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Reflexao~

"Que brilhem como o sol nascente aqueles
que amam o Senhor."

Refletindo: O sol da manhã é tremendo !!! O
seu brilho fazem os pássaros cantar !!! Ele
renova a vida da natureza !!! Quando ele chega
as trevas se dissipam !!! É ele quem anuncia um
novo dia !!! Nos dias de frio é o sol da manhã
que nos aquece !!! Seu calor é na medida certa,
ele não é quente como o sol do meio-dia !!!
Enfim, quanta virtude há no sol da manhã !!!
Suas qualidades são muitas. Quem sabe um dia
com a ajuda do Senhor, possamos assim como
diz o versículo de hoje, amar a Deus de tal
modo que nosso brilho seja como o sol nascen-
te.

Oração: Senhor Deus, obrigado pelo texto de
hoje, pois, diante do que temos visto ao nosso
redor, podemos perceber, que estamos carente
de pessoas que brilhem como o sol da manhã !!!
Ajuda-me, e também a quem estiver lendo esta
mensagem, que possamos amar ao Senhor,
profundamente, verdadeiramente, com menos
religiosidade e mais veracidade, de tal modo
que nosso brilho produza na vida das pessoas,
o mesmo efeito que o sol da manhã. Ajuda-nos
Senhor, em nome de Jesus, amém.
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Bolsonaro assina decreto
que regulamenta programa
Casa Verde e Amarela

O presidente Jair
Bolsonaro assinou de-
creto que regulamenta a
lei do programa Casa
Verde e Amarela, nova
política habitacional do
governo federal, lança-
da em agosto do ano
passado para suceder o
programa Minha Casa,
Minha Vida. A meta do
governo é atender 1,2
milhão de famílias até
31 de dezembro de
2022.

O decreto divide as
famílias como residen-
tes em áreas urbanas e
rurais. O primeiro gru-
po atenderá famílias
com renda bruta mensal
de R$ 2 mil a R$ 7 mil.
Já o grupo rural abran-

gerá famílias com renda
anual de R$ 24 mil a R$
84 mil. O cálculo da ren-
da não levará em conta
os valores percebidos a
t í t u l o d e a u x í l i o -
doença, de auxílio-
acidente, de seguro-
desemprego, de Benefí-
cio de Prestação Conti-
nuada, do Programa
Bolsa Família.

Serão priorizadas as
famílias que tenham
mulher como responsá-
vel; aquelas que tenham
pessoas com deficiên-
cia; idosos; crianças e
adolescentes em situa-
ção de vulnerabilidade.

O programa inclui a
produção, aquisição ou
requalificação, subsidi-
ada ou financiada para
imóveis novos e usados.

Os atendimentos pode-
rão realizados sob a for-
ma de cessão, de doa-
ção, de locação, de co-
modato, de arrenda-
mento ou de venda, me-
diante financiamento
ou não, em contrato sub-
sidiado ou não, total ou
parcialmente, conforme
grupo de renda familiar.

A medida prevê a
liberação de subvenção
de até R$ 110 mil para
produção ou aquisição
de imóveis novos ou
usados, em áreas urba-
nas. Para áreas rurais, o
valor chega a R$ 45 mil.
Para a requalificação de
imóveis em áreas urba-
nas, o valor chega a R$
140 mil. A melhoria ha-
bitacional em áreas ur-
banas ou rurais terá o

limite de R$ 23 mil. Já a
regularização fundiária
em áreas urbanas alcan-
çará até R$ 2 mil.

Casa Verde e
Amarela

De acordo com o
Ministério do Desenvol-
vimento Regional, as
regiões Norte e Nordes-
te serão contempladas
com a reduçã

o nas taxas em até
0,5 ponto percentual
para famílias com renda
de até R$ 2 mil mensais
e 0,25 ponto para quem
ganha entre R$ 2 mil e
R$ 2,6 mil. Nessas loca-
lidades, os juros pode-
rão chegar a 4,25% ao
ano e, nas demais re-
giões, a 4,5% ao ano.

