
São Gabriel da Palha, ES - -feira, de de - Ano XI - Edição nº - Distribuição GratuitaQuarta 21 abril 2021 V 2744 Es1 - Hoje Notícias

21 de abril, dia do Policial Civil:
Gederson Mercier de São Gabriel
relata sobre conquistas e desafios
do dia a dia na profissão

Depois de 56 anos,
família de São Paulo
encontra parentes em
São Gabriel, em menos
de duas horas após
matéria do Portal
ES1.com.br Pág. 07

Governador do Espírito Santo recebe
primeira dose da vacina contra a Covid-19

Pág. 04

Em busca de investimentos:
Da Vitória recebe vereador
Iarley de Vila Valério, em
seu gabinete

Em meio a pandemia,
fotógrafa gabrielense
revela seu talento pela arte.
Conheça Mariana Nandolfo
Fotografias!

Pág. 04

Pág. 03

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Divulgação / Governo do ES

Pág. 02



02

Reflexao~

‘‘Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo
oferecido, com forte clamor e lágrimas,
orações e súplicas a quem o podia livrar da
morte e tendo sido ouvido por causa da sua
piedade, embora sendo Filho, aprendeu a
obediência pelas coisas que sofreu e, tendo
sido aperfeiçoado, tornou-se o Autor da
salvação eterna para todos os que lhe obede-
cem’’

Refletindo: Vemos que Jesus clamou, chorou,
orou e suplicou, era piedoso, e mesmo Deus
ouvindo Seu Filho, não o livrou da cruz. Dá
pra imaginar o sofrimento de Deus, sabendo
que bastava uma palavra Sua para livrar Jesus
da cruz, e por amor de mim, de você, e de toda
humanidade, Jesus foi condenado sem pecado
e morreu em nosso lugar para dar salvação
eterna para todos aqueles que crêem e obede-
cem.

Oração: Pai bondoso, não há palavras para
expressar seu amor por nós, e o mínimo que
posso fazer para agredecer ao Senhor, é ser
obediente a Sua palavra. Perdoa meus peca-
dos, perdoa toda idolatria, ajuda-me a coloca-
lo sempre em primeiro lugar na minha vida,
retira de mim, toda avareza, todo engano, toda
mentira. Quero ter uma vida em comunhão
com o Senhor, para poder entrar no reino dos
céus. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
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21 de abril de 2021

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

21 de abril, dia do Policial Civil:
Gederson Mercier de São Gabriel
relata sobre conquistas e desafios
do dia a dia na profissão

Nesta quarta-feira
(21), é celebrado o Dia
da Polícia Civil. A data
foi instituída de acordo
com o Decreto-Lei Nº
9.208, de 29 de abril de
1946. Trata-se de uma
homenagem ao órgão
responsável pela segu-
rança da população e a
manutenção da ordem
pública, seguindo as
leis e normas de boa
conduta em sociedade.
Eles têm um papel im-
portante na garantia
dos direitos da popula-
ção, ajudando a levar
a Justiça às vítimas da
criminalidade.

Para relatar um pou-
co sobre a profissão,
conversamos com o
Policial Civil de São
Gabriel da Palha, Ge-
derson Mercier, que
contou um pouco so-
bre sua carreira, desafi-
os e conquistas.

Porque ser um
policial?

Sobre a opção por
trabalhar como polici-
al, Gederson conta que
sua inspiração veio de
grandes heróis, o seu
pai e sua mãe. Desde

criança ele já sonhava
em fazer parte de uma
corporação e seguir o
exemplo de seus pais.

"Tenho 12 anos de
atividade policial, sou
filho de pais policiais
civis, Geraldo Mercier
e Celina Risse Mercier

(in memorian). Sendo
assim, cresci no meio
policial e sempre aspi-
rei o desejo de entrar
na corporação e seguir
o exemplo dos meus
pais", conta Gederson.

