelo estudo da Palavra, e derramada pelo Espírito
Santo de Deus. É pura, pacífica, moderada,
tratável, misericordiosa, frutífera, imparcial. A
sabedoria de Deus não contém inveja nem senti-
mento faccioso, ela não causa divisão entre as
pessoas, e nem confusão. Pelo contrário, a sabedo-
ria de Deus promove o entendimento e a paz,
testemunha a verdade e a justiça, reprova o pecado
no mundo, e ensina o crente a andar em amor ao seu
próximo. Busquemos, portanto, a sabedoria que
vem do alto, que vem do SENHOR.

Oração: Pai querido, perdoa pelas vezes que eu dei
mais valor para os estudos deste mundo, e acabei
colocando a Sua palavra em segundo lugar. Tudo o
que mais quero é buscar o entendimento que vem
do Senhor, desejo a sabedoria que vem do alto. Eu
clamo pelo Seu Santo Espírito sobre minha vida
para que Ele derrame Sua sabedoria sobre mim.
Quero ser instrumento de ensino do Senhor,
levando a verdade, a justiça e promovendo a paz.
Eu oro em nome de Jesus. Amém.
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Casagrande e Céia Ferreira inauguram
obras neste sábado em São Gabriel

O Governador do
Estado, Renato Casa-
grande, juntamente
com a prefeita Céia
Ferreira realizam neste
sábado (5), uma série
de agendas no municí-
pio de São Gabriel da
Palha.

A primeira agenda
do dia será a inaugura-
ção da Quadra Córre-
go Invejado que acon-
tecerá às 8 horas. Em
seguida, Casagrande
participará da soleni-
dade de inauguração
da CMEI Cr iança
Esperança, na rua Tere-
za Pratti Brozeguini,
no Bairro Jardim Pasa-
mani.

Já às 10 horas, acon-
tecerá a entrega da re-
forma e ampliação do
Terminal Rodoviário
Antônio Massucatti,
na rua João Dias, cen-

tro da cidade, em fren-
te à 3º Companhia do
2º Batalhão da Polícia
Militar.

Em seguida, Casa-
grande realizará a assi-
natura do convênio
para instalação do Pos-
to Avançado do Corpo
de Bombeiros, locali-
zado na rua Santo Edu-
ardo, no bairro Santa
Terezinha, na antiga
escola João Gabriel.

Entre as agendas está a inauguração da Creche, Rodoviária e assinatura
de convênio para a instalação do posto avançado do Corpo de Bombeiros

Casa da Mulher é reinaugurada hoje em São Gabriel

Acontece hoje (04),
às 9 horas, a solenida-
de de inauguração da
reforma e ampliação
da Casa da Mulher em
São Gabriel da Palha.

A obra busca pro-
porcionar um ambien-
te de atendimento mais

acolhedor às mulheres
que procuram os servi-
ços de saúde e é prove-
niente dos recursos de
Marcus Vicente, que
na época atuava como
Deputado Federal e
hoje é o atual secretá-
rio de Saneamento,
Habitação e Desenvol-
vimento Urbano.

Editora Hoje

Fotos: Editora Hoje

Foto: divulgação

Editora Hoje

CMEI Criança Esperança é uma das
obras que serão inauguradas amanhã

Terminal RodoviárioAntônio Massucatti
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Homenagem ao Dia do Delegado de Polícia:
Rafael Caliman fala sobre a importância da profissão

No dia 3 de dezem-
bro é celebrado o dia
do Delegado de Polí-
cia. Uma profissão
complexa e de extrema
importância para soci-
edade, uma vez que
presta serviços à popu-
lação. No Espírito San-
to, 248 servidores pú-
blicos carregam o dis-
tintivo vermelho que
identifica a categoria.
São 197 homens e 44
mulheres desempe-
nhando esta importan-

te função.

Rafael Pereira Cali-
man, de 32 anos, é o
Delegado Titular na
delegacia de São Ga-
briel da Palha, que tam-
bém presta serviços a
Vila Valério e São Do-
mingos do Norte. E
como forma de home-
nagear a todos os pro-
fissionais desta catego-
ria, o entrevistamos.
Nesta oportunidade
ele contou um pouco
de sua história e traje-
tória na profissão.

Trajetória de sucesso

Visão de futuro
Rafael Caliman - Aos 17 anos comecei a cursar administração em Venda Nova. Durante 3 anos comportava-me
como um aluno que pretendia apenas atingir médias. Chegando ao final do curso, porém, percebi que estava es-
tagnado e que se quisesse algo maior precisaria mudar minha maneira de pensar. Foi então que decidi estudar
para concursos. O primeiro concurso que fiz foi para Caixa Econômica Federal. Não consegui ser aprovado, mas
tive um resultado até interessante para quem nunca se aventurou nesse mundo. No último ano da faculdade de
administração, decidido a passar em um concurso, comecei a estudar matérias de direito. Identifiquei-me muito
e, não querendo desperdiçar qualquer tempo, passei a cursar direito assim que terminei a faculdade de adminis-
tração. Entrei na nova faculdade com uma postura totalmente diferente. Pensando como alguém que sabia muito
bem o que queria e como conseguiria. Assim, à medida que estudava, via minhas ambições crescendo. Deixei de
ser um aluno regular e tornei-me um dos graduandos com as melhores notas da faculdade".

