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Reflexao~

"E o mundo passa, e a sua concupiscência; 
mas aquele que faz a vontade de Deus perma-
nece para sempre."

Refletindo: Muitos confessam que crêem em 
Jesus, mas permanecem totalmente ou 
parcialmente envolvidos com o mundo, 
refugiando-se numa religião sem perceber que 
ela mesmo faz parte deste sistema, pois onde 
quer que o poder natural do homem domine, 
existe neste sistema um elemento sob a 
inspiração do inimigo. Salvação é não perten-
cer ao padrão de coisas do adversário, é colocar 
o coração naquilo que é de Deus, é tomar como 
objetivo seu propósito eterno em Jesus, é 
caminhar para este propósito e ser liberto a 
todo instante do domínio e influência do 
mundo e de tudo o que nele há.

Oração: Pai querido, muitas vezes somos 
tentados pelas coisas deste mundo, e nossos 
desejos fazem nos entregarmos as vontades da 
carne. Mas eu sei que estas coisas são passagei-
ras, e o que importa é fazer a Tua vontade. Por 
isso eu rogo para que o Senhor me ajude a 
caminhar no centro da Tua vontade. Em nome 
de Jesus. Amém.
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Cooabriel recebe visita 
de alunos da pré-escola 

O Dia das Crianças é 
uma data cheia de expec-
tativas. Para encantar os 
alunos, a escola CMEI 
“Pequeno Príncipe”, loca-
lizada no bairro cachoeira 
da Onça, em São Gabriel 
da Palha, criou uma for-
ma diferente de comemo-
rar organizando a “Excur-
são para conhecimento da 
cultura do café conilon e 
funcionamento da Cooa-
briel”. 

Na última sexta-feira 
(8) um grupo de 16 alunos 
com faixa etária de 4 a 5 
anos, acompanhados da 
equipe de educadores, 

visitaram o jardim clonal 
da Cooabriel, em São Do-
mingos do Norte-ES e o 
armazém de café em São 
Gabriel da Palha.

A visita é parte da pro-
gramação de um projeto 
iniciado pela escola em 
setembro com finalização 
em novembro, com o títu-
lo de “Uma plantinha 
especial: Meu Café Coni-
lon”, e tem o propósito de 
conscientizar as crianças 
sobre a importância do 
meio ambiente e do café 
conilon para o município. 

Várias atividades es-
tão sendo desenvolvidas e 
no final do projeto está 
prevista uma mostra dos 

trabalhinhos artísticos 
criados pelas crianças e 
momento de degustação 
de produtos à base de ca-
fé.

Além de uma progra-
mação diferenciada para 
comemorar esta data im-
portante do Dia das Cri-
anças, esta ação desperta 
nos pequenos a valoriza-
ção da cultura do café 
conilon tão importante 
para a economia da re-
gião, além de um senti-
mento de pertencimento a 
seu ambiente de convívio.

“A Cooabriel recebeu 
de braços abertos os pe-
quenos e parabenizou a 
iniciativa da escola. Foi 

uma iniciativa muito im-
portante porque recebe-
mos até mesmo o filho de 
um colaborador. Mostra-
mos dentro da linguagem 
das crianças a importân-
cia do café conilon e da 
cooperativa para a re-
gião”, disse o presidente 
da Cooabriel, Luiz Carlos 
Bastianello. 

Segundo o superinten-
dente da Cooabriel, Car-
los Augusto Pandolfi, 
essa é a primeira de algu-
mas iniciativas já previs-
tas. “Queremos aproxi-
mar a cooperativa da esco-
la. É uma semente planta-
da que irá gerar bons fru-
tos”, afirmou.

Produtora de Governador Lindenberg vence
18º Concurso Nacional ABIC de Qualidade do Café

A produtora Tatiele 
Dalfior Ferreira, do 
Sítio Leôncio, em Go-
vernador Lindenberg-
ES, é a grande vence-
dora do 18º Concurso 

Nacional ABIC de Qu-
alidade do Café – Ori-
gens do Brasil – Safra 
2021 na categoria Ca-
néfora. Segundo a pró-
pria Abic, ela recebeu a 
nota 8,58 de Qualida-
de Global. 

Tatiele é filha do 
cooperado da Cooabri-
el, Luiz Carlos Pedrini 
Ferreira, falecido em 
agosto deste ano. 

“Meu pai deu início 
a esse trabalho. Temos 
muito a agradecer à 

Cooabriel por todo o 
suporte. Essa premia-
ção é resultado do pro-
grama feito pela coo-
perativa em parceria 
com o Ifes para a me-
lhoria da qualidade do 
conilon”, disse.

Cooabriel

Cooabriel 

Foto: divulgação 
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Mutirão de renegociação de dívidas 
do Banestes é prorrogado

Devido ao grande 
sucesso, o Banestes es-
tendeu o Feirão Acordo 
Fácil. A ação prossegue 
até 30 de dezembro, no 
site oficial do banco e na 
rede de agências. O fei-
rão disponibiliza condi-
ções especiais para paga-
mento de débitos em aber-
to, como descontos de 
até 100% em juros, corre-
ção e multa, além do par-
celamento do valor devi-
do em até 99 meses. É a 
melhor condição da his-
tória para repactuar dívi-
das com a instituição.

Em três meses de cam-
panha, julho a setembro, 
fo ram fo r mal izadas 
2.778 propostas de rene-
gociação de dívidas pelo 
site. Com isso, espera-se 

triplicar o resultado obti-
do no primeiro semestre 
deste ano. Só para se ter 
uma ideia, na primeira 
semana da ação, foram 
recebidas 364 propostas 
de renegociação, sendo 
que, anteriormente, a 
média era de 20 propos-
tas por semana. 

Quem optar renegoci-
ar a dívida pelo site 
(www.banestes.com.br), 
basta clicar na aba "Cré-
ditos" e escolher a opção 
"Renegociação de Dívi-
das", ou clicar direto no 
link a seguir: wwws.ba-
n e s t e s . c o m . b r /  n e-
tib/FaleRenegociacao. 
Após preencher o formu-
lário, o cliente receberá 
retorno pelo telefone ou 
endereço de e-mail infor-
mado para negociação. 

Podem solicitar a re-

negociação clientes pes-
soa física ou jurídica, 
com dívidas judicializa-
das ou não. O Banco ava-
liará a possibilidade de 
concessão de até 100% de 
desconto em todos os 
juros, correção e multa, 
além de definir um novo 
prazo de parcelamento 
da dívida, que pode che-
gar a 99 meses. É impor-
tante lembrar que os des-
contos são sempre maio-
res para quem decide pa-
gar à vista. 

Podem ser renegocia-
dos todos os produtos 
ofertados pelo Banestes. 
Por exemplo, contratos 
de antecipação de Impos-
to de Renda, crédito pes-
soal, microcrédito, ante-
cipação do 13º salário, 
cheque especial e cartão 
de crédito. É necessário 

que as dívidas não ultra-
passem o valor de até R$ 
500 mil para clientes pes-
soa física (PF) e R$ 1 mi-
lhão para clientes pessoa 
jurídica (PJ). Em ambos 
os casos, o atraso deve ser 
superior a 60 dias. 

Caso o cliente não 
tenha acesso à internet, 
poderá solicitar na rede 
de agências Banestes que 
a dívida seja avaliada 
pelo gerente. Porém, devi-
do à pandemia do novo 
Coronavírus (Covid-19), 
orientamos aos clientes 
que priorizem o atendi-
mento on-line. 

Serviço 

Feirão Acordo Fácil 
Banestes 

Período: 1º de julho 

até 30 de dezembro. 
Públicos-alvo: pesso-

as físicas ou jurídicas, 
com dívidas judicializa-
das ou não, com valor de 
até R$ 500 mil para clien-
tes pessoa física (PF) e 
R$ 1 milhão para clientes 
pessoa jurídica (PJ). Em 
ambos os casos, o atraso 
deve ser superior a 60 
dias. 

Benefício: condições 
diferenciadas de negoci-
ação, como até 100% de 
desconto em todos os 
juros, correção e multa, 
além de opções de parce-
lamento em até 99 me-
ses. 

Link para renegocia-
ção: wwws.banestes.-
com.br/netib/FaleRene
gociacao 

Pandemia derrubou em 35% número 
de consultas oftalmológicas em 2020

A pandemia de covid-
19 afetou de forma signifi-
cativa o número de consul-
tas e cirurgias relacionadas 
à visão no âmbito Sistema 
Único de Saúde (SUS) em 
2020. De acordo com da-
dos apurados pelo Conse-
lho Brasileiro de Oftalmo-
logia (CBO), a partir de 
registros do Sistema de 
Informações Ambulatoria-
is do SUS, cerca de 3,7 mi-
lhões de consultas deixa-
ram de ser realizadas, uma 
queda de 35%. No caso das 
cirurgias, houve uma redu-
ção de 390 mil procedi-
mentos, redução de 27%. 
A comparação é em rela-
ção a 2019,  ano pré-
pandemia.

Sem a realização de 
consultas e exames para 
detectar problemas logo na 
fase inicial, milhares de 
pessoas foram prejudica-
das. “Certamente, elas 
receberão um laudo sobre 
o estado de sua saúde ocu-
lar com os problemas insta-
lados em estado mais avan-
çado. Desta forma, o con-

trole dessas doenças fica 
mais complexo e difícil, 
com aumento da possibili-
dade de comprometimento 
da visão, seja total ou par-
cial”, avalia o presidente 
do CBO, José Beniz Neto. 

Consultas 

Segundo o levanta-
mento do CBO, em 2019, 
foram realizadas 10,8 mi-
lhões de atendimentos mé-
dicos em oftalmologia pelo 
SUS. No ano seguinte, a 
quantidade baixou para 
7,1 milhões, a maior queda 
em termos absolutos entre 
todas as especialidades 
disponíveis na rede públi-
ca, segundo a entidade. Os 
dois primeiros meses após 
a decretação de calamida-
de pública (abril e maio de 
2020) apresentaram os 
piores índices, com redu-
ção de 74% e 71%, respecti-
vamente, no total de proce-
dimentos.  

Nestes dois meses, fo-
ram realizadas, em 2019, 
um total de 1,8 milhão de 
consultas. No mesmo in-
tervalo, durante o primeiro 

ano da pandemia, foram 
oferecidas 509 mil, o que 
representa menos de um 
terço. Para a CBO, "esse 
resultado tem consequên-
cia direta no diagnóstico e 
no tratamento precoces de 
doenças oftalmológicas, 
como glaucoma, catarata 
ou retinopatia diabética". 

Cirurgias 

No caso das cirurgias, 
os dados do SIA/SUS tam-
bém mostram que, em 
2020, no primeiro ano da 
pandemia, foram realiza-
dos quase 390 mil procedi-
mentos cirúrgicos no apa-
relho da visão a menos do 
que em 2019. Em 2020, 
foram realizadas pouco 
mais de 1 milhão de cirur-
gias oftalmológicas. No 
ano anterior, houve o regis-
tro de 1,4 milhão.   

Na avaliação do CBO, 
os protocolos que restringi-
ram o acesso dos pacientes 
às cirurgias eletivas para 
ampliar a infraestrutura de 
atendimento para pessoas 
com covid-19, assim como 
para reduzir a exposição ao 

vírus dentro das unidades, 
foram os fatores que con-
tribuíram para que este 
quadro de queda na produ-
ção se instalasse.  

Retomada 

Os dados de janeiro a 
junho de 2021 sugerem 
uma tendência de recupe-
ração no volume de con-
sultas, mas os índices não 
devem superar a produção 
de 2019, último período 
em que o atendimento 
aconteceu sem intercorrên-
cias, prevê o CBO. Isso 
porque até o primeiro se-
mestre de 2019, cerca de 
5,2 milhões de consultas 
oftalmológicas haviam 
sido realizadas na rede 
pública. Já no ano atual, 
no mesmo intervalo, este 
total ficou em 4,8 milhões.  

Na avaliação dos espe-
cialistas, esta melhora do 
desempenho é consequên-
cia do avanço da vacinação 
e da maior facilidade de 
acesso dos pacientes às 
unidades de atendimento 
ambulatorial e hospitalar. 
Neste processo de retoma-

da dos cuidados com os 
olhos, o levantamento 
aponta que os pacientes de 
60 a 64 anos foram os que 
mais realizaram consultas 
no primeiro semestre de 
2021, com 534,5 mil aten-
dimentos. Pessoas entre 60 
e 74 anos representaram 
31% do total de consultas 
feitas, em seguida, a faixa 
de menores de 1 ano ocupa 
o quarto lugar nos consul-
tórios oftalmológicos, com 
o total de 412,1 mil atendi-
mentos no período analisa-
do. 

O levantamento revela 
ainda que a faixa etária de 
65 a 69 anos foi a que mais 
realizou cirurgias nos 
olhos no primeiro semestre 
de 2021. Pessoas a partir 
dos 55 anos representam 
67% de todos os procedi-
mentos cirúrgicos realiza-
dos no período, somando 
404 mil cirurgias do apare-
lho da visão. Consideran-
do o primeiro semestre 
deste ano, a cirurgia do 
aparelho de visão mais 
realizada foi a facoemulsi-
ficação com implante de 
lente intraocular dobrável. 

Ela corresponde a 37% do 
total dos procedimentos 
realizados, somando 265 
mil cirurgias. Em seguida, 
aparecem: tratamento ci-
rúrgico de pterigio (79,3 
mil) e fotocoagulação a 
laser (70,8 mil). 

Entre janeiro e julho de 
2021, com a retomada das 
cirurgias eletivas nos hos-
pitais, houve uma melhora 
no número de cirurgias do 
aparelho da visão, mas o 
cenário ainda é preocupan-
te, na avaliação do CBO. 
Neste intervalo, foram re-
gistrados 717,7 mil proce-
dimentos, patamar 29% 
superior aos 555,4 mil de 
2020, mas ainda é 13% 
inferior aos dados de 2019 
(829,5 mil).  

Em termos regionais, o 
levantamento aponta que o 
Nordeste teve a redução 
percentual mais significati-
va, com 39% menos cirur-
gias em 2020, em compara-
ção com o ano anterior. 
Em seguida, estão Centro-
Oeste (-34%), Sul (-33%) e 
Sudeste (-22%). O Norte 
sofreu déficit de apenas 
1%.

Cerca de 3,7 milhões de atendimentos deixaram de ser feitos 
Agência Brasil

Foto: divulgação 
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Iniciativa do Governo do Estado para saúde é finalista 
em prêmio nacional sobre tecnologia da informação

O investimento do 
Governo do Estado em 
tecnologia da informa-
ção, na busca por me-
lhorias nos serviços do 
Sistema Único de Saú-
de (SUS) capixaba, tem 
tido reconhecimento 
nacional. O sistema de 
notificação desenvolvi-
do pela Secretaria da 
Saúde (Sesa), em par-
ceria com a Organiza-
ção Pan-Americana da 
Saúde (OPAS), o e-
SUS Vigilância em Saú-
de, é finalista do prê-
mio 4CIO Public Sec-
tor. 

Idea l izado  pe la 
IT4CIO|4Network, o 
prêmio visa a destacar 
e premiar as iniciativas 
de tecnologia desenvol-
vidas pelas esferas do 
setor público brasileiro. 
Concorrem também ao 
prêmio mais dois proje-
tos capixabas, um do 
Governo do Estado, 
pelo Instituto de Tec-
nologia da Informação 
e  C o m u n i c a ç ã o 
(PRODEST) e outro da 
Assembleia Legislativa 

do Espírito Santo, além 
dos projetos desenvol-
vidos pelo Governo do 
Estado de São Paulo, 
com a Companhia de 
Processamento de Da-
dos (Prodesp); pelo Go-
verno Federal, com o 
Banco do Nordeste; 
pelo Governo do Dis-
trito Federal, com a 
Companhia de Sanea-
mento Ambiental do 
Distrito Federal (Ca-
esb); e pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do 
Pará. 

“Escrevemos dois 
projetos como case pa-
ra participar do prêmio 
e os dois foram aceitos. 
Mas, pelo ineditismo 
do sistema proposto 
pelo e-SUS VS, opta-
mos por ele. É um siste-
ma pensado e desen-
volvido ainda no pri-
meiro ano de Governo. 
Desde a sua implemen-
tação, em janeiro de 
2020, tem sido um dife-
rencial tanto para as 
notificações de agravos 
em tempo real quanto 
para a gestão da pande-
mia da Covid-19 no 
Estado”, disse o geren-

te de Sistema de Inova-
ção da Sesa, Marcio 
Merçon. 

O prêmio 4CIO Pu-
blic Sector acontece de 
14 a 17 de outubro e 
contará com a presença 
dos profissionais da 
Sesa, para a apresenta-
ção do sistema selecio-
nado. O outro projeto 
inscrito e aprovado foi 
a Plataforma Vacina e 
Confia. Entretanto, 
cada finalista pode 
apresentar apenas um 
case. 

“Será o primeiro 
evento presencial desde 
o início da pandemia e 
teremos contato com 
representantes de ino-
vações de outros esta-
dos, que poderão co-
nhecer ainda melhor o 
sistema desenvolvido 
por nós. Estamos mui-
to ansiosos e felizes pe-
la indicação e pelo reco-
nhecimento que o e-
SUS VS está tendo”, 
ressaltou o gerente. 

Entenda o e-SUS VS 

Instituído como úni-
co sistema oficial para 

notificação compulsó-
ria de doenças, agravos 
e eventos de saúde pú-
blica nos serviços de 
saúde públicos e priva-
dos em todo o território 
do Espírito Santo, o 
Sistema de Informação 
em Saúde, e-SUS Vigi-
lância em Saúde (e-
SUS VS), deu início às 
atividades em janeiro 
de 2020, como uma das 
principais propostas de 
melhorias no sistema 
de informação da saú-
de capixaba realizadas 
pelo Governo do Esta-
do. 

Substituto do Siste-
ma de Informação de 

Agravos de Notifica-
ção (Sinan), do Minis-
tério da Saúde, o e-SUS 
VS permite o acesso, 
em tempo real, às infor-
mações em saúde. 

“Antes do e-SUS 
VS, as notificações 
eram feitas em fichas e 
percorriam todo um 
caminho até a chegada 
à Vigilância Estadual e 
ao Ministério da Saú-
de, com um processo 
longo. Agora, conse-
guimos visualizar em 
tempo real as notifica-
ções e também os pos-
síveis surtos de doenças 
de agravos de notifica-
ção compulsória, co-

mo diarreia, por exem-
plo. Não temos outra 
iniciativa desse nível no 
País”, explicou o ge-
rente de Sistema de Ino-
vação da Sesa. 

Ele contou também 
que, com a pandemia 
da Covid-19, o sistema 
tem auxiliado o Estado 
no enfrentamento à 
doença. “O sistema foi 
proposto e desenvolvi-
do em um período pré-
pandemia, mas, desde 
o primeiro caso no Esta-
do, tem sido utilizado 
como ferramenta para 
acompanhar os casos e 
também na divulgação 
dos dados”, destacou.

Qualificar ES: inscrições para cursos on-line gratuitos estão abertas

O Governo do Esta-
do, por meio da Secre-
taria de Inovação e De-
senvolvimento (Secti-
des), abriu, nesta quar-
ta-feira (13), as inscri-
ções para cursos on-

line gratuitos e disponi-
bilizados pelo Qualifi-
car ES, referentes ao 
Edital 020/2021, desti-
nado a todos os muni-
cípios do Espírito San-
to.

Para participar, o 
candidato deve ter ida-

de mínima de 16 anos 
completos na data de 
lançamento deste Edi-
tal. Para cursos na área 
de saúde, a idade míni-
ma é de 18 anos. Tam-
bém é preciso ter aces-
so à internet, além de 
noções básicas de in-

formática e navegação 
na internet.

Os cursos ofertados 
têm carga horária de 
120 horas, sendo eles: 
Auxiliar Administrati-
vo, Auxiliar de Creche, 
E-Commerce, Costura, 
Cozinha Asiática, De-
sign de Sobrancelhas, 
Hamburgueria, Recep-
cionista, Word e Excel. 
Além destes, também 
há oferta de quatro no-
vos cursos: Agente de 
Alimentação Escolar, 
Estratégia de Negóci-
os, Operador de Super-
mercados e Represen-
tante Comercial.

O secretário de Esta-
do de Inovação e De-
senvolvimento, Tyago 
Hoffmann, ressaltou 
que a oferta de cursos 
do Qualificar ES é uma 
opor tunidade para 

aqueles que estão em 
busca de renda extra, 
de recolocação no mer-
cado ou desejam mu-
dar de profissão.

“Os cursos são gra-
tuitos, exigem somente 
disciplina e dedicação 
do aluno. Com o certi-
ficado em mãos, é pos-
sível, ainda neste ano, 
conquistar uma nova 
colocação no mercado 
de trabalho, já que as 
aulas terminam em 
dezembro. Planejar o 
futuro com conheci-
mento é uma das mis-
sões do programa, que 
já mudou a vida de mi-
lhares de capixabas. 
Basta ter o propósito 
em mente e dedicar 
tempo aos estudos. O 
Qualificar ES é o pas-
saporte para o futuro”, 
disse Hoffmann.

As inscrições pode-
rão ser realizadas até o 
próximo dia 24 de outu-
b r o ,  p e l o  s i t e 
www.qualif icar.es.-
gov.br. O candidato 
deve preencher o for-
mulário de cadastro e, 
em seguida, fazer a ins-
crição on-line. O can-
didato poderá realizar 
duas inscrições por 
CPF e e-mail. A classi-
ficação é feita a partir 
da ordem de inscrição 
e será divulgada no site 
do Qualificar ES, no 
dia 28 de outubro.

Em caso de dúvidas 
e identificando qual-
quer problema no ca-
dastro ou inscrição, o 
candidato deverá en-
trar em contato com o 
suporte do programa, 
pelo e-mail sectides.su-
porte.es@gmail.com.

SESA

Sectides

Foto: divulgação 
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Governo do Espírito Santo realiza 
curso inédito de Análise Criminal 

O Governo do Espí-
rito Santo vai realizar o 
primeiro curso de Aná-
lise Criminal do Esta-
do. A formação será 
direcionada aos agen-
tes de segurança públi-
ca e tem o objetivo de 
transformar a análise 
de dados e estatísticas 
em ferramenta opera-
cional, de forma a con-
tribuir para a tomada 
de decisão e gestão das 
atividades policiais. A 
aula inaugural aconte-
ce, nesta quinta-feira 
(14), e contará com a 
participação dos secre-
tários de Estado da Se-
gurança Pública, Ale-
xandre Ramalho, e de 
Economia Planeja-
mento, Álvaro Duboc. 

A iniciativa do cur-
so partiu do Observa-
tório da Segurança Ci-
dadã (OSC/ES), no 
âmbito do Programa 
Estado Presente em 

Defesa da Vida, e pre-
vê a formação de 50 
analistas criminais em 
sua primeira edição. 
As vagas foram preen-
chidas por policiais 
civis e militares das 
Áreas Integradas de 
Segurança Pública 
(AISP) e das Regiões 
Integradas de Seguran-
ça Pública (RISP) do 
Estado. 

Segundo a coorde-
nadora do OSC/ES, 
Bárbara Caballero, os 
policiais serão capaci-
tados para trabalhar 
com informações so-
bre crimes, como os 
tipos de delitos, dias, 
horários e locais de 
maior ocorrência. O 
resultado na análise 
criminal poderá ajudar 
o Governo na adoção 
de políticas públicas 
ainda mais eficientes 
no campo da seguran-
ça. 

“O curso oferece 
instrumentais teóricos 

e práticos para a cons-
trução do conheci-
mento na segurança 
pública. Os alunos 
aprenderão noções de 
estatística e interpreta-
ção de dados, permi-
tindo a análise e o cru-
zamentos de informa-
ções. Isso trará um ga-
nho significativo no 
campo estratégico de 
combate à violência no 
Estado”, afirmou a 
coordenadora. 

Pa r a  o  d i r e t o r -
presidente do Instituto 
Jones dos Santos Ne-
ves (IJSN), Daniel Cer-
queira, a iniciativa 
vem se somar aos es-
forços de inteligência 
já implantados no âm-
bito do Programa Esta-
do Presente em Defesa 
da Vida. 

“A experiência nos 
ensina que, na segu-
rança pública, não exis-
te um modelo acaba-
do. Uma política na 
área de segurança já 

nasce sabendo que, 
mais adiante, terá que 
sofrer alterações para 
que novos desafios se-
jam contemplados. O 
Poder Público tem que 
estar sempre em evolu-
ção. Por isso, existe 
sempre a necessidade 
de se aprimorar as fer-
ramentas e as políticas. 
A reinvenção deve es-
tar presente”, explicou 
Daniel Cerqueira. 

O curso de Análise 
Criminal será realiza-
do de forma híbrida, 
com aulas virtuais e 
presenciais. Além da 
formação teórica, os 
alunos poderão conhe-
cer de perto o Centro 
Integrado Operacional 
d e  D e f e s a  S o c i a l 
(CIODES), localizado 
na Secretaria da Segu-
rança Pública e Defesa 
Social (SESP); e a Cen-
tral de Teleflagrante e 
o Centro de Inteligên-
cia e Análise Telemáti-
ca (CIAT), da Polícia 

Civil do Espírito Santo 
(PC-ES). 

O programa será 
ministrado por especi-
alistas reconhecidos 
nacionalmente no cam-
po da segurança públi-
ca, como o próprio Da-
niel Cerqueira, que é 
doutor em Economia e 
coordenador do Atlas 
da Violência; a mestre 
em Economia pela 
PUC-Rio e coordena-
dora do OSC/ES, Bár-
bara Caballero; o dou-
tor em Geografia e pes-
quisador do IJSN, Pa-
blo Lira; e o professor 
da PUC/Minas, Lauro 

Soares de Freitas. 
A formação será 

semanal, com aulas às 
terças e às quintas-
feiras, e tem previsão 
de término em dezem-
bro deste ano. A inten-
ção é de que o curso 
seja ofertado semes-
tralmente, tendo como 
público-alvo agentes 
de segurança pública 
do Estado do Espírito 
Santo, como servido-
res da Polícia Civil, 
Polícia Militar, Corpo 
de Bombeiros Militar, 
Guardas Municipais e 
demais gestores da 
área.

Produção de motocicletas cai 11,9% 
em setembro, diz Abraciclo 

A produção de moto-
cicletas no Polo Industri-
al de Manaus (PIM) caiu 
11,9% em setembro, com 
108.948 unidades ante as 
123.722 produzidas em 
agosto. Na comparação 
com o mesmo mês do 
ano passado, quando 
foram fabricadas 105.046 
unidades, houve alta de 
3,7%. 

No acumulado do 
ano, o total produzido foi 
896.558 unidades, o que 
corresponde a um au-
mento de 29,3% na com-
paração com o mesmo 
período do ano passado. 
Os dados foram divulga-
dos ontem (13) pela Asso-
ciação Brasileira dos Fa-

bricantes de Motocicle-
tas, Ciclomotores, Moto-
netas, Bicicletas e Simila-
res (Abraciclo). 

Segundo o presidente 
da Abraciclo, Marcos 
Fermanian, os números 
comprovam a recupera-
ção do setor que prevê 
fechar o ano com 1,2 mi-
lhão de unidades fabrica-
das. “As associadas estão 
acelerando o seu ritmo de 
produção para atender a 
demanda. Além disso, 
mantêm a programação 
de lançamentos para am-
pliar a oferta de produtos 
e atender às exigências 
do consumidor”, afir-
mou. 

Fermanian ressaltou 
ainda que o mercado de 
motocicletas deve seguir 

em alta, apesar da crise 
econômica, devido à alta 
nos preços do combustí-
vel que tem levado mui-
tas pessoas a adquirir 
uma motocicleta por ser 
uma opção mais barata e 
econômica. “Além disso, 
é uma alternativa de des-
locamento seguro para 
evitar a aglomeração do 
transporte público e fonte 
de renda para aqueles 
que passaram a atuar nos 
serviços de entrega, um 
setor que já vinha cres-
cendo e ganhou impulso 
ainda maior durante a 
pandemia”. 

O presidente da Abra-
ciclo explicou ainda que 
oscilações pontuais na 
produção são esperadas, 
mas que os fabricantes 

estão comprometidos em 
manter o ritmo acelerado 
de produção: “no mo-
mento todas as associa-
das operam normalmen-
te. A produção de moto-
cicletas é verticalizada e a 
maioria das peças foi na-
cionalizada, o que reduz 
nossa dependência de 
fornecedores externos. 
Dessa forma, o setor não 
é tão impactado pela falta 
de insumos como aconte-
ce com outros setores da 
indústria”. 

Licenciamento e 
exportação 

Segundo o balanço da 
entidade, em setembro, 
f o r a m  l i c e n c i a d a s 
108.816 motocicletas, 

volume 6,2% superior ao 
registrado em agosto 
(102.463 motocicletas). 
Na comparação com o 
mesmo mês do ano pas-
sado, quando foram ven-
didas 99.609 unidades, o 
aumento foi de 9,2%. No 
acumulado do ano, fo-
ram licenciadas 840.971 
motocicletas, alta de 
33,3% em relação ao mes-
mo período de 2020 
(630.859 unidades). 

As exportações che-
garam a 4.872 unidades 
em setembro, resultando 
em uma queda de 13,1% 
ante agosto quando fo-
ram exportadas 5.607 
motocicletas. Já na com-
paração com setembro 
do ano passado, houve 
crescimento de 34,5%. 

De janeiro a setembro, 
foram exportadas 42.765 
motocicletas, alta de 
79,8% na comparação 
com o mesmo período do 
ano passado (23.779 uni-
dades). 

Fermanian destacou 
que o aumento de negóci-
os com o mercado exter-
no é um reflexo direto da 
recuperação econômica 
dos países da América do 
Sul, após um período de 
crise e da fase mais aguda 
da crise sanitária provo-
cada pelo coronavírus. 
“Vale ressaltar também a 
boa aceitação das moto-
cicletas fabricadas no 
Brasil pelo mercado ame-
ricano, o que comprova o 
alto valor agregado do 
produto nacional”, disse. 

Agência Brasil

Na comparação com setembro de 2020 houve alta de 3,7% 
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Mais de 100 móveis são produzidos 
por internos do sistema prisional 

Internos da Peni-
tenciária Estadual de 
Vila Velha III, no com-
plexo de Xuri, em Vila 
Velha, trabalham a to-
do vapor para produzir 
diversos móveis e itens 
decorativos que irão 
compor toda a estrutu-
ra da nova Associação 
dos Amigos dos Autis-
tas do Estado do Espí-
rito Santo (Amaes), a 
ser implantada em Ca-
riacica.  Mais de 100 
itens em madeira estão 
em produção na unida-
de prisional. 

Entre os materiais 
estão mesas, cadeiras, 
estantes, bancos, armá-
rios, bancadas, e até 
jardim vertical. A par-
ceria com a Amaes for-
talece o projeto da Mar-
cenaria Jequitibá, onde 
sete detentos traba-
lham como marcenei-

ros. A previsão é entre-
gar os móveis no final 
deste mês. 

Antes de iniciar a 
produção, internos e 
servidores responsáve-
is pelo projeto discu-
tem como será o layout 
dos móveis para o me-
lhor aproveitamento 
da madeira, que é doa-
da por entidades parce-
iras. A Amaes, colabo-
rou com insumos, co-
mo ferramentas, cola e 

parafusos. 
Para a subsecretária 

de Ressocialização da 
Secretaria da Justiça, 
Regiane Kieper do Nas-
cimento, o projeto da 
marcenaria visa à qua-
lificação profissional 
dos internos como al-
ternativa para a rein-
serção social. 

“Buscamos desen-
volver projetos que qua-
lificam os internos pa-
ra o mundo do traba-

lho. A profissão de mar-
ceneiro está escassa no 
mercado, por ser uma 
profissão que deman-
da um currículo amplo 
e uma necessidade de 
tempo para formação. 
Na Marcenaria Jequi-
tibá os internos partici-
pantes do projeto apro-
veitam o tempo em cár-
cere para aprender o 
ofício, se qualificar pa-
ra montar o próprio 
negócio ou ser um pres-

tador de serviço, de 
acordo com as necessi-
dades do mercado”, 
explica Regiane Kie-
per. 

 O interno Vander-
lei Inocêncio está há 
pouco mais de dois 
anos no projeto e hoje 
coordena e repassa se-
us conhecimentos para 
os demais internos par-
ticipantes. Ele diz que 
quando entrou na Mar-
cenaria, nunca havia 

mexido com madeira. 
“Cheguei na marcena-
ria sem saber nada e, 
hoje, faço projeto, cons-
truo, pego a madeira e 
transformo num mó-
vel. Sou muito grato 
por aprender a cada dia 
e poder repassar o que 
eu sei para os demais 
internos”, diz Vander-
lei Inocêncio. 

Já Felipe Diego 
aprendeu a dar mais 
valor à profissão de 
marceneiro ao entrar 
para o projeto. “Entrei 
no projeto com o intui-
to de mudar de vida e 
aprimorar a profissão 
que aprendi com o 
meu avô, que era mar-
ceneiro. Desde então, 
vejo a profissão com 
outros olhos e sei que 
posso conquistar mui-
tas coisas. Sonho em 
abrir minha própria 
marcenaria”, destacou 
Felipe Diego. 

Bandes apresenta opções de 
financiamento no norte do Estado 

Como forma de pro-
mover o crescimento e 
a consolidação econô-
mica de negócios na 
Região norte do Esta-
do, o Banco de Desen-
volvimento do Espírito 
Santo (Bandes), em 
parceria com a Associ-
ação Empresarial do 
Litoral Norte (Asse-
nor), recebe empresári-
os da região para apre-
sentar os produtos e 
serviços disponíveis. O 
evento será na sede da 
Associação, em São 
Mateus, hoje, quinta-
feira (14), a partir das 
18 horas.

Na oportunidade, o 
diretor de Negócios do 
Bandes, Marcos Kneip 
Navarro, apresenta os 

programas de fomento, 
a disponibilidade das 
linhas de financiamen-
to e as respectivas con-
dições operacionais 
para o empresariado. 
Navarro destaca que a 
ação conjunta com enti-
dades representativas 
empresariais fortalece 
a atuação do banco.

“A parceria é uma 
forma de expandirmos 
nossa atuação e aten-
der a projetos que pos-
sam dar dinamismo à 
região. Além disso, o 
Bandes pode contribu-
ir com sua expertise de 
instituição focada no 
desenvolvimento soci-
oeconômico, apresen-
tando soluções ade-
quadas às demandas 
de investimento neces-
sárias para que os em-

presários possam fi-
nanciar novos projetos, 
focando no aumento 
da competitividade”, 
afirma Navarro.

O Bandes oferece 
linhas de financiamen-
to que atendem empre-
sas de diferentes portes 
e modelos de negócio, 
contribuindo com a 
disponibilidade de re-
cursos para o investi-
mento na implantação, 
modernização, inova-
ção, aquisição de ma-
quinário e capital de 
giro. A Assenor reúne 
empresários de Conce-
ição da Barra, Pedro 
Canário, Jaguaré, São 
Mateus e litoral de Ara-
cruz.

Devido à importân-
cia, o Bandes atua co-
mo um dos principais 

apoiadores das empre-
sas deste porte econô-
mico. Um levantamen-
to recente feito pelo 
Bandes apontou que 
95% dos financiamen-
tos do Fundo de Prote-
ção ao Emprego, prin-
cipal linha do banco 
para atendimento às 
empresas impactadas 
pela crise econômica e 
sanitária, foram desti-
nados às empresas capi-
xabas de micro e pe-
queno portes.

O crédito do Fundo 
de Proteção ao Empre-
go é destinado para as 
empresas de todo o 
Estado, oferecendo 
condições para que 
mantenham as ativida-
des produtivas. Para a 
contratação, o empre-
sário pode solicitar 

atendimento da equipe 
do banco, via website, 
por meio do link ban-
des.com.br/ emergen-
cial.

Atualmente, com 
cerca de R$ 93 milhões 
em recursos em contra-
tação, os recursos do 
Fundo de Proteção ao 
Emprego financiam 
capital de giro com pra-

zo de até 72 meses para 
pagar, incluídos 12 me-
ses de carência. A linha 
é considerada sem ju-
ros, uma vez que o re-
curso financiado só 
tem correção pela taxa 
Selic. O financiamento 
contempla projetos de 
investimento de R$ 
31,5 mil até R$ 1 mi-
lhão. 

Bandes

Foto: divulgação 
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Algumas dicas de como manter 
um jardim saudável na primavera

Para comemorar a 
chegada da estação 
das flores, a galera do 
CicloVivo separou al-
gumas dicas de como 
manter um jardim sau-
dável, mesmo que seja 
em ambientes peque-
nos, como apartamen-
tos. São dicas práticas 
e super eficientes para 
uma primavera ainda 
mais florida. 

A melhor opção 
para os iniciantes é 
começar plantando 
em vasos. Mesmo as-
sim, alguns cuidