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Proprietários de imóveis rurais
já podem emitir o Certificado de
Cadastro de Imóvel Rural de 2021
Foto: divulgação

Mapa

Desde segundafeira (19), está disponível para consulta e
emissão o Certificado
de Cadastro de Imóvel
Rural (CCIR) referente
a 2021. O documento
pode ser acessado pelos proprietários de
imóveis rurais a partir
de banner indicativo
no site do Incra ou diretamente no endereço
https://sncr.serpro.go
v.br/ccir/emissao.
Outro recurso é baixar, em dispositivos
móveis – como smartphones e tablets – o
aplicativo “SNCR Mobile”, disponibilizado
no Google Play e na
App Store.
A validade do
CCIR 2021 está condicionada ao pagamento
da Taxa de Serviço Cadastral, por meio de
Guia de Recolhimento
da União (GRU), a ser
impressa juntamente
com o certificado. O
valor depende do tamanho da área e deve ser
quitado até 17 de agosto, sem cobrança de
juros e correção, exclusivamente na rede de
atendimento do Banco
do Brasil.
No total, 6.799.659
imóveis rurais devem
emitir o CCIR e pagar
a taxa de serviço, cujo
valor mínimo é de R$
4,40 – para áreas com
até 25 hectares. Débitos da taxa de anos anteriores serão cobradas
no atual certificado.
Caso seja necessário imprimir segunda

de

‘‘Porque toda a criatura de Deus é boa, e não
há nada que rejeitar, sendo recebido com
ações de graças. Porque pela palavra de Deus
e pela oração é santificada."
1 Timóteo 4:4-5

Refletindo: Tudo que Deus faz é bom,
porque nEle não é possível encontrar
maldade. No entanto nós fomos contaminados pelo mal devido ao pecado original, por
isso devemos buscar a santificação, não
somente como uma opção para a vida cristã,
mas porque esta é a vontade de Deus para os
seus filhos.
Oração: Pai querido, ajuda-me nesta busca
constante pela santificação. Quero viver
separado de toda contaminação do mal, livre
de todo pecado, e sempre vigilante para não
cair nas armadilhas do inimigo. Eu oro em
nome de Jesus. Amém.
O CCIR comprova a inscrição das propriedades e posses rurais junto ao Sistema
Nacional de Cadastro Rural, que é a base de dados do governo federal gerenciada
pelo Incra na qual constam informações de áreas públicas e privadas

via do documento já
quitado, não será preciso pagar novamente
a taxa.
IMPORTÂNCIA –
O CCIR comprova a
inscrição das propriedades e posses rurais
junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural
(SNCR) – base de dados do governo federal
gerenciada pelo Incra
na qual constam informações de áreas públicas e privadas.
Titularidade, dimensão da área, localização, tipo de exploração realizada e classificação fundiária estão
expressos no documento. A alteração em
qualquer desses itens
exige comunicação ao
Incra, a ser procedida
pelos proprietários via

internet por meio da
Declaração para Cad a s t r o Ru r a l
(https://sncr.serpro.g
ov.br/dcr).
O CCIR constitui
prova do cadastro do
imóvel rural no SNCR.
É indispensável para
desmembrar, arrendar,
hipotecar, vender ou
prometer em venda o
imóvel rural e para homologação de partilha
amigável ou judicial
(sucessão causa mortis) de acordo com os
parágrafos 1º e 2º do
artigo 22 da Lei nº
4.947, de 6 de abril de
1966.
Sem a apresentação
do CCIR, os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores
a qualquer título de
imóvel rural, não pode-
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rão, sob pena de nulidade, realizar as mencionadas operações.
As informações constantes do CCIR são
exclusivamente cadastrais e, nos termos do
parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 5.868,
de 12 de dezembro de
1972, “não fazem prova de propriedade ou
de direitos a ela relativos”.
A apresentação do
certificado também é
obrigatória quando o
produtor solicitar crédito agrícola em bancos e instituições financeiras.
Dúvidas podem ser
esclarecidas junto às
unidades do Incra e
Unidades Municipais
de Cadastramento
(UMC).
Deseja participar? Seja opinando, criticando, denunciando,
elogiando, agradecendo, comentando ou enviando poemas e
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A publicação é gratuíta, sendo publicada ou não conforme a
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Vila Valério está no TOP 3 de
produção de pimenta-preta do Estado
Editora Hoje