Meta é atender 1,2 milhão de famílias até 31 de dezembro de 2022

Foto: Marcelo Camargo

Agência Brasil
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Prefeitura inicia
patrolamento em
estradas rurais
de Vila Valério

Funcionários e má-
quinas da Prefeitura
Municipal de Vila Valé-
rio, iniciaram nesta
semana, os trabalhos
de patrolamento e me-
lhorias nas estradas
rurais do município.
De acordo com o pre-
feito Davi, os serviços
têm como objetivo,
melhorar o tráfego e
acesso de veículos pe-
las vias.

“Apesar de todas as

dificuldades encontra-
das na prefeitura, esta-
mos cuidando da nos-
sa cidade. Vamos rodar
permanentemente o
nosso interior cuidan-
do das estradas e facili-
tando a vida dos nos-
sos agricultores”, afir-
mou o prefeito.

“Olhar para frente,
superar os desafios,
cumprir metas e avan-
çar com Vila Valério
estes são os nossos de-
safios”, completou Da-
vi.

Escolas Estaduais recebem
recursos financeiros para atender
demandas ao longo de 2021

A Secretaria da Edu-
cação (Sedu) liberou
um repasse de recursos
financeiros aos Conse-
lhos de Escola, por me-
io da conta do Progra-
ma Estadual de Gestão
Financeira Escolar

(Progefe), no valor de
quase R$ 40 milhões,
para atender as despe-
sas ao longo de 2021.

A gestão dos recur-
sos financeiros deverão
abranger demandas de
acordo com o contexto
em que cada unidade
escolar está inserida,

tais como: despesas
com contador, manu-
tenção, material de ex-
pediente, aquisição de
material de consumo,
realização de peque-
nos reparos, adequa-
ções e serviços neces-
sários à manutenção,
conservação e melho-

ria da estrutura física
da unidade escolar,
implementação de pro-
jeto pedagógico, con-
tratação de Internet,
videomonitoramento,
desenvolvimento de
atividades educaciona-
is, entre outras deman-
das.

Falaine Fábrica abre vaga para
Auxiliar de Marketing em São Gabriel

A Falaine Fábrica
em São Gabriel da Pa-
lha, está recebendo
currículos para o cargo

de Auxiliar de Marke-
ting. Para se candida-
tar a vaga é necessário
atender alguns requisi-
tos:
— Ser criativo;

—Informática Básica;
— Vontade de apren-
der;
— Habilidade em re-
des sociais;
— Gostar de moda.

Os interessados devem
enviar seu currículo
para o e-mail: rhfalai-
ne@hotmail.com com
o t í tu lo MARKE-
TING.

Editora Hoje
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Vereadora Arlete do Fartura disponibiliza WhatsApp
para receber demandas da população gabrielense
A ideia é que as pessoas possam encaminhar suas reclamações,
pedidos e sugestões de melhorias para o município

A vereadora Arlete
do Fartura, disponibili-
zou um WhatsApp para
o recebimento de pedi-
dos, sugestões, reclama-

ções, agradecimentos e
outros. A adoção do apli-
cativo tem como finali-
dade aumentar o conta-
to com a comunidade,
além de facilitar o acesso
da população ao traba-

lho realizado pela parla-
mentar na Casa de Leis
de São Gabriel da Palha.

Segundo a vereado-
ra, uma das suas propos-
tas de campanha foi es-
cutar o povo, por isso

pela utilização da ferra-
menta. As mensagens
serão respondidas pela
assessoria de comunica-
ção da vereadora e o
conteúdo será transmiti-
do a ela.

O número do telefo-
ne disponibilizado pela
vereadora é o (27)
99511-8006.

“Neste número o
anseio do povo será aco-
lhido por sua represen-

tante na câmara. Seja
qual for o problema, en-
vie sua mensagem. Se
estiver ao meu alcance,
não medirei esforços
para alcançarmos a vitó-
ria juntos”, disse Arlete.

Crédito e possibilidade de
utilização do Fundo de Aval Bandes
para empresas setor turístico

Os empreendimentos
capixabas do setor turísti-
co fortemente impactados
com as medidas de distan-
ciamento social dos últi-
mos meses têm recursos
disponíveis com os finan-
ciamentos do Banco de
Desenvolvimento do Espí-
rito Santo (Bandes). Os
empresários podem con-
tratar recursos do Fundo
Geral do Turismo (Funge-
tur), com o uso de garantia
do Fundo de Aval Bandes.