Resultado inesperado
Rafael Caliman - Nos primeiros anos cursando direito acabei passando em um concurso para Fiscal de Obras em
Venda Nova do Imigrante. Minha primeira aprovação! Em 2012, aproximadamente no 6º período de direito (um
pouco mais que a metade do curso), fiz o concurso para delegado do Espírito Santo. O que seria um teste, acabou
resultando na minha aprovação em 61º lugar. Não esperava que tudo acontecesse tão rápido, mas não pude dei-
xar de ficar muito feliz por alcançar até mais do que pretendia.

O combate é árduo, mas a missão é nobre

Valorizando todos os recursos
Rafael Caliman - Sou um profissional realizado. Claro que enfrento muitos problemas e que a pressão é gigantes-
ca, porém tenho uma atividade que não cai na rotina. Cada caso é um novo desafio. Hoje posso estar na sala cui-
dando da papelada. Amanhã, quem sabe, estarei com os colegas no meio de uma mata procurando um crimino-
so. Sempre preguei que devemos tratar o serviço público como uma empresa, ou seja, valorizando todos os recur-
sos, fazendo o máximo com o que temos. A equipe assimilou bem isso, o que tem contribuído muito na elucida-
ção dos crimes. Às vezes pego um policial se lamentando porque soltaram um preso que tivemos um trabalho
danado para prender. Logo o desânimo passa, afinal todos entenderam que a preocupação deve voltar-se a fazer
nossa parte da melhor maneira possível. Foi solto, tudo bem. Prenderemos novamente. É exatamente assim que
funciona. O delegado é apenas uma pequena parte de uma máquina que só funciona bem se todos compreende-
rem sua importância.
Momentos marcantes
Rafael Caliman - Casos que marcaram não faltam. Trocar tiros com um homicida na frente de uma boate. Pren-
der um estuprador que enfiou uma faca no próprio peito. Localizar um cadáver na parede de uma casa. Fechar
uma rodovia federal para pegar um carregamento de drogas. Ocorre que não lembro apenas dos casos. Lembro-
me que olhava para o lado e via meus colegas de trabalho eufóricos, mesmo depois de horas trabalhando. Não
tem lembrança mais agradável que essa.
População reconhece e agradece
"Sem dúvidas devemos agradecer todo o trabalho prestado pelo delegado e por sua equipe de trabalho. Sempre
vemos através das notícias o quanto trabalham pela população. São dezenas de prisões ou crimes solucionados; é
uma equipe esforçada e dedicada. O trabalho desempenhado pelo delegado de nossa cidade é valoroso e brilhan-
te. Parabéns por esse dia”, comentou Paulo, de 42 anos, morador do bairro Centro.
“Eu como cidadão acredito que o melhor reconhecimento que um Delegado pode ter em sua carreira é ver a solu-
ção dos crimes cometidos, a prisão de criminosos e principalmente o agradecimento da sociedade. Por isso, para-
benizo ao Delegado Rafael Caliman pelo seu dia”, Eduardo, 29 anos, morador do bairro Populares.
“Minha família pôde presenciar de perto o trabalho contínuo e persistente do Delegado e de sua equipe na solu-
ção de um crime bárbaro que chocou a todos. Nós agradecemos pelo trabalho e esforço diário e parabéns pela
data”, Harley, 24 anos, morador do bairro Gustavo Boni.

Editora Hoje

USP busca voluntários para testar vacina contra HIV

A Faculdade de Me-
dicina da Universidade
de São Paulo (USP)
está buscando voluntá-
rios no Brasil para tes-
tar uma vacina contra o
HIV. O estudo, chama-
do Mosaico, iniciado
há cinco anos, está sen-
do desenvolvido em
cooperação por institu-
ições de diversos países.

Até o momento, as

pessoas que receberam
a vacina conseguiram
produzir satisfatoria-
mente anticorpos e imu-
nidade contra a infec-
ção. A pesquisa já foi
aprovada pela fase pré-
clínica, animal, e fases
1 e 2 em humanos.

No Brasil, os volun-
tários devem ser ho-
mens gays ou bissexua-
is cisgêneros e homens
ou mulheres transexua-
is entre 18 e 60 anos. Os

interessados podem
entrar em contato com
o Programa de Educa-
ção Comunitária da
USP pelo Instagram ou
pelo e-mail agenda-
m e n t o . e s t u-
dos@gmail.com.