A pimenta-preta,
mais conhecida como
pimenta-do-reino, é
uma planta trepadeira,
originária da Índia,
sendo a mais comum e
mais importante das
especiarias para aprimorar o sabor dos alimentos. A região Norte do Espírito Santo é
um polo de produção
de pimenta-preta, onde há condições climáticas e solo favorável
para o cultivo, trata-se
de um clima quente e
úmido.
Vila Valério compõe o 3º lugar do ranking, ficando atrás somente de São Mateus e
Jaguaré. Juntos, os
municípios já exportam pimenta para 22
países e são os maiores

produtores do Brasil.
Em 2020 o Espírito
Santo produziu
67.579 toneladas e a
previsão para 2021 é
de 70.739 toneladas.
Em 2020, São Mateus
produziu 22.000 toneladas, Jaguaré produziu 8.200 toneladas e
Vila Valério 5.813 toneladas.
Para 2021 a estimativa de produção para
São Mateus é de
25.200 toneladas, Jaguaré de 9.430 toneladas e Vila Valério
6.459 toneladas. “Os
números são referentes à previsão de produção de 2021, no entanto, essa previsão é
revista periodicamente, podendo no final do
ano ser maior ou menor”, como informou
a Assessoria de Comu-

nicação do Incaper.
realizada através da tria, envolvendo não bém a participação de
A maior parte do agricultura familiar, só pequenos e grandes cooperativas para venplantio e produção, é gerando a agroindús- produtores, como tam- da e exportação.
Foto: Editora Hoje

Para 2021 a estimativa de produção para São Mateus é de 25.200
toneladas, Jaguaré de 9.430 toneladas e Vila Valério 6.459 toneladas

Bolsonaro reafirma que vetará
fundo eleitoral de 2022
Valor foi aprovado pelo Congresso na semana passada
Foto: Isac Nóbrega/PR

Agência Brasil

O presidente Jair
Bolsonaro reafirmou
na noite desta terçafeira (20) que vetará o
fundo eleitoral de R$
5,7 bilhões aprovado
pelo Congresso Nacional na semana passada, no Projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentária (LDO) de
2022.
"Defendemos, acima de tudo, a harmonia entre os Poderes,
bem como a sua autonomia. É partindo deste princípio que jogamos, desde o início,
dentro das quatro linhas da Constituição
Federal. Dito isso, em

respeito ao povo brasileiro, vetarei o aumento do fundão eleitoral",
escreveu o presidente
em postagem na sua
conta de Twitter.
Na segunda-feira
(19), em entrevista exclusiva para a Rádio
Nacional, veículo da
Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o
presidente já havia sinalizado a intenção de
vetar o valor aprovado
pelos parlamentares.
“A tendência nossa é
não sancionar isso daí
em respeito aos trabalhadores, ao contribuinte brasileiro”, disse o
presidente. Ele defendeu que o recurso poderia ser melhor aplicado

na construção de pontes e construção de malha rodoviária, por
exemplo.
O fundo de financiamento de campanha
foi criado após a proibição do financiamento privado, em 2015,
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob
o argumento de que as
grandes doações empresariais desequilibram a disputa eleitoral. Nas eleições de
2018, o valor reservado
para as candidaturas
foi R$ 2 bilhões. O veto
presidencial, se confirmado, precisará ser
analisado pelos congressistas, que podem
derrubá-lo.
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Da Vitória promove encontro em Colatina
para debater projetos de desenvolvimento
no Norte e Noroeste capixaba
desenvolvimento regional do Norte e NoroesCom foco no deba- te capixaba na retomate, apresentação de pro- da econômica no pósjetos e medidas para o pandemia, o deputado
Assessoria

federal Da Vitória promove nesta quinta-feira
(22/07), no Senai de
Colatina, às 15 horas, o
encontro Presença com
Foto: divulgação

lideranças do Governo
do Estado, dos municípios e do segmento empresarial.
O encontro contará
com a presença do secretário de Estado de
Ciência, Tecnologia,
Inovação, Educação
Profissional e Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffmann, o
diretor-presidente do
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), Munir
Abud, e do superintendente do Sebrae no
Espírito Santo, Pedro
Rigo.
"Com o avanço da

vacinação no Estado e
no País e o controle da
pandemia é hora de
pensar e planejar a retomada econômica. Todas estas lideranças estarão em Colatina para
que possamos trazer
aos municípios de toda
região uma análise da
conjuntura econômica
e apresentar propostas
que contribuam com o
desenvolvimento regional, geração de emprego e renda. Vamos levar
esse debate para todas
regiões do Estado", disse o deputado federal
Da Vitória, que coordena a bancada federal

capixaba.
Além dos representantes do Estado e do
segmento empresarial,
deputados, prefeitos e
vereadores também
marcarão presença no
amplo encontro.
Serviço:

Presença: Desenvolvimento Econômico e
oportunidades para as
regiões Norte e Noroeste capixaba
Data: 22/07 (quintafeira)
Horário: 15 horas
Local: Auditório do
Senai em Colatina

Com baixa no estoque de sangue,
Hemoes faz apelo a doadores
SESA

O Centro de Hemoterapia e Hematologia
do Espírito Santo (Hemoes) registrou, na
terça-feira (20), uma
queda no estoque de
alguns tipos sanguíneos. Esse cenário é consequência das baixas
doações registradas ao
longo da pandemia do
novo Coronavírus (Covid-19). No entanto, a
doação de sangue não
deve parar durante este
período.
Para manter um
estoque seguro por quatro dias são necessárias
200 bolsas de O+, 12
bolsas de A-, 4 bolsas
B-, 20 bolsas de B+, 20
bolsas O-. Entretanto,
o estoque atual conta
com 44 bolsas O+, 11
bolsas A-, 7 bolsas B-,
42 bolsas B+ e 9 bolsas
O-. Diante dessa situação, o Hemoes reforça
que todas as unidades
de coleta de sangue do

Estado estão preparadas para receber os doadores com segurança.
Além disso, convida a
população a adotar a
prática de doação de
sangue, de forma frequente.
A diretora geral do
Hemoes, Marcela Gonçalves Murad, reforçou a importância do
abastecimento das unidades. “Desde o início
da pandemia observamos uma queda significativa no número de
doações. Para dar conta da demanda diária,
precisamos de 100 a
120 doadores por dia e
estamos com 60 a 70.
A situação atual compromete o abastecimento. Nesse momento, todos os tipos sanguíneos são extremamente necessários e
muito bem-vindos. Precisamos da solidariedade de cada um para
com o próximo, pois
somente através do ato

de doação de sangue
que conseguimos salvar vidas”, frisou.
O Hemoes de Vitória funciona todos os
dias, inclusive domingos e feriados, das 7h
às 18h20 para cadastro
de doadores, e até as 19
horas para informações, orientações e coleta de sangue.
Quem pode doar
Quem tem entre 16
e 69 anos pode se candidatar como voluntário. Para os mais velhos, uma ressalva: só
pode doar quem tiver
feito a primeira doação
até os 60 anos. Já os
menores de 18 anos
precisam de autorização de um responsável
legal.
Os interessados em
doar sangue devem ir
até uma unidade do
Hemoes, apresentar
um documento oficial
com foto e responder a

um questionário. Caso
tenham almoçado, devem aguardar três horas após a refeição para
fazer a doação.
Doações de sangue na pandemia
Durante o período
de enfrentamento ao
novo Coronavírus (Covid-19), os atendimentos em todas as unidades estão acontecendo,
preferencialmente, por
meio de agendamento.
A medida visa a reduzir a circulação de pessoas nos locais para
evitar aglomerações e
reduzir a possibilidade
de transmissão do vírus. As pessoas que
tiveram diagnóstico
positivo da Covid-19
podem realizar a doação após 30 dias sem
apresentar sintomas.
Já as pessoas que estiverem com sintomas
gripais não devem comparecer para doação.

Onde doar
Hemocentro de Vitória
Endereço: Avenida Marechal Campos, 1.468,
Maruípe
Telefone: (27) 3636-7920
Hemocentro de Linhares
Endereço: Avenida João Felipe Calmom, 174298 – Centro
Telefone: (27) 3264-6000
Hemocentro de Colatina
Endereço: Rua Cassiano Castelo, 276 – Centro
Telefone: (27) 3717-2800
Hemocentro de São Mateus
Endereço: Rodovia Otovarino Duarte Santos,
Km 02, Parque Washington
Telefone: (27) 3767-7954
Foto: divulgação
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Enade 2021: inscrições
vão até o dia 8 de agosto
Provas estão marcadas para 14 de novembro
Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

grau.