O Bandes é uma das
dez instituições de desen-
volvimento no País que
repassa os recursos do Mi-
nistério do Turismo no
Estado. Com o Fungetur,
bares, lanchonetes, cafés e
empresas do ramo de hos-
pedagem podem investir,
com carência e prazo de
pagamentos adequados ao
negócio, podendo chegar
até 60 meses.

As condições da linha
foram apresentadas, na
quinta-feira (14), pelo dire-
tor-presidente interino do
Bandes, Luiz Fernando
Castro de Mello Leitão,
durante posse da institui-
ção no Conselho Estadual
de Turismo (Contures). O
conselho abrange temáti-
cas de promoção turística,
gestão e regionalização,

qualificação profissional e
infraestrutura turística do
Estado.

Ampliação de garantias
ao crédito contratado

O Fundo de Aval Ban-
des é um mecanismo ga-
rantidor à contratação de
operações de crédito para
financiamento junto às
instituições financeiras,
criado pelo Governo do
Estado como uma das
ações econômicas de en-
frentamento à pandemia.
O Fundo, gerido pelo Ban-
des, tem o objetivo de pres-
tar garantia, total ou parci-
al, aos empresários que
não consigam apresentar
outras formas de garantia.
Ou seja, o Fundo de Aval
atua como avalista do em-
preendedor do setor turís-
tico que mais precisa con-
tar com os recursos neste
momento.

Quem pode contratar?

A linha é destinada a
microempreendedores
individuais, microempre-
sas e empresas de pequeno
porte, cuja receita operaci-
onal bruta anual não ultra-
passe o teto definido no
Estatuto Nacional da Mi-
croempresa e da Empresa
de Pequeno Porte (até R$

4,8 milhões).
Podem buscar os finan-

ciamentos empresas de
hospedagem, agências de
turismo, organizadoras de
eventos, parques temáti-
cos, acampamentos turísti-
cos, centros de conven-
ções, parques aquáticos,
prestadoras de serviços de
infraestrutura para even-
tos, restaurantes, cafeteri-
as, bares, entre outros ser-
viços do setor de turismo
com cadastro no Ministé-
rio do Turismo (Cadas-
tur), que atuem em todos
os municípios capixabas.

A garantia do Fundo
de Aval poderá cobrir fi-
nanciamentos de até 15%
da receita bruta e, no máxi-
mo, a 10% do valor de refe-
rência de enquadramento
no Estatuto Nacional da
M i c r o e m p r e s a e d a
Empresa de Pequeno, ou
seja, até R$ 480 mil.

Como solicitar o
financiamento

Para ter acesso aos re-
cursos, as empresas preci-
sam ter um documento
emitido pelo Ministério do
Turismo, o Cadastur. O
empresário interessado no
Fungetur tem à disposição
atendimento remoto per-
sonalizado da equipe do
banco, via website

Editora Hoje

Bandes

Enem: 51 instituições
portuguesas aceitam
notas do exame

O Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) firmou
convênio com a Univer-
sidade Nova, de Lisboa,
para viabilizar a utiliza-
ção dos resultados do
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) como
forma de ingresso em
cursos de educação supe-
rior da instituição, sedia-
da na capital portugue-
sa.

Ao todo, 51 institui-
ções lusitanas têm con-
vênio com o Inep para
ingresso de alunos por
meio do Enem.

O Enem Portugal,
como é chamado o pro-

grama de acordos inte-
rinstitucionais entre o
Inep e as instituições
portuguesas de educa-
ção superior, foi criado
em 2014, quando algu-
mas entidades de Portu-
gal já aceitavam os resul-
tados individuais do
Enem em seus processos
seletivos.

Para simplificar o
acesso dessas institui-
ções ao desempenho dos
candidatos interessados
no ensino superior por-
tuguês, o Inep passou a
realizar os acordos inte-
rinstitucionais de coope-
ração.

Regras e notas

Cada instituição defi-
ne as regras e os pesos

para uso das notas. Os
convênios não envolvem
transferência de recursos
e não preveem financia-
mento estudantil pelo
governo brasileiro.