Para o policial, um
dos grandes desafios

na carreira é lidar com
o número de crimes
ligados ao tráfico de
drogas. "Um desafio
crescente é o número
de crimes contra a vi-
da, ligados ao tráfico
de drogas. Estamos
perdendo nossos jo-
vens para as drogas. É
uma conquista, quan-
do conseguimos solu-
cionar um caso, e pren-
der homicidas e trafi-
cantes que acabam
com as famílias", afir-
mou.

Ocorrência mais
marcante

Gederson conta
que são vários os mo-
mentos marcantes vivi-
dos durante anos na
atividade policial, mas
que um ocorrido em
questão o marcou pro-
fundamente.

"Um momento mar-
cante foi a prisão de
um pai que estuprou a
própria filha e quando
invadimos o imóvel ele
tentou suicídio. Entra-
mos em luta corporal
para impedi-lo de co-
meter o ato e prendê-lo
para pagar por seu cri-
me", relembra o polici-
al.

Foto: Arquivo Pessoal

Editora Hoje

"Cresci no meio policial e sempre aspirei o
desejo de entrar na corporação e seguir o
exemplo dos meus pais", conta Gederson



0321 de abril de 2021

Em meio a pandemia, fotógrafa gabrielense revela seu
talento pela arte. Conheça Mariana Nandolfo Fotografias!

"Autêntica, forte e
emocionante". É as-
sim que os seguidores
de um perfil no Insta-
gram tem adjetivado
fotos e ensaios fotográ-
ficos. A jovem por trás
dos cliques é Mariana
Rodrigues Nandolfo
Simão (@mariana-
nandolfo). Com 25
anos a gabrielense con-
ta que a paixão pela
fotografia surgiu mui-

to cedo em sua vida e
que usar sua criativida-
de para registrar mo-
mentos é algo que a faz
feliz.

“Meu interesse por
fotografia surgiu há
anos, eu sempre ficava
encantada e com um
olhar mais profundo,
sempre despertava a
vontade e curiosidade
de usar um simples ce-
lular com uma câmera
não tão boa, para fazer
alguns registros”, lem-

bra a fotógrafa.
“Com passar do

tempo esse interesse
crescia mais e mais,
observava os profissio-
nais fazendo seus tra-
balhos e sempre me
enxergava naquela pro-
fissão, na mesma reali-
dade deles. E depois
que meu filho nasceu
essa paixão cresceu
bastante. Eu sempre
fotografei ele, meu mo-
delo mirim”, comple-
tou.

Gabrielense começou
a fotografar em meio

a pandemia

E quando se sonha,
nada se torna maior
que os seus objetivos.
Com muita garra, dedi-
cação e força de vonta-
de, Mariana apostou
em seu talento e deu
início aos seus traba-
lhos no ano passado,
bem em meio a pande-

mia da COVID-19.
“Ainda estou me

aperfeiçoando, sou
uma aprendiza nesse
mundo das fotografi-
as, comecei os meus
trabalhos profissionais
em setembro de 2020,
em meio a pandemia.
Fotografo diversos
eventos, desde batiza-
dos, aniversários, fotos
externas, trabalhos em
parceria com lojas,
smash the cake, entre
muitos outros”, afirma
Mariana.

Metas para o futuro

“Tudo para mim,
tem sido bem desafia-
dor, cada passo é bem
importante e tenho
procurado realizar a
maioria dos meus tra-
balhos nas casas das
próprias pessoas. Meu
maior sonho hoje, sin-
ceramente é me profis-
sionalizar cada vez

mais e batalhar para
conseguir novos equi-
pamentos e ter meu
próprio Studio”, des-
creveu a fotógrafa.

Para aqueles que

desejarem conhecer
um pouco mais do tra-
balho de Mariana, bas-
ta conferir seu Insta-
gram (mariananandol-
fo).

São Gabriel: Força Tática do 2° BPM detém dois
suspeitos por tráfico e apreende drogas e arma

Na noite de sábado
(17), equipes da Força
Tática do 2° Batalhão
apreenderam drogas e
uma submetralhadora
de fabricação caseira
durante uma ação em
São Gabriel da Palha.
Três pessoas foram
detidas.