A tecnologia empre-
gada na vacina em de-
senvolvimento é a de
vetor, em que são inje-
tadas informações gené-
ticas de proteínas do
HIV dentro de um ou-

tro vírus, inofensivo a
seres humanos.

Quando o indivíduo
é vacinado, o vírus inse-
rido no organismo se
multiplica, fazendo
com que o corpo receba
as proteínas que foram
injetadas em seu mate-
rial genético. Assim, o
vacinado produz res-
posta imune contra pro-
teínas do vírus inofensi-
vo e também contra as
do HIV.

Estudo é desenvolvido em cooperação com instituições de outros países
EBC Saúde

Foto: divulgação

Rafael Pereira Caliman é o delegado titular
da Delegacia de São Gabriel da Palha

Foto: divulgação
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Prefeito eleito Tiago Canal
Rocha convida gabrielenses
a participarem do mandato

Tiago Canal Rocha
(PSL), prefeito eleito
em São Gabriel para a
gestão 2021-2024, rea-
lizou na noite de quar-
ta-feira (2), junto ao
seu vice, Renato Co-
lombi, uma “Live da
Vitória'. A transmissão
ao vivo foi feita através
do Facebook e Insta-
gram.

Durante sua live,
Tiago Canal agradeceu
a população pelos vo-
tos que recebeu e con-
vidou empresários,
engenheiros e agricul-
tores para contribuir
com o crescimento do
município, levando ao
seu gabinete a partir do
dia 1º de janeiro, ideias

e projetos, podendo
assim, o próprio apre-
sentar a ele e sua equi-
pe, e sempre que apro-
veitado, ele promete
falar de quem foi a ide-
ia.

“Você empresário,
você engenheiro, você
agricultor, seja parcei-
ro da prefeitura muni-
cipal, eu estou abrindo

essa oportunidade, pa-
ra você poder levar à
prefeitura a sua ideia e
assim podermos elabo-
rar um projeto para
São Gabriel da Palha.
Aquela pessoa que le-
var seu projeto para a
prefeitura, teremos o
prazer de falar de quem
foi a ideia”, disse Tiago
Canal Rocha.

Evento discute caminhos
para retomada das atividades
econômicas no Estado

Ao final de cada
ano, é comum fazer-
mos uma análise do
que vivenciamos e cri-
ar projetos, metas e
cenários possíveis para
o próximo ano. Com
expectativa de maior
flexibilização das, ne-
cessárias, medidas de
isolamento deste ano,
lideranças da iniciati-
va pública e privada se
reúnem, de quarta-
feira (02), até hoje, sex-
ta-feira (04), no Vitória
Summit 2020, evento
destinado a discutir o
planejamento das ati-
vidades de retomada
econômica no Espírito
Santo.

O evento é organi-
zado pela Rede Gaze-
ta e conta com apoio
do Banco de Desenvol-
vimento do Espírito
Santo (Bandes) e com
a presença de sua Dire-
toria e área comercial.
O vice-presidente da
República, Hamilton
Mourão, e o presiden-
te do Tribunal Superi-
or Eleitoral (TSE) e
ministro do Supremo
Tr i b u n a l Fe d e r a l
(STF), Luiz Roberto
Barroso, são presenças
confirmadas na pro-
gramação. O Vitória

Summit 2020 terá pro-
gramação presencial
restrita e painéis on-
line transmitidos para
os empresários do Esta-
do. Serão discutidos
projetos de diversas
naturezas que impac-
tam a vida e o cotidia-
no da população, co-
mo a retomada das ati-
vidades produtivas,
em suas diferentes ver-
tentes, por exemplo, as
medidas sanitárias e a
realização de novos
i nve s t i m e n t o s e m
obras e logística.

O d i r e t o r -
presidente do Bandes,
Maurício Cézar Du-
que, destaca a união de
esforços para buscar
formas de transformar
politicas públicas em
ações de desenvolvi-
mento socioeconômi-
co para todos os capi-
xabas.

“O cenário mudou,
houve diversos fatores
novos que impactaram
nossa forma de viver,
de produzir e de se rela-
cionar em sociedade.
Por isso, as medidas
que deverão ser toma-
das devem ser bem es-
tudadas e discutidas,
tanto pelo poder públi-
co quanto pela iniciati-
va privada. O ato de
planejar estas ações

em um evento é impor-
tante em vários aspec-
tos, pois trata-se do
processo de estabele-
cer metas, que exigem
organização e discipli-
na em prol do desen-
volvimento do Espíri-
to Santo”, afirma Du-
que.

Ainda segundo o
diretor-presidente do
Bandes, o momento é
propício para discutir
projetos transforma-
dores de futuro.