A revalidação de di-
plomas e o exercício pro-
fissional, no Brasil, dos
estudantes formados em
Portugal estão sujeitos à
legislação brasileira. As
instituições de ensino
superior portuguesas
signatárias de convênio
são responsáveis pela
comunicação oficial so-
bre essas regras com os
candidatos admitidos
em seus cursos.

A Universidade de
Coimbra foi a primeira a
assinar o convênio inte-
rinstitucional com o
Inep, em 2014.

Agência Brasil
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São Gabriel: golpistas usam perfis
falsos nas redes sociais para extorquir
dinheiro de homens comprometidos

Um novo golpe vem
sendo identificado por
policiais de São Gabri-
el da Palha. Desta vez
os criminosos criam
um perfil de uma ado-
lescente, que então pas-
sa a interagir com ho-
mens, geralmente de
meia idade e envolvi-
dos em relacionamen-

tos.
Depois entra em

cena um suposto dele-
gado, afirmando que a
vítima estaria conver-
sando com uma menor
de 13 anos, fato que
configuraria estupro.
Em seguida, após falar
de um possível manda-
do de prisão, o farsante
exige o depósito de um
valor a título de paga-

mento de uma fiança.
Algumas pessoas aca-
bam caindo no engodo
pelo medo de que esse
assunto venha à tona.

Fica o alerta

A polícia explica
que em hipótese algu-
ma qualquer policial
mantém contato exi-
gindo dinheiro.

Sedu abre cadastro para Carga
Horária Especial a professores efetivos

Rondelli Material
de Construção
está contratando
vendedor

A Loja Rondelli Ma-
terial de Construção,
em São Gabriel da Pa-
lha, está recebendo cur-
rículos para o cargo de
vendedor.

Os interessados de-
vem encaminhar seu
currículo para o e-mail:
m d c r o n d e l-
li@gmail.com

Maior informações
pelo WhatsAapp (27)
999507-1192.

A Secretaria da Edu-
cação (Sedu) publicou no
Diário Oficial do Estado,
de quinta-feira (14), o Edi-
tal nº 01/2021, que estabe-
lece as normas para atri-
buição de Carga Horária
Especial (CHE) a profes-
sores efetivos, para atua-
ção em regência de classe,
atendendo às necessida-
des de excepcional interes-
se público da Rede Esta-
dual de Ensino para o ano

letivo 2021.
Os professores interes-

sados deverão efetivar seu
cadastro no Sistema On-
line de CHE, por meio do
Portal do Servidor, no
endereço e le t rônico
www.servidor.es.gov.br, a
partir da próxima segun-
da-feira (18).

Para participar é ne-
cessário ser profissional
efetivo do quadro do Ma-
gistério e estar em efetivo
exercício nas unidades
escolares. O professor po-

derá selecionar até duas
unidades escolares, inclu-
indo a que se encontra
localizado e por até duas
disciplinas.

O quantitativo da
CHE semanal não excede-
rá à diferença entre 44 ho-
ras e o número de horas
previsto para a carga horá-
ria semanal de trabalho do
professor. As horas presta-
das a título de CHE são
constituídas de horas-aula
e horas-atividade e serão
remuneradas de acordo

com o estabelecido nos
Artigos 40 a 42, da Lei
C o m p l e m e n t a r n º

115/98.
Mais informações pelo

telefone (27) 3636-7670.

SEDU
Editora Hoje

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Editora Hoje

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

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

27 3117-1030

jornalhojenoticias@hotmail.com

PUBLIQUE AQUI
SEU EDITAL

jornalhojenotícias@hotmail.com

27 3117-1030Compre, venda
e troque!

Compre, venda
e troque!

NO



0616 de janeiro de 2021

Praça do bairro Santa Terezinha em
São Gabriel será a próxima a receber
reforma e manutenção voluntária

O prefeito de São
Gabriel da Palha, Tia-
go Rocha, recebeu na
manhã desta sexta-
feira (15), em seu gabi-
nete, o deputado esta-
dual Marcos Garcia.