A equipe de serviço
prosseguiu ao municí-
pio com a missão de
averiguar denúncias
sobre indivíduos que
estavam em posse de
arma de fogo em via
pública no Bairro San-

ta Helena. No local,
avistaram três indiví-
duos que de imediato
empreenderam fuga
para uma área de vege-
tação fechada usando
uma moto CG FAN de
cor vinho.

De acordo com a
PM, os suspeitos aban-
donaram a motocicle-
ta e fugiram a pé em
meio ao matagal, sen-
do alcançados e deti-
dos pelos militares.
Durante a ação polici-
al foi recuperada uma
submetralhadora de
fabricação artesanal e
24 munições. Seguin-

do as buscas, foi apre-
endida uma moto CG
de cor preta que não
possuía placa; e tanto
chassi e número de
motor estavam ilegí-
veis. Também foram
encontradas 82 bu-
chas de maconha, du-
as pedras grandes de
crack, além de uma
quantia de R$ 420,00
em espécie, e outros
materiais de proce-
dência ilícita.

Os detidos e os ma-
teriais apreendidos
foram encaminhados
para o DPJ de Barra
de São Francisco.

2º batalhão

Foto: divulgação

Fotos: Arquivo Pessoal

Fotógrafa Mariana Rodrigues Nandolfo Simão

Editora Hoje

"Depois que meu filho nasceu essa paixão
cresceu bastante. Eu sempre fotografei
ele, meu modelo mirim”, disse Mariana
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Em busca de investimentos: Da Vitória recebe
vereador Iarley de Vila Valério, em seu gabinete

Na última semana o
deputado federal Da
Vitória, recebeu em seu
gabinete, a visita do
vereador Iarly Mene-
guelli, de Vila Valério.
De acordo com infor-
mações, durante a reu-
nião o vereador e o par-
lamentar debateram
sobre assuntos relevan-
tes para o desenvolvi-
mento do município.

Durante a agenda, o
vereador também soli-

citou verbas para serem
destinadas para cons-
trução do calçamento
rural no Córrego Var-
gem Alegre, zona rural
do município. Segundo
o vereador Iarly, serão
cerca de 1.700 MTS de
calçamento para me-
lhorias da região.

Da Vitória indicou
ainda, a destinação de
uma emenda parla-
mentar no valor de R$
200 mil, que de acordo
com o vereador, será
utilizado para a com-

pra de um aparelho de
ultrassom para o muni-
cípio.

O Deputado reite-
rou o apoio à Vila Valé-
rio e se colocou à dis-
posição do município,
visando sempre o seu
d e s e nvo l v i m e n t o.
“Estou aqui com o vere-
ador Iarly, que veio
acompanhado de sua
esposa Beatriz, que são
pessoas comprometi-
das com a cidade. Iarly
que já chegou em seu
mandato com muito

entusiasmo e com mui-
ta motivação, deixo
aqui o meu abraço para
o prefeito David e tam-
bém toda a sua admi-
nistração. A cidade de
Vila Valério conhece o
nosso trabalho e sabe
que pode contar comi-
go”, afirmou Da Vitó-
ria.

“Gostaria de agra-
decer ao Deputado Da
Vitoria pela recepção e
por toda a atenção com
o nosso município. Soli-
citamos ao deputado

uma emenda parla-
mentar para adquirir
um aparelho de ultras-
som para melhorar a
qualidade de vida do

nosso povo e também
um calçamento rural
para a comunidade do
Vargem Alegre, disse
Iarly Meneguelli”.