“Essas discussões
são de extrema rele-
vância para a estrutu-
ração da retomada eco-
nômica nos próximos
anos. No campo naci-
onal, o fato é que a eco-
nomia do Brasil está
estagnada faz alguns
anos, em virtude de
decisões macroeconô-
micas equivocadas que
levaram, entre outros
pontos, a uma queda
de nossa produtivida-
de. E muitos dos desa-
fios que o País tem que
superar para elevar se-
us indicadores passam
pela arena política,
com estabilidade nas
relações institucionais
e um conjunto de re-
formas, a exemplo da
administrativa e tribu-
tária”, explica Duque.

Bandes

Caixa paga terça-feira abono de
declarações da Rais fora do prazo

Na próxima terça-
feira (8), a Caixa Econô-
mica Federal inicia o
pagamento do Abono
Salarial 2020/2021 refe-
rente às declarações da
Relação Anual de Infor-
mações Sociais (Rais),
ano-base 2019, que fo-
ram entregues fora do
prazo ou retificadas pe-
los empregadores até 30
de setembro.

De acordo com o
banco, os trabalhadores
com direito ao benefí-
cio, nascidos entre julho
e novembro, poderão
receber a partir do dia 8.
Já os que fazem aniver-
sário entre dezembro e
junho seguirão o atual
calendário, baseado no
mês de nascimento. Os
pagamentos para esse
grupo começam em 15
de dezembro e vão até
17 de março de 2021.

O valor do abono
salarial varia de R$ 88 a
R$ 1.045, de acordo
com a quantidade de
meses trabalhados du-
rante 2019. Tem direito

ao benefício o trabalha-
dor inscrito no Progra-
ma de Integração Social
(PIS) há pelo menos
cinco anos e que tenha
trabalhado formalmen-
te por pelo menos 30
dias no ano passado,
com remuneração men-
sal média de até dois
salários mínimos. Tam-
bém é necessário que os
dados tenham sido in-
formados corretamente
pelo empregador na Ra-
is ou eSocial, conforme
categoria da empresa.

Recebem o benefício
na Caixa os trabalhado-
res vinculados a entida-
des e empresas privadas.
O abono salarial ficará
disponível para saque
até 30 de junho de 2021.

Quem tem o Cartão
do Cidadão e senha ca-
dastrada pode se dirigir
a uma casa lotérica, a
um ponto de atendi-
mento Caixa Aqui ou
aos terminais de autoa-
tendimento da Caixa.
Caso o trabalhador não
tenha o Cartão do Cida-
dão e não tenha recebi-
do automaticamente

em conta, pode retirar o
valor em qualquer agên-
cia do banco, apresen-
tando o documento de
identificação oficial
com foto.

Para consultar se
tem direito ao benefício,
bem como o valor dis-
ponibilizado, o traba-
lhador pode acessar o
aplicativo Caixa Traba-
lhador, o site da Caixa
ou entrar em contato
pelo atendimento Caixa
ao Cidadão, no 0800
726 0207.

As pessoas que tra-
balham no setor público
têm inscrição no Pro-
grama de Integração
Social e o Programa de
Formação do Patrimô-
nio do Servidor Público
(Pasep) e recebem o be-
nefício no Banco do Bra-
sil. Nesse caso, o atendi-
mento é feito pela Cen-
tral de Atendimento,
nos telefones 4004-0001
ou 0800 729 0001, ou
por meio do Alô Traba-
lhador no número 158.
O trabalhador também
pode fazer consulta no
site do banco.

EBC Economia

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Segundo o diretor-presidente do Bandes, o momento é
propício para discutir projetos transformadores de futuro

Editora Hoje

A transmissão ao vivo foi feita através do Facebook e
Instagram, na foto, Tiago Rocha e vice Renato Colombi
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Submetralhadora caseira apreendida e três
homens detidos pela Força Tática após
tentativa de homicídio em São Gabriel

Três suspeitos, sen-
do dois maiores e um
menor de idade, foram
presos na noite de quar-
ta-feira (2), pela Força
Tática do 2º BPM, no
bairro Santa Helena.
Eles são suspeitos de
terem cometido uma

tentativa de homicídio.
De acordo com as

informações, o ocorri-
do se deu algumas ho-
ras depois de um ado-
lescente de 14 anos ter
sido atingido por três
disparos de arma de
fogo nas proximidades
de um bar, localizado
no bairro Aimorés, por

decorrência da disputa
pelo controle do tráfico
de drogas entre gangues
do bairro Santa Helena
e Aimorés.

Os militares inicia-
ram os trabalhos de pa-
trulhamento tático pelo
bairro Santa Helena,
após denúncias de que
três pessoas estariam

transitando pelas ruas
com armas em punho e
efetuando disparos, o
que amedrontou os mo-
radores. Os indivíduos,
estavam dentro de um
carro (Celta), quando
foram abordados pelos
militares, durante a
abordagem os policiais
solicitaram apoio da
Ronda Ostensiva e da
P2.