EBC Educação

Com objetivo de
avaliar estudantes que
estão ingressando ou
concluindo cursos de
graduação, o Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes
(Enade) 2021 está marcado para o dia 14 de
novembro. Até o dia 8
de agosto, os coordenadores dos cursos
avaliados deverão inscrever os estudantes
no Sistema Enade.
De 9 a 29 de agosto,
os coordenadores de
curso poderão corrigir
a inscrição dos estudantes habilitados
para o Enade 2021.
Em 2021 serão avaliados os estudantes,
ingressantes e concluintes, dos cursos de
bacharelado perten-

Provas

centes às áreas de ciência da computação,
ciências biológicas,
ciências sociais, design, educação. Entre
as licenciaturas, os
alvos serão os cursos
de artes visuais, ciên-

cia da computação,
ciências biológicas,
ciências sociais, educação física, filosofia,
física, geografia, história, letras – português, letras – inglês,
matemática, música,

pedagogia e química.
Também estão incluídos os estudantes
de cursos superiores
de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, tecnologia em gestão da tec-

nologia da informação e tecnologia em
redes de computador.
O estudante que não
realizar a prova ou
preencher o Questionário do Estudante
fica impedido de colar

Realizado pelo
Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), o Enade 2021 será composto por uma prova com
40 perguntas. O conteúdo é dividido entre
10 questões de formação geral, com temas
comuns a todos os cursos, e 30 questões de
componente específico, com perguntas próprias de cada área. Quanto ao formato das
questões, são, no total, cinco questões
discursivas e 35 de
múltipla escolha. Os
estudantes terão 4 horas para realizar a prova.

Prazo para contestar auxílio
emergencial negado termina no dia 24
Requerimento pode ser feito pelo site do Ministério da Cidadania
Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

Agência Brasil

Termina no próximo sábado (24), às
23h59, o prazo para a
contestar os pedidos de
Auxílio Emergencial
2021. A data limite se
aplica aos trabalhadores que se inscreveram
pelos meios digitais e
que tiveram a solicitação negada na revisão
mensal de julho.
Mensalmente, governo analisa os CPFs
dos beneficiários para
conferir se eles ainda se
enquadram nos critérios para receber o auxílio.

De acordo com a
pasta, a contestação
vai permitir uma nova
análise com bases mais
atualizadas dos dados
da pessoa. O requerimento com o pedido
de revisão deve ser feito pelo site do Ministério da Cidadania.
“A p ó s i n g r e s s a r
com os dados de identificação e clicar na aba
correspondente ao auxílio emergencial
2021, a pessoa deve
clicar no botão: ‘contestar’. A partir daí,
precisa aguardar até
que seja realizada uma
nova análise da situa-

ção do seu benefício”,
informou a pasta.
Após a contestação,
o pedido será reanalisado pela Dataprev. A
partir daí, é preciso
aguardar até que a nova análise da situação
do benefício seja concluída.
Se a razão que motivou o cancelamento
permitir contestação, o
trabalhador poderá
voltar a receber o benefício.
O ministério disse
que caso não ocorra a
aprovação por algum
motivo de indeferimento definitivo, não

será possível apresentar contestação, pois a
situação que motivou o
indeferimento não vai
se alterar.
Pessoas que já tenham ficado inelegíveis para receber o auxílio antes e já tenham
realizado a contestação, não poderão submeter nova contestação.
Já os bloqueios feitos a pedido dos órgãos
de controle não podem
ser contestados ainda,
pois estão sob análise
do Ministério da Cidadania e da Dataprev.
Esse tipo e bloqueio é

feito de forma preventiva.
“Posteriormente, é
definido pela liberação
ou cancelamento do

benefício em definitivo. Não há prazo definido para divulgação
do resultado”, disse o
ministério.
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CNH Social: inscrições
terminam nesta quinta-feira
Foto: divulgação

Detran|ES

O período de inscrições da 2ª fase do programa CNH Social
2021 se encerra hoje,
quinta-feira (22), às
23h59. O Depar tamento Estadual de
Trânsito do Espírito
Santo (Detran|ES)
orienta que os interessados em participar da
seleção para conquistar a Carteira Nacional
de Habilitação (CNH),
adicionar ou mudar a
categoria, de forma
totalmente gratuita,
devem se inscrever no
site www.detran.es.gov.br.
Nesta fase, o Governo do Estado, por
meio do Detran|ES,
disponibiliza 2.500
vagas para pessoas de
baixa renda. Também
neste ano, já foram
ofertadas 3.000 mil
vagas na 1ª fase do programa e ainda serão

disponibilizadas mais
2.500, na 3º fase, totalizando 8.000 carteiras
de motorista e um investimento de R$ 11
milhões no CNH Social em 2021.
O resultado da 2º
fase será divulgado no
site do Detran|ES na
próxima terça-feira
(27), às 12h. Os candidatos que não forem
selecionados nesta lista terão ainda uma nova oportunidade de
serem contemplados
na chamada única de
suplentes, que será divulgada no dia 02 de
setembro, às 12h, no
site do Detran|ES. A
lista de suplentes tem o
objetivo de preencher
as vagas remanescentes após desclassificação dos candidatos que
não respeitarem os prazos estabelecidos no
processo de Habilitação.

Inscrição
Para se inscrever, o
interessado deverá
acessar o site www.detran.es.gov.br, na aba
'CNH Social', à esquerda, ou no banner
na capa e inserir as informações pessoais
solicitadas. Todos os
dados informados devem conferir precisamente com as informações constantes no
CadÚnico.
O candidato deverá
selecionar a categoria
desejada, entre as seguintes opções: Primeira Habilitação Categoria A (moto) ou Primeira Habilitação B
(carro), para quem
quer tirar sua primeira
carteira de motorista.
Quem já tem carteira
de motorista poderá
selecionar Adição de
Categoria A (moto),
Adição de Categoria B
(carro), Mudança para

Categoria D (ex.: van e
ônibus) ou Mudança
de Categoria E (ex.:
caminhão e carreta).
Vale destacar que, após
realizada a inscrição,
não é possível modificar a categoria escolhida.
Como requisito para inscrição, é necessá-

rio que o interessado
esteja registrado no
Cadastro Único para
Programas Sociais do
G ove r n o Fe d e r a l
(CadÚnico), com os
dados atualizados nos
últimos 24 meses até o
dia 11 de junho de
2021, além de ter mais
de 18 anos completos

no momento da inscrição, residir no Espírito
Santo, ter renda familiar de até dois salários
mínimos e não estar
judicialmente impedido de possuir a CNH.
Serão reservadas 5%
das inscrições para as
pessoas com deficiência.

Ministério distribui mais de 160 milhões
de vacinas contra covid-19
Desse total, 125,3 milhões de doses já foram aplicadas
Foto: divulgação

EBC Saúde

O Ministério da Saúde (MS) ultrapassou a
marca de mais de 160
milhões de vacinas contra a covid-19 distribuídas para os estados e
Distrito Federal. Desse
total, 125,3 milhões de
doses já foram aplicadas. São 90,6 milhões
de pessoas com a primeira dose, isto é,
56,6% do público-alvo
de 160 milhões de brasileiros com mais de 18
anos. Além disso, 34,7
milhões com a segunda dose ou com dose

única aplicadas e com
a imunização completa, segundo o ministério.
Do total de doses
enviadas para as unidades da federação,
81,5 milhões são da
AstraZeneca/Oxford,
60 milhões são da Cor o n a Va c / S i n o v a c ,
17,8 milhões da Pfizer/BioNTech e 4,7
milhões da Janssen,
imunizante de dose
única.
De acordo com ministério, o governo federal já contratou mais
de 630 milhões de do-

ses de vacinas covid19, por meio de acordos com diferentes laboratórios, a serem entregues até o fim do
ano. Esse quantitativo
é suficiente para imunizar toda a população
alvo do país, ou seja,
pessoas com 18 anos
ou mais, com ou sem
comorbidades.
Segunda dose
Em nota, o Ministério da Saúde reforça
que para imunização
completa, é necessário
que as pessoas tomem

as duas doses. "A medida reforça o sistema
imunológico e reduz as
chances de infecção
grave, gravíssima e,

principalmente, óbitos
em decorrência da covid-19". No início de
julho, lembra o ministério, foi lançada a cam-

panha com a família
do Zé Gotinha sobre a
importância de todos
completarem o esquema vacinal.
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Forças de segurança prendem oito
homicidas em seis horas no Espírito Santo
Foto: divulgação

Sesp

Entre seis horas da
manhã e meio-dia de
terça-feira (20), operações deflagradas por
diversas unidades policiais resultaram na prisão de oito homicidas
na Grande Vitória. Sete
pessoas foram presas no
município de Cariacica
e uma na Serra. As prisões são resultado da
integração entre Polícia
Civil (PCES), Polícia
Militar (PMES), Polícia
Ro d ov i á r i a Fe d e r a l
(PRF) e outros órgãos
de segurança, conforme
preconizado pelo Programa Estado Presente
em Defesa da Vida.
A prisão qualificada
de homicidas é um dos
focos da estratégia para
combate à criminalidade violenta da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social
(Sesp). “Quando falamos em integração entre as diversas forças de
segurança, é com este
objetivo: retirar criminosos perigosos do con-