Editora Hoje

Foto: divulgação

Governador do Espírito Santo recebe
primeira dose da vacina contra a Covid-19

O governador do
Estado, Renato Casa-
grande, 60 anos, rece-
beu, na manhã de ter-
ça-feira (20), a primei-
ra dose da vacina con-
tra o novo Coronavírus

(Covid-19). Casagran-
de recebeu uma dose
do imunizante Coro-
naVac, do Instituto Bu-
tantan, na Unidade de
Saúde de Santo Antô-
nio, em Vitoria, por
volta das 11 horas. O
governador agendou a

vacinação pelo site da
Prefeitura.

Durante a vacina-
ção, o governador capi-
xaba fez a doação de
uma cesta básica, con-
tribuindo para a cam-
panha de recolhimento
de alimentos não pere-

cíveis para famílias
atingidas pela pande-
mia. Usando uma ca-
misa com a palavra
“Gratidão” e com a
bandeira do Espírito
Santo, Casagrande
agradeceu aos profissi-
onais de saúde que es-

tão lutando para salvar
vidas nesse momento.

“Em nome da Jaci-
ara, Vera e Delzeni que-
ria agradecer e parabe-
nizar a todos os profis-
sionais da saúde que
estão se dedicando.
Minha palavra neste

momento é de gratidão
a todos que estão lu-
tando para salvar vidas
nesse momento. A pan-
demia acontece em
todo o mundo e temos
que estar em sintonia e
respeitando a ciência”,
disse o governador.

Governo do ES

Fotos: Divulgação / Governo do ES

Casagrande fez a doação de uma cesta básica, contribuindo
para a campanha de recolhimento de alimentos não
perecíveis para famílias atingidas pela pandemia
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São Gabriel: Casa da Mulher já realizou mais de
mil atendimentos no primeiro trimestre do ano

É fato que desde
que a pandemia da
COVID-19 atingiu a
sociedade, muita coisa
mudou; rotinas foram
alteradas e os cuida-
dos com a saúde tive-
ram que ser redobra-
dos. Mas o que conti-
nua com toda a força,
são os cuidados e aten-
dimentos realizados
na Casa da Mulher,
em São Gabriel da Pa-
lha.

Dados fornecidos
pela coordenação da
Casa da Mulher, mos-
tram que neste perío-
do, mesmo com a dimi-
nuição no quantitativo
de acolhimento de al-
guns serviços devido a
pandemia, uma média
de 1037 atendimentos
foram realizados. Con-
fira os atendimentos
detalhadamente:

• Consultas de pré-
natal de alto risco: 205

• Consultas de pré-
natal de risco habitual:

174
• Consultas gineco-

lógicas: 269
• Coletas de preven-

tivo: 123
• Ultrassonografi-

as: 266

Local de referência
para as mulheres do

município

Atualmente, a Casa
da Mulher conta com
uma equipe de atendi-
mento à população
composta por: Enfer-
meira Priscilla Quei-
roz Bonatto, a qual é
Coordenadora Muni-
cipal de Rede de aten-
ção à Saúde Materno
Infantil; dois Médicos
Ginecologistas Obste-
tras sendo eles: Draª.
Gyovana Pratissolli
Libalde e Dr. Dimas
Delmo Farina, além
de dois atendentes:
Kalinca Lorenzoni e
Elizabete Samora.

“A Casa da Mulher
é de grande relevância
para nosso município,
porque se torna um
local de referência pa-
ra as mulheres e um
importante ponto de
apoio para as unidades
de estratégia da famí-
lia”, destaca Priscilla.

Cuidados e atenção
com a mulher

gabrielense

Dentre os serviços
prestados tomam lugar
de relevância o atendi-
mento às gestantes, que
podem fazer o acompa-
nhamento de pré-natal
de risco habitual e tam-
bém de alto risco, quan-
do previamente direci-
onados pelos atendi-
mentos já feitos nas
unidades de cada bair-
ro e consulta médica e
de enfermagem para
tratamento de doenças
sexualmente transmis-
síveis e realização de
testes rápidos (HIV,
sífilis, hepatite B e C).
Além disso, também é
oferecido o trabalho de
controle de glicemia da
gestante, com a libera-
ção de aparelho de gli-

cose e insumos como,
fita e lanceta para que
se torne mais fácil e efi-
caz tal controle em ca-
sa.