No interior do veícu-
lo, foi encontrada uma
submetralhadora de
fabricação caseira, um
revólver calibre 38, 24
munições entre calibres
38 e 380, uma bucha de
maconha, além de R$
594,00 em espécie.

Um dos detidos é o
acusado de balear o ado-
lescente de 14 anos. De
acordo com o coman-
dante da 3ª Cia, o Capi-

tão Cleiton José Brito, a
Polícia Militar continu-
ará a reprimir o tráfico
de drogas e os crimes
contra a vida, nos muni-
cípios de São Gabriel
da Palha e Vila Valério,
principalmente com
ações de inteligência e a

atuação do patrulha-
mento tático motoriza-
do.

A população pode
ajudar as autoridades
com informações via
telefone de emergência
190 ou por meio do Dis-
que-Denúncia 181.

Editora Hoje

Na ação, os policiais militares também apreenderam dinheiro, um revólver calibre 38, munições e drogas
Fotos: divulgação/2º BPM

No interior do veículo, foi encontrada uma submetralhadora de
fabricação caseira, um revólver calibre 38, 24 munições entre calibres
38 e 380, uma bucha de maconha, além de R$ 594,00 em espécie

Prefeito eleito, Davi Ramos, se reúne
com autoridades para debater a
segurança pública de Vila Valério

O Prefeito eleito Davi
Ramos (PP) esteve em
reunião na manhã de
quinta-feira (3), na sede
da Polícia Militar de Vila
Valério, para debater so-
bre a Segurança Pública
no Município.

A reunião contou
com a participação do
comandante da 3ª Cia,
Capitão Cleiton José Bri-
to, do Subtenente PM

Caetano, do Delegado de
Polícia Rafael Caliman,
Cabo PM Alis e José Car-
los Lima.

Durante a reunião
foram discutidos pontos
importantes como:

- Reestruturação do
Conselho de Segurança
de Vila Valério;

- Mudança na escala
do policiamento da cida-
de, procurando dar mais
prioridade aos Distritos;

- Retorno da alimen-

tação dos policiais e lim-
peza do DPM;

- Implantação do Sis-
tema de Videomonitora-
mento em alguns pontos
da cidade e nos Distritos;

- Recebimento de um
Agente da Polícia Civil
no DPM da Polícia Mili-
tar para registrar os Bole-
tins de Ocorrência da
Polícia Civil, para evitar
o deslocamento das pes-
soas para a Delegacia de
São Gabriel da Palha.

Editora Hoje

Davi Ramos busca parcerias e projetos
para a agricultura de Vila Valério

Na última segunda-
feira (30), Davi Ramos,
juntamente com o vere-
ador eleito Robim Ca-
nela, Hiury Zorzanelli
Brumati - representan-
te do diretório do PSB
Municipal e Dulcinéa
Zorzanelli Brumati,
participou de uma reu-
nião com o Secretário

da Agricultura do Esta-
do, Paulo Foletto.

A visita teve como
objetivo principal, tra-
çar metas a serem atin-
gidas na área da agri-
cultura do município
de Vila Valério e definir
projetos envolvendo o
Programa Caminhos
do Campo, desenvolvi-
do pela Secretaria da
Agricultura, Abasteci-

mento, Aquicultura e
Pesca do Espírito San-
to.

Na oportunidade,
também se reuniram
com o Deputado Fede-
ral Ted Conti (João Ba-
tista Conti), analisan-
do projetos que pos-
sam beneficiar o muni-
cípio e a população,
através de emendas
parlamentares.

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Editora Hoje
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Robinho Parteli assina ordens de serviço
para diversas obras em Vila Valério

O prefeito de Vila
Valério, Robinho Par-
teli assinou na terça-
feira (1°) em seu gabi-
nete, diversas ordens
de serviço para obras
no município. São
obras de pavimenta-
ção em várias ruas co-
mo: Rua Faustino Fá-
vero; final da Avenida
Ulrich Mielke; Rua
Giacomo Adolfo Gro-
bério; Travessa Pedro
Lúcio de Ávila; Rua
Olavo Firmino da Sil-
va; Rua Pedro Francis-

co Amorim; Beco Pro-
jetado, na rua Plácido
Cupertino e Rua no
Distrito de Jurama.

Também serão be-
neficiadas as comuni-
dades do interior com
o Calçamento Rural
de diversas localidades
como: Córrego Bolei-
ra, Córrego Paraíso
Novo; Córrego Duas
Barras; Distrito de São
Jorge da barra Seca;
Distrito de Jurama e
Córrego São Lucas.

“Hoje realizamos
uma grande conquis-
ta, assinando essas or-

dens de serviço para
diversas obras em nos-
so município, é um
contentamento muito
grande”, destacou o
prefeito.

Na oportunidade,
R o b i n h o t a m b é m
anunciou que será rea-
lizada a conclusão do
chafariz no Distrito de
São Jorge da Barra Se-
ca, a reforma do Pron-
to Atendimento (P.A.)
e a construção de um
Gradil na área de brin-
quedos da Praça José
Meneguelli, no centro
da cidade.

Editora Hoje

Foto: divulgação

“Hoje realizamos uma grande conquista, assinando essas
ordens de serviço para diversas obras em nosso município,
é um contentamento muito grande”, destacou o prefeito
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GRANALES MINERAÇÃO E INDÚSTRIA
LTDA torna público que requereu à SEMMA
da Pref. Municipal de Barra de São Francis-
co/ES, a renovação da Licença de Operação –
LO nº 96/2016, através do processo nº
000676/2020, para atividade de Desdobramen-
to e/ou corte e aparelhamento de rochas orna-
mentais, quando associados entre si, situada na
Rodovia ES-320, KM 14, BSF x Ecoporanga,
Zona Rural, Sede, Barra de São Francisco/ ES.
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www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/

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

Faço saber que pretendem casar-se:

1. DALMIRO KLITZKE eANDRIAELIAS DE SOUZA

DALMIRO KLITZKE, nacionalidade brasileira, profissão lavrador, com quarenta e seis (46) anos de idade,

estado civil divorciado, natural de São Gabriel da Palha-ES, residente no Córrego Dourado, Zona Rural em

Vila Valério-ES e ANDRIA ELIAS DE SOUZA, nacionalidade brasileira, profissão secretária, com trinta e um

(31) anos de idade, estado civil divorciada, natural de Colatina-ES, residente na Rua Placendino Ângelo de

Freitas, 517, Nossa SenhoraAparecida em São Gabriel da Palha-ES.

2. GUILHERMEANTÔNIO LIMARATUNDE e SUZANY FORTUNAFISCHER

GUILHERME ANTÔNIO LIMA RATUNDE, nacionalidade brasileira, profissão gerente de negócio, com trinta

(30) anos de idade, estado civil solteiro, natural de São Gabriel da Palha-ES, residente na Patrimônio São

José, Zona Rural em São Gabriel da Palha-ES e SUZANY FORTUNA FISCHER, nacionalidade brasileira,

profissão Nutricionista, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira, natural de São Gabriel da

Palha-ES, residente na Rua Ely Cardoso, 334, Santa Cecilia em São Gabriel da Palha-ES.

3. RAINAN XAVIER DO NASCIMENTO e LUDMILADALLACLODE

RAINAN XAVIER DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, profissão atendente de comércio, com vinte e

nove (29) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Montanha-ES, residente naAvenidaAntônio Joaquim

de Souza, 22, Nossa Senhora Aparecida em São Gabriel da Palha-ES e LUDMILA DALLACLODE,

nacionalidade brasileira, profissão Sem profissão remunerada, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado

civil solteira, natural de São Gabriel da Palha-ES, residente naAvenidaAntônio Joaquim de Souza, 22, Nossa

SenhoraAparecida em São Gabriel da Palha-ES.

4. GERALDO LUCIO DASILVAe ROBERTALÚCIO DE OLIVEIRA

GERALDO LUCIO DASILVA, nacionalidade brasileira, profissão Carimbador, com cinquenta e dois (52) anos

de idade, estado civil divorciado, natural de São Gabriel da Palha-ES, residente na Rua Santa Inês, 199,

Santa Terezinha em São Gabriel da Palha-ES e ROBERTA LÚCIO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira,

profissão costureira, com quarenta e oito (48) anos de idade, estado civil divorciada, natural de Colatina-ES,

residente na RuaAugusto Westphal, 102, Cachoeira da Onça em São Gabriel da Palha-ES.

03 de dezembro de 2020.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil

jornalhojenotícias@hotmail.com

27 3117-1030
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Negociação com Diego Alves esfria, e Flamengo pode dar
adeus ao goleiro com 12 jogos para o fim do Brasileiro

O Flamengo sofreu
dois duros golpes em
um intervalo de 13 di-
as, sendo eliminado da
Copa do Brasil e da Li-
bertadores de forma
precoce. As quedas
afetam o planejamento
de 2021, que esboça
não ter Diego Alves no
elenco rubro-negro. As
negociações pela reno-
vação, antes acordada
entre as partes, esfria-
ram, após o departa-
mento financeiro ter
emperrado o novo con-
trato.

Houve divergência

dos valores apalavra-
dos, conforme já infor-
mado. Hoje, o departa-
mento de futebol se
encontra desestimula-
do a entrar em um novo
acordo com o estafe do
goleiro de 35 anos e
prioriza a contratação
em definitivo do ata-
cante Pedro (junto à
Fiorentina).