De acordo com in-
formações, o deputado
doou tintas e outros
materiais para ajudar
no projeto de reforma

das pracinhas munici-
pais. Segundo o prefei-
to, a próxima pracinha
a receber os trabalhos
será a área de lazer do
bairro Santa Terezi-
nha.

“Agradeço a todos
os gabrielenses pela
oportunidade de estar
aqui como seu prefeito
e agradeço ao Marcos
por trazer essa boa notí-
cia, para que possamos

dar continuidade ao
nosso projeto”, afir-
mou Tiago Rocha.

“Me coloco a dispo-
sição da população de
São Gabriel da Palha,
me sinto privilegiado
em participar dessa
ação social que o prefe-
ito tem feito, em refor-
mar as praças com aju-
da da sociedade e co-
mércio em geral”, de-
clarou Marcos Garcia.

Vereadores de São Gabriel se
reúnem com Polícia Militar

Na quinta-feira, 14,
o presidente da Câma-
ra Municipal de São
Gabriel da Palha, Day-
son Marcelo Barbosa e
vereadores, estiveram
em reunião com o re-
presentante da 3ª CIA
do 2° BPM, Capitão
Cleiton José Brito. O

encontro aconteceu na
Casa de Leis, onde os
vereadores reivindica-
ram ao comandante da
PM, a intensificação
de abordagens nas pra-
ças municipais, visan-
do combater o uso e o
tráfico de drogas.

Na oportunidade, o
Capitão Cleiton, expôs
algumas das demandas

da Polícia Militar que
ajudariam na melhoria
da segurança pública
no município, como
também, dados relaci-
onados a segurança em
2020 fazendo um com-
parativo com 2019. Os
vereadores se coloca-
ram a disposição parà

ajudar a PM no que for
possível.

Conselho Municipal de Segurança
de São Gabriel participa de
reunião com prefeito Tiago Rocha

Membros do Conselho
Municipal de Segurança de
São Gabriel participaram
de uma reunião com o pre-
feito Tiago Rocha para
discutir uma série de pautas
importantes para a cidade.

Participaram do mo-
mento: o prefeito Tiago
Rocha; Vinícius Faria Mat-
tos, presidente do Conselho
Municipal de Segurança
Pública, Edmar Castelan e
Paulo Teixeira (conselhei-
ros); os vereadores Sargen-
to Geik e Edilson, repre-
sentando a Câmara Muni-
cipal; Marcelo Emídio e
Anesio Beninca.

Segundo
informações, dentre as

pautas discutidas
estavam:

- Ampliação do sistema de
vídeomonitoramento adi-
cionando novas câmeras
em pontos estratégicos da
cidade e em São Roque,
Vila Fartura e São José;
- Realização de estudo téc-
nico para a possível im-

plantação do estaciona-
mento rotativo;
- Prefeito anunciou que a
cessão de estagiários e ser-
vidores para atender as
demandas da Polícia Civil
está em andamento;
- Instalação de um semáfo-
ro para pedestres.

Ainda de acordo com
informações, os presentes
levaram outras demandas:
a implantação da Delega-
cia de Plantão em São Ga-
briel da Palha, onde o pre-
feito se comprometeu em
levar a demanda ao Gover-
nador e ao Secretário de
Segurança do Estado.

O aumento de policia-
mento na zona rural no
período de colheita que se
aproxima, onde Tiago Ro-
cha disse que levará a de-
manda ao comandante do
Batalhão, com a sugestão
de trazer policiais de outros
batalhões durante o perío-
do, assim como é feito no
verão, onde policiais do
município vão atuar nas
praias.

Participaram da reu-
nião os vereadores Edilson
e Sargento Geik, que em
nome da Câmara se com-
prometeram em apoiar o
Conselho de Segurança.

Editora Hoje
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Na foto (da direita para a esquerda) Vinícius Faria Mattos,
presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública;
o vereador Sargento Geik, o prefeito Tiago Rocha, Edmar
Castelan, Paulo Teixeira, Marcelo Emídio, Anesio Beninca
e vereador Edilson.

RECEBA DIARIAMENTE
NOSSOS

JORNAIS E NOTÍCIAS GRATUITAMENTE NO SEU WHATSAPP

27 99782-7496

Foto: divulgação