É Importante ressal-
tar também que a equi-
pe da Casa da Mulher
oferece planejamento
familiar para as pesso-
as interessadas, bem
como métodos contra-
ceptivos orais, injetáve-
is, DIU, laqueadura e
vasectomia, conforme
as necessidades de ca-
da caso específico que é
previamente acompa-
nhado pela equipe com-
posta de dois ginecolo-
gistas e enfermeira.

A Enfermeira Pris-
cilla, ressaltou a impor-
tância das ações reali-
zadas durante todo o
ano no município. “A
Casa da Mulher traba-
lha com equipe multi-

disciplinar, prestando
um atendimento de
qualidade e eficiência,
visando a resolutivida-
de das queixas das nos-
sas usuárias. Aqui são
elaborados os fluxos de
atendimentos relacio-
nados a saúde da mu-
lher para nortear as con-
dutas dos profissionais
das ESFS, organizan-
do a assistência a nível
municipal”, afirma
Priscilla Queiroz Bo-
natto.

“Já precisei de utili-
zar os serviços ofereci-
dos pela Casa da Mu-
lher, e o que mais me
impressionou foi toda
a parte da humaniza-
ção. Acho que isso con-
ta muito para cada paci-
ente, e isso me ajudou
no processo de trata-
mento”, elogiou a mu-
nícipe Josiane.

Editora Hoje

Fotos: divulgação

Enfermeira Priscilla Queiroz Bonatto, Draª. Gyova-
na Pratissolli Libalde e Dr. Dimas Delmo Farina

Mesmo com a diminuição no quantitativo de acolhimento de alguns serviços
devido a pandemia, uma média de 1037 atendimentos foram realizados

Nova Venécia: agricultores elogiam gestão do prefeito
André e atenção para com as estradas rurais

Estradas que cortam a
zona rural de Nova Vené-
cia estão recebendo a aten-
ção necessária e tão espe-
rada pela população. A
Prefeitura Municipal atra-
vés de suas equipes, está
realizando um trabalho
intensivo de recuperação
das vias.

Já foram dezenas de
quilômetros restaurados,
contemplando, inicial-
mente, as localidades de
Barra do 4, Córrego do 7,
Córrego da Invejada, Boa
Fé e Córrego Muniz.

Recuperação de estradas
rurais garante conforto

para população do
campo

As obras têm a aprova-
ção dos moradores da zo-
na rural que se beneficiam
com a melhoria nas condi-
ções de trafegabilidade.
Com estradas melhores e
trânsito seguro, a popula-
ção rural pode se deslocar
para outras localidades
com conforto e também
realizar o escoamento da
produção com mais agili-
dade.

Para o agricultor Davi
Geraldo, ter uma via com

boa qualidade para trafe-
gar é algo de suma impor-
tância e que mostra uma
atenção da parte da gestão
para com o produtor ru-
ral.

“Nós agricultores,
merecemos uma estrada
boa para poder se deslocar
de um lugar para o outro
com mais facilidade, nin-
guém merece ter que pas-
sar todo dia por uma estra-
da toda esburacada. Ter
estradas em boa qualidade
também é sinônimo de
tranquilidade pra gente
que precisa escoar a nossa
produção, tanto de café,
quanto de pimenta do rei-

no. Todo ano era uma luta
mas graças a Deus e ao
prefeito André, as estra-
das estão em boas condi-
ções”, comentou Davi.

Gilvan Possebon tam-
bém é agricultor. Produtor
de café conilon, ele afirma
que: “a luta dos produto-
res é diária, seja com sol
ou chuva estamos na lida,
para tirar nosso sustento e
também ajudar no desen-
volvimento do nosso mu-
nicípio com a agricultura.
Posso dizer que o prefeito
André tem sido muito
bom para nós, desde que
assumiu como prefeito.
Sei que tem muitas pesso-

as que ainda não viram o
trabalho dele, mas esse é o
seu primeiro mandato, ele
pegou a ‘casa’ desarruma-
da e leva um tempo para
organizar as coisas. Mas
tenho certeza que Deus
vai abençoar que o prefei-
to André continuará fa-
zendo um bom trabalho e
investindo na agricultura
cada vez mais”, disse.