P r e m i a ç õ e s q u e
ficaram pelo caminho
pesam para que o Fla-
mengo tenha pisado
no freio quanto às tra-
t a t iva s com Diego
Alves, conforme infor-
mou inicialmente o
jornalista Venê Casa-

grande.
Caso Diego Alves

veja o cenário atual
mantido, se despedirá
do Flamengo depois
de quatro temporadas.
E o Rubro-Negro teria
que encerrar o Brasilei-
ro com até 12 jogos
(31%) sem o experien-
te camisa 1. Restariam
as 11 rodadas finais e
mais o jogo atrasado
diante do Grêmio, pela
23ª rodada e que ainda
não tem data marcada -
deve ficar para o ano
que vem, principal-
mente se o Tricolor
avançar às quartas da
Libertadores.

Hugo Souza, hoje
reserva imediato na
posição, voltaria, as-
sim, à condição de titu-
lar, desta vez até o fim
do Brasileirão. Pedro,
já citado, e Pedro Ro-
cha também estão no
último mês de vínculo,

mas emprestados. Em
tempo: Rocha tende a
se despedir do Flamen-
go para que o clube cor-
te gastos, sobretudo
por conta do impacto
das recentes elimina-
ções, e retornar ao
Spartak Moscou.

Lance!

Os compromissos do Fla em 2020 (que
podem ser os últimos de Diego Alves):

5/12/2020 - 24ª rodada do Brasileirão
- Botafogo x Flamengo, no Maracanã
13/12/2020 - 25ª rodada do Brasileirão
- Flamengo x Santos, no Maracanã
20/12/2020 - 26ª rodada do Brasileirão
- Flamengo x Bahia, no Maracanã
27/12/2020 - 27ª rodada do Brasileirão
- Fortaleza x Flamengo, no Castelão

1º Viva Cup
Feminino
acontece
neste sábado
em Valério

Acontece amanhã, 5
de dezembro, o 1º Viva
Cup Feminino de Futebol
em Vila Valério. A com-
petição acontecerá a par-
tir das 14 horas e será em
formato quadrangular.

Os jogos, que prome-
tem agitar a região, acon-
tecerão no estádio muni-
cipal de Vila Valério e
contará com a participa-
ção de quatros equipes:
Viva FC Adulto, E.C Ypi-
ranga Adulto, CT Viva
Sub-20 e E.C Ypiranga
Sub-20.

Editora Hoje

Médica explica câncer de útero que
afastou Fátima Bernardes da TV

A apresentadora
Fátima Bernardes, de
58 anos, surpreendeu o
país ao anunciar em
suas redes sociais que
está com câncer de úte-
ro. Ela se afastou de
s e u p r o g r a m a , o
“Encontro”, da TV
Globo, na quinta-feira
(3) e será submetida a
uma cirurgia. A jorna-
lista não indicou o lo-
cal da lesão, mas disse
que a doença está em
estágio inicial.

Os tumores neste
órgão se dividem em
alguns tipos, como o de
colo de útero, ligado na
maioria das vezes ao
Papilomavírus huma-
no (HPV); e o de corpo
do útero, em que o ma-
is comum é o de endo-
métrio.

A médica especia-
lista em radioterapia
Anne Karina Kiister

Leon, do Instituto de
Radioterapia Vitória
(IRV), explica que o
tumor de colo de útero
afeta mulheres mais
novas, ao passo que o
câncer de endométrio
atinge idosas acima de
60 anos.

“Geralmente, o tra-
tamento inicial é cirúr-
gico. Depois disso, po-
de ser que seja necessá-
rio fazer radioterapia,
quimioterapia, as duas
juntas ou nenhuma
delas. Vai depender do
resultado. Quando os
tumores são descober-
tos em fase inicial, as
chances de cura são
extraordinárias”, afir-
ma a especialista.

O câncer de colo
uterino ocorre na parte
inferior do útero, re-
gião em que ele se liga
com a vagina e que se
abre para a saída do
bebê ao final da gesta-
ção.

Anne Kiister escla-
rece que nem todos os
tumores de colo de úte-
ro estão ligados ao
HPV e explica que en-
tre os primeiros sinto-
mas a aparecer estão
sangramento vaginal,
seguido de corrimento
e dor na região pélvica.

A médica pontua
ainda que dependendo
do grau da doença, a
mulher pode não con-
seguir engravidar devi-
do à retirada do útero
em alguns casos ou à
atrofia na musculatura
causada pela radiote-
rapia.

Mortalidade

O câncer de colo de
útero ocupa atualmen-
te o quarto lugar em
mortalidade de mulhe-
res por câncer no Brasil
(sem considerar os de
pele não melanoma).
Por ano são mais de 6,5

mil óbitos, segundo
dados de 2018 do Insti-
tuto Nacional de Cân-
cer (INCA), que esti-
ma para 2020 o regis-
tro de mais de 16 mil
novos casos deste tipo
de neoplasia.

“O câncer do colo
de útero pode ser pre-
venido com a vacina
contra o HPV, que é
oferecida pela rede pú-
blica de saúde. Vacinar
é muito importante,
assim como fazer anu-
almente o preventivo
com o médico gineco-
logista. Este exame
ajuda a detectar se algo
está errado de forma
precoce, o que aumen-
ta as chances de suces-
so do tratamento”, afir-
ma Anne Kiister.

Endométrio

Já o tumor do corpo
do útero pode se iniciar
em diferentes partes do

órgão, sendo que o ma-
is comum se origina no
endométrio (revesti-
mento interno do úte-
ro) e é chamado de cân-
cer de endométrio. O
sintoma mais comum é
o sangramento vagi-
nal.

“O tumor de endo-
métrio pode ocorrer
em qualquer faixa
etária, mas é mais
comum em mulhe-
res acima dos 60
anos, que já passa-
ram pela menopa-
usa”, destaca a mé-
dica.

Segundo o
I

NCA, para 2020 são
estimados 6.540 novos
casos da doença. O tu-
mor de corpo do útero
mata 1.743 mulheres
por ano (dados de
2 018).

Apresentadora anunciou nas redes sociais que está com tumor de
útero e se afastou do trabalho para ser submetida a uma cirurgia
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IRV/Vera Caser Comunicação

Anne Kiister é especialista em radioterapia.
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Moradores de São Gabriel decoram casas para o Natal

Faltando poucos
dias para a chegada do
Natal, os moradores
de São Gabriel da Pa-
lha entraram no clima
dessa grande festa e
estão investindo na
decoração de suas ca-
sas. Quem passa pelas
ruas da cidade, pode
ver o brilho das luzes e
a magia do Natal espa-
lhadas por toda a cida-
de.

A gabrielense La-
rissa Pinaffo e seu espo-
so já começaram a
montar a decoração
natalina pela residên-
cia. Para ela, a época é
motivo para reunir a
família e praticar o
bem.

“O verdadeiro sen-
tido do Natal é dar ao
nosso próximo o que

Deus já deu em nosso
favor, o Seu filho Jesus
Cristo para morrer na
cruz em nosso lugar, o
que legitima a profecia
messiânica de Isaias,
que profetizou o nasci-
mento de Jesus o Sal-
vador. Portanto, deve-
mos sempre rememo-
rar o nascimento de
Jesus, como a marca
principal do natal cris-
tão: 'Porque um meni-
no nos nasceu, um fi-
lho se nos deu, e o prin-
cipado está sobre os
seus ombros, e se cha-
mará o seu nome: Ma-
ravilhoso, Conselhei-
ro, Deus Forte, Pai da
Eternidade, Príncipe
da Paz”, conta Laris-
sa.

“O Natal é o dia do
ano em que nos uni-
mos e esquecemos os
problemas que a famí-

lia tem, transmitindo a
paz, amor e alegria,
além do sentido de ser
o Nascimento de Je-
sus, afirma a gabrie-
lense Nágila Moreira.

"O que é Natal para
mim, é principalmen-
te estar em família,
estar com quem ama-
mos para comemorar
o nascimento de Jesus
Cristo. É a melhor épo-
ca do ano, onde junta-
mos toda a família pa-
ra a ceia, nos divertir
com brincadeiras de
natal e isso ajuda mui-
to a mostrar que esta-
mos sempre aqui, um
para com o outro, sem-
pre que precisarmos
assim como também,
devemos estar para o
nosso próximo! Natal
uma época de paz,
amor, carinho, com-
paixão, é o reconheci-

mento de quem deu a
sua vida para nos sal-
var", disse a jovem
Ellen Discher.

As luzes de natal se
tornaram ponto turís-
tico na cidade. Muitos
gabrielenses têm ido
até à praça Aurélio
Bastianello, que fica
no centro da cidade,
para tirar fotos ao lado
do Papai Noel e da ár-
vore de natal.

Luciana Scherrer,
foi com a sua família
visitar a praça e regis-
trar o momento. “Na-
tal para mim é uma
data muito especial,
significa o nascimento
do Salvador Jesus.
Vim com a minha famí-
lia para ver a decora-
ção da praça, este ano
está ainda mais bonita
do que no ano passa-
do", comentou.

Editora Hoje

Fotos: Editora Hoje

Os moradores de São Gabriel da
Palha já entraram no clima natalino

Muitos gabrielenses têm ido até à praçaAurélio Bastianello, que fica no centro da cidade, para tirar fotos