vívio social para que
paguem pelos seus crimes, conforme determina a lei. Agradecemos a
todos os policiais que
trabalharam para realizar essas prisões”, destacou o secretário de
Estado da Segurança
Pública e Defesa Social,
coronel Alexandre Ramalho.
As prisões
Entre os detidos nessa terça-feira (20), está
um dos dez criminosos
da lista dos mais procurados da Sesp. Policiais
militares da 3ª Companhia do 7º Batalhão, em
Cariacica, detiveram
um membro do grupo
criminoso que domina o
tráfico de drogas no
Morro do Quiabo, em
Cariacica, com dois
mandados de prisão em
aberto por homicídio.
Ele foi preso no bairro
Porto de Santana, portando uma pistola 9
mm.
Concomitantemente, policiais civis da Dele-

gacia de Homicídios e
P r o t e ç ã o à Pe s s o a
(DHPP) de Linhares se
deslocaram até o bairro
Vila Prudêncio, em Cariacica, onde cumpriram
mandados de prisão
contra dois irmãos gêmeos, de 45 anos, suspeitos de envolvimento na
morte do ativista político Jonas Soprani, morto
a tiros no dia 23 de junho, em Linhares, norte
do Estado. As diligências contaram com apoio
de policiais militares do
7º Batalhão.
Ainda em Cariacica,

no bairro Nova Canaã,
policiais militares da
Força Tática prenderam
um indivíduo de 19
anos, suspeito de envolvimento no homicídio
de um adolescente cadeirante, morto em março
deste ano. Ele foi detido
portando uma submetralhadora e uma mochila repleta de entorpecentes.
Já em Nova Rosa da
Penha l, equipes das Delegacias de Homicídios
e Proteção à Pessoa
(DHPPs) de Cariacica e
de Viana e da Polícia

Rodoviária Federal prenderam três suspeitos de
integrarem a associação
criminosa que atua no
bairro e responsáveis
por um homicídio ocorrido em maio deste ano.
Ainda na manhã de
terça-feira (20), equipes
da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Delegacia Especializada de
Narcóticos (Denarc),
ambas de Aracruz, e da
Polícia Militar prenderam um homem de 28
anos condenado por
homicídio e apontado

como o principal responsável por coordenar
o tráfico de drogas no
bairro Polivalente, em
Aracruz.
Todos os detidos foram conduzidos ao sistema prisional e permanecem à disposição do
Poder Judiciário. Operações integradas continuam em andamento e
a população pode contribuir com informações
de forma anônima por
meio do DisqueDenúncia 181, ou pelo
s i t e d i s q u e d e nu n c ia181.es.gov.br.

Esportes

Sesport divulga resultado preliminar do
edital 2021 do programa Bolsa Atleta
Sesport

Foi divulgado no
Diário Oficial do Espírito Santo, desta quarta-feira (21), o resultado preliminar do edital
2021 do programa Bolsa Atleta. No total, 141
esportistas de alto rendimento foram selecionados, divididos em
quatro categorias:
Olímpica (2), Internacional (18), Nacional
(82) e Estudantil (39).
A lista completa com
todos os contemplados
pode ser conferida no

site www.sesport.es.gov.br.
O candidato ao benefício que se sentir
prejudicado com a decisão proferida pela Comissão de Avaliação
poderá apresentar recurso até esta sextafeira (23), no setor de
protocolo da sede da
Secretaria de Esportes
e Lazer (Sesport), situada na Rua Cel.
Schwab Filho, s/nº,
Bento Ferreira, Vitória, das 9h às 16 horas,
ou via sistema e-Docs
(nesse caso, devendo

ser realizado até as
23h59 do último dia de
prazo. Não serão aceitos recursos após essa
hora). O resultado final
tem previsão de ser divulgado no dia 03 de
agosto.
A edição 2021 será
recorde no número de
contemplados no programa e em valor investido pela Sesport, cerca
de R$ 2,2 milhões. O
recurso ofertado mensalmente aos atletas
deve ser utilizado para
cobrir gastos com alimentação, assistência

médica, odontológica,
psicológica, nutricional e fisioterápica, medicamentos, suplementos alimentares, transporte urbano ou para
participar de treinamentos e competições,
aquisição de material
esportivo, vestimenta,
pagamentos de técnicos e de mensalidades
de academia de ginástica credenciada pelo
Conselho Regional de
Educação Física.
“No ano passado,
mesmo diante do cenário desafiador e das

incertezas da pandemia, não deixamos de
pagar o benefício um
mês sequer aos atletas.
Agora, temos a satisfação de anunciar esse
número recorde de contemplados, com um
investimento também
recorde. Estamos passando por uma retomada gradual das atividades esportivas e temos
certeza de que, mais
uma vez, nossos bolsistas vão levar o nome do
Espírito Santo muitas
vezes até o lugar mais
alto do pódio”, desta-

cou o secretário de
Estado de Esportes e
Lazer, Júnior Abreu.
Dúvidas

Todas as informações referentes ao edital 2021 do programa
Bolsa Atleta podem ser
acessadas pelo site
www.sesport.es.gov.br.
Outras dúvidas podem
ser tiradas pelos telefones da Gerência de Formação e Rendimento
(GEFR) da Sesport:
(27) 3636-7001 ou (27)
3636-7002.
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CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA

COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

Faço saber que pretendem casar-se:

Faço saber que pretendem casar-se:

Faço saber que pretendem casar-se:

1. DOUGLAS PONATH E THAINARA PEREIRA

1. EDUARDO ZEM ANHOLETI E RANIELY NUNES

1. JOSÉ VITOR SARNAGLIA E KAROLAINY

1. LEONARDO MONTEIRO RISSO E GRASIELLE

DIAS

FREITAS

MARTINS

MARCOS PEREIRA PAGUNG

ELE – Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 26

ELE – Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 29

ELE – Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 22

ELE – Natural de São Mateus-ES, com 28 anos de

anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar

anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar

anos de idade, estado civil solteiro, profissão

idade, estado civil solteiro, profissão motorista,

de pintura, residente e domiciliado na Av. Lions

de instrutor, residente e domiciliado na Rua Gentil

cortador de pedras, residente e domiciliado na Rua

residente e domiciliado na Rua Padre Antonio

Clube, 281, Centro, São Gabriel da Palha-ES, filho

Ronquetti, 334, Jardim Vitoria II, São Gabriel da

Adolfo Buzetti, 756, Santa Helena, São Gabriel da

Todesco, 493, Vila Comboni, São Gabriel da Palha-

de VANDERLEI PONATH e LUCINÉIA SCHRODER

Palha-ES, filho de ZELINO ANHOLETI e MARINETE

Palha-ES, filho de MARCOS ANTÔNIO SARNAGLIA

ES, filho de IZAURO RISSO FILHO e MARIA

PONATH

ZEM ANHOLETI

e GIZÉLIA SILLA

APARECIDA NEGRIS MONTEIRO

ELA - Natural São Gabriel da Palha-ES, com 24 anos

ELA - Natural São Gabriel da Palha-ES, com 27 anos

ELA - Natural São Gabriel da Palha-ES, com 21 anos

ELA - Natural São Gabriel da Palha-ES, com 32 anos

de idade, estado civil solteira, vendedora, residente e

de idade, estado civil solteira, assistente

de idade, estado civil solteira, costureira, residente e

de idade, estado civil divorciada, advogada,

domiciliada na Av. Lions Clube, 281, Centro, São

administrativo, residente e domiciliada na Rua Joana

domiciliada na Rua Henrique Dalcin, Nossa Senhora

residente e domiciliada na Rua Padre Antonio

Gabriel da Palha-ES, filha de CARLOS ANTONIO

Broeguini, Mirante, São Gabriel da Palha-ES, filha de

Aparecida, São Gabriel da Palha-ES, filha de

Todesco, 493, Vila Comboni, São Gabriel da Palha-

DIAS e VALDETE APARECIDA PEREIRA DIAS

NATANAEL DE FREITAS e MARIA NUNES

AURIMAR MARTINS e ELIANA RAMOS MARTINS

ES, filha de IRINEU PAGUNG e ERMINDA MARCOS

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-

BARBOSA FREITAS

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-

PEREIRA PAZITO

se na forma da lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se

se na forma da lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se

São Gabriel da Palha-ES, 20 de julho de 2021.

São Gabriel da Palha-ES, 20 de julho de 2021.

na forma da lei.

na forma da lei.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

São Gabriel da Palha-ES, 20 de julho de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

São Gabriel da Palha-ES, 20 de julho de 2021.

Escrevente Autorizada

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA
COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

Escrevente Autorizada

COMUNICADO

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA
COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

1. NILSON SERACO PRATTI E MIRELE DE LIMA

Faço saber que pretendem casar-se:

ELE – Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 38

1. RONALDO VIEIRA DE SOUZA E MARCIA DE

anos de idade, estado civil solteiro, profissão

ALMEIDA

agricultor, residente e domiciliado na Rua Jose

ELE – Natural de Barra de São Francisco-ES, com 44

Groberio, 604, Cachoeira da Onça, São Gabriel da

anos de idade, estado civil divorciado, profissão

Palha-ES, filho de NILTON PRATTI e MARIA

lavrador, residente e domiciliado na Rua

APARECIDA SERACO PRATTI.

Guadalajara, 27, Jardim de Infância, São Gabriel da

ELA - Natural Colatina-ES, com 37 anos de idade,

Palha-ES, filho de ORLANDO VIEIRA DE SOUZA e

estado civil divorciada, sem profissão remunerada,

IRENY MEDEIROS DE SOUZA.

residente e domiciliada na Rua Jose Groberio, 604,

ELA - Natural Afonso Claudio-ES, com 42 anos de

Cachoeira da Onça, São Gabriel da Palha-ES, filha

idade, estado civil solteira, comerciante, residente e

de LISETE DE LIMA

domiciliada na Rua Guadalajara, 27, Jardim de

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-

Infância, São Gabriel da Palha-ES, filha de

se na forma da lei.

GERALDO ANICETO DE ALMEIDA e MARTA

São Gabriel da Palha-ES, 20 de julho de 2021.
AILA ARAÚJO CUSTÓDIO
Escrevente Autorizada

STOFFEL.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da lei.
São Gabriel da Palha-ES, 20 de julho de 2021.

Compre,
venda
e troque!

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO
Escrevente Autorizada

CURTA A NOSSA PÁGINA
www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/

PUBLIQUE AQUI
SEU EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 001/2021
O Município de Vila Valério-ES, através do
Presidente da CPL, torna público o
resultado da análise dos documentos de
habilitação do CREDENCIAMENTO Nº
001/2021.
Objeto: Credenciamento de leiloeiros
oficiais para a prestação dos serviços de
alienação de bens móveis inservíveis de
propriedade da Prefeitura Municipal de
Vila Valério-ES, recebidos a qualquer
título, por meio de licitação na
modalidade de leilão público, de acordo
com os critérios, termos e condições
estabelecidas no edital e seus anexos.
LEILOEIROS HABILITADOS: Sr. RENAN
NERIS DA SILVA, SRA. CAROLINE DE
SOUSA RIBAS, SR. JONAS GABRIEL
ANTUNES MOREIRA, SR. LUCAS RAFAEL
ANTUNES MOREIRA, SR. FERNANDO
CAETANO MOREIRA FILHO, SR. GABRIEL
FARDIN PEREIRA, SR. PIETRANGELO
ROSALÉM, SR. RONALD DE FREITAS
MOREIRA, SRA. SANDRA DE FÁTIMA
SANTOS, SR. SERGIO DE PAULA
PEREIRA.
LEILOEIRO INABILITADO: SR. ALEX
WILLIAN HOPPE.
MAIORES INFORMAÇÕES: TEL. (027)
3728-1000.
Vila Valério/ES, 21 de julho de 2021.
JAIME JULIÃO VIEIRA
Presidente da CPL - PM ViVa

BARRA GRANITOS EIRELI – ME torna
público que requereu à Prefeitura Municipal de
Água Doce do Norte, através do processo nº
2742/2021 as ampliações da Licença de Instalação – LI e da Licença de Operação – LO nº
144/2020, para desdobramento, polimento e
corte de rochas ornamentais, situada na localidade Rodovia Rio Preto, s/nº, Dist. Gov. Lacerda de Aguiar, Água Doce do Norte - ES.
EXTRAVIO DO BLOCO DE NOTAS FISCAIS

NOME DO PRODUTOR: Mário Tadeu
Andrea
C P F :
0 3 4 . 9 2 4 . 5 7 7 - 0 3
ENDEREÇO PROPRIEDADE: Sítio São José,
São Gabriel da Palha/ES
N I R F :
0 . 2 2 2 . 2 3 1 - 0
INSCRIÇÂO ESTADUAL: 110.436.65-2
EXTRAVIO DO BLOCO DE NOTAS DE
PRODUTOR RURAL DE NUMERAÇÂO
126 à 175

jornalhojenoticias@hotmail.com
27 3117-1030

NO
Comprando, vendendo ou trocando! Anuncie conosco

jornalhojenotícias@hotmail.com

27 3117-1030

jornalhojenoticias@hotmail.com

27 3117-1030