"Tem gente que não
consegue ver a importân-
cia de se ter uma estrada
em boa qualidade. Mas só
quem sente na pele todos
os dias, é que entende co-
mo o trabalho realizado
pela prefeitura tem sido

importante", falou a dona
de casa e também produ-
tora rural, Josimara Agui-
ar.

“Somos gente de bem,
guerreira, honesta e bata-
lhadora que, com trabalho
diário, construímos o de-
senvolvimento do municí-
pio. Por isso, ter um prefei-
to como o André, que olha
por nós e entende que so-
mos importantes é algo
assim, que me deixa até
sem palavras. Espero que
o progresso continue e que
o prefeito continue empe-
nhado em ajudar a popu-
lação”, afirmou o produ-
tor José Daniel.

Editora Hoje
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Sicoob ES lança produto para apoiar
entidades sem fins lucrativos

O Sicoob ES lan-
çou, em parceria com a
seguradora Mapfre, o
produto BemCap, cujo
objetivo é captar recur-
sos para ajudar entida-
des sem fins lucrativos.
A primeira ação bene-
ficiará o Hospital Pa-
dre Máximo, em Ven-
da Nova do Imigrante,
na região Serrana do
Espírito Santo.

Nela, não só os asso-
ciados do Sicoob, mas
qualquer pessoa pode
adquirir título de capi-
talização filantrópico
pelo valor de R$ 10,00

e abrir mão do seu res-
gate em favor da unida-
de hospitalar benefici-
ada.

A pessoa também
concorre a 10 prêmios
instantâneos no valor
de R$ 800,00 em di-
nheiro e a um prêmio
especial de R$ 20 mil,
cujo sorteio acontece
no dia 24 de abril.

Como colaborar

A compra do título
de capitalização filan-
trópico DoaCap pode
ser feita pela internet,
no endereço doacap.-
mapfre.com.br/ padre-

maximo
Ao final do proces-

so, o interessado deve
selecionar a opção “De-
sejo ceder meu direito
de resgate” e confirmar
a doação em favor do
hospital.

De acordo com o
regulamento, a vigên-
cia do título é de dois
meses, contados a par-
tir da data de sua aqui-
sição. A série utilizada
nesta primeira campa-
nha será composta por
20 mil títulos.

“De um modo ge-
ral, o título de filantro-
pia premiável é desti-
nado a todas as pessoas

que desejam ajudar
uma entidade benefi-
cente certificada nos
termos da legislação
vigente e também par-
ticipar de sorteios. É
uma modalidade regu-
lada pela Superinten-
dência de Seguros Pri-
vados (Susep), que per-
mite ajudar milhares
de instituições em todo
o país”, afirma Cleto
Venturim, presidente
do Sicoob Sul-Serrano.

Atendimento 24h

Fundado há mais
de 60 anos, o Hospital
Padre Máximo oferece

serviços médicos de
urgência e emergência
24h aos moradores de
Venda Nova do Imi-
grante, de cidades vizi-
nhas e também do en-
tor no da BR 262,
abrangendo uma popu-
lação de aproximada-
mente 180 mil habitan-
tes.

A unidade hospita-
lar integra a rede de
hospitais filantrópicos
do Espírito Santo e
mantém assistência
médico-hospitalar atra-
vés do SUS, convênios
e particulares.

O hospital já reali-
zou mais de 1 milhão

de atendimentos ao
longo de sua história,
graças à participação
comunitária de volun-
tários.

“Esta ação tem co-
mo objetivo colaborar
com o trabalho de exce-
lência realizado pelo
Hospital Padre Máxi-
mo, que tanto faz por
nossa região. Ao ceder
o valor do resgate do
título, cada pessoa con-
tribui com a causa soci-
al e permite que esta
importante instituição
continue a atender nos-
sa população com qua-
lidade”, afirma Cleto
Venturim.

Vera Caser Comunicação
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Faço saber que pretendem casar-se:

[FLÁVIO POTRATZANGELI e BEATRIZ MAÇÃO FANTECELLE]

Ele, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascido em 21 de março de 1995,

estado civil solteiro, profissão engenheiro civil, residente na Rua Jose Antonio

Carminatti, 142, Centro em Vila Valério-ES, filho de DALCI POTRATZ e SIMONIA

POTRATZANGELI.

Nome a adotar após o casamento: FLÁVIO POTRATZANGELI.

Ela, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascida em 05 de outubro de 1994,

estado civil solteira, profissão dentista, residente na Rua JoseAntonio Carminatti,

142, Centro em Vila Valério-ES, filha de JOSIMAR SILVA FANTECELLE e

APARECIDADE FATIMAMAÇÃO.

Nome a adotar após o casamento: BEATRIZ MAÇÃO FANTECELLE.

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, 20/04/2021

MONIQUE SPERANDIO DA SILVA

27 3117-1030

jornalhojenoticias@hotmail.com

Live Solidária de Vinícius do Forró arrecada mais de 300 cestas básicas

Desde que o isola-
mento social iniciou no
Brasil devido ao novo
coronavírus, as lives
tomaram conta das re-
des sociais e do Youtu-
be. Diversos cantores,
atores e influenciadores

estão utilizando dos
canais para divulgar os
seus trabalhos, levar
entretenimento para os
lares e também arreca-
dar doações para pesso-
as e instituições que pas-
sam por dificuldades
durante a pandemia.

No último sábado

(17), mais uma vez o
cantor Vinícius do For-
ró realizou uma Live
Solidária, com o objeti-
vo de arrecadar alimen-
tos não perecíveis para
as famílias da região
que estão em situação
de vulnerabilidade soci-
al devido à pandemia.

Com muito forró e ani-
mação, Vinícius agitou
as redes, fazendo da
live, um verdadeiro su-
cesso com cerca de 6,4
mil visualizações.

De acordo com in-
formações, mais de 300
cestas básicas foram
arrecadadas e serão doa-

das as famílias carentes
de vários municípios,
como; São Gabriel,
Águia Branca, Vila Va-
lério, Água Doce do
Norte e Barra de São
Francisco.

“Decidi fazer a live
para ajudar as pessoas
que estão precisando de

apoio nesse momento
tão difícil que estamos
passando”, destacou o
cantor.

Se você não conse-
guiu acompanhar a Li-
ve Solidária, não se pre-
ocupe! Para conferir
tudo que rolou, basta
clicar aqui.

Editora Hoje
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Depois de 56 anos, família de São Paulo encontra
parentes em São Gabriel, em menos de duas
horas após matéria do Portal ES1.com.br

Uma família sepa-
rada por cerca de 56
anos, aguarda o fim da
pandemia do novo co-
ronavírus para se reen-
contrar. Os parentes,
que moram parte em
São Paulo, parte em
Mato Grosso e em São
Gabriel da Palha, se
localizaram após uma
matér ia do Por ta l
ES1.com.br ser publi-
cada. Graças ao gran-
de alcance de visuali-
z a ç õ e s d o Po r t a l
ES1.com.br, junto com
a garantia de uma pro-
dução de um conteúdo
com credibilidade e
que passe segurança
aos seus leitores, em
menos de duas horas
após a matéria come-
çar a circular pela cida-
de e também municípi-
os vizinhos, veio a feli-
cidade do primeiro con-
tato entre os familiares.

A busca pelos pa-

rentes em São Gabriel,
partiu de Ângela Cris-
tina Barbosa Ferreira
que mora na localida-
de de São Carlos em
São Paulo. Ângela é
neta de Alice Pacheco
(in memoriam), a qual
foi o ponto-chave de
toda a história. Dona
Alice Pacheco, saiu de
São Gabriel da Palha,
há cerca de 56 anos
atrás, quando a atual
cidade, fazia parte de
Colatina, sendo conhe-
cida como distrito de
São Gabriel. Casada
com Manoel Martins
ela morava no sítio do
Srº Jacinto, nos arredo-
res de São Gabriel. O
casal teve cinco filhos:
Edson, Lídia, Olívia,
Irani, e Paulo.

“Como a situação
estava muito difícil pa-
ra a família, o filho ma-
is ve lho do casa l ,
Edson mudou-se para
o Estado do Mato
Grosso do Sul. Lá ele

conseguiu um trabalho
e por volta de 1965 re-
tornou ao município
para buscar a sua famí-
lia. Hoje, parte de nos-
sa família mora em
São Paulo, enquanto
minha tia e os outros
parentes moram na
área rural de Bataypo-
rã no Mato Grosso do
Sul”, conta Ângela.

"Desde já fica aqui
o nosso muito obriga-
da a toda a equipe, por-
que encontrar parentes
é sempre bom. Tam-
bém tenho uma tia nes-
se ramo e sei que o tra-
balho que os jornalis-
tas fazem é um traba-
lho de excelência. E
nesse caso, colocar pes-
soas que não se conhe-
ciam em contato, em
laços de sangue é um
trabalho de maior exce-
lência ainda", disse
Wagner um dos pri-
mos da família.

“Que Deus aben-
çoe grandemente a to-

dos que trabalham no
Portal ES1.com.br,
que ajudaram a nossa
família a se reencon-
trar. Ficamos muito
felizes e agora não va-
mos nos perder mais
uns dos outros”, afir-
mou Maria, outra inte-
grante da família Pa-
checo.

A expectativa para o
grande reencontro

Desde o primeiro
contato, toda a família
está com grande expec-
tativa para poder se
reencontrarem presen-
cialmente. Devido a
pandemia do coronaví-
rus o grande dia ainda
terá que esperar um
pouco para acontecer,
mas enquanto não po-
dem se ver pessoal-
mente, os familiares
usam a tecnologia para
manter contato para
estreitar relações. Inti-
tulado como “A Gran-

de Família – Reencon-
tro Família Pacheco”,
foi criado um grupo no
Whatsapp, onde os
parentes podem contar
histórias, dividir lem-
branças e planejar o
futuro.

“Eu e meu pai resi-
dimos no bairro Boa

Vista em São Gabriel.
Essa família é muito
grande, tem muito pa-
rente por aqui. Depois
que passar essa pande-
mia quero poder en-
contrá-los", disse Joze-
li Pacheco.

“Eu fiquei muito
feliz e desejo fazer esse
encontro, se Deus qui-
ser. Mas temos que es-
perar a pandemia pas-
sar, ‘abaixar a poeira’,
porque é muita gente
mesmo. Agora sabe-
mos que a família é mu-
ito grande. Vamos orar
para que essa doença
acabe e que possamos
marcar esse encontro,
se Deus permitir”, afir-
ma Lídia, uma das tias
em Batayporã no Mato
Grosso do Sul.

“Nem acredito que
deu certo, estou muito
feliz, só tenho a agra-
decer. Só vamos espe-
rar a pandemia dar
uma amenizada que
vamos juntar a turma e
realizar o encontro.
Tem uma irmã da mi-
nha avó que ainda é
viva, quero muito co-
nhecê-la. Muito obri-
gada mesmo a toda a
e q u i p e d o Po r t a l
ES1.com.br”, finali-
zou Ângela Cristina.

Fotos: Arquivo Pessoal

Momentos compartilhados pela familia no grupo do Whatsapp

Lídia Pacheco na cidade de Batayporã no Mato Grosso do
Sul falando com seus parentes em São Gabriel da Palha
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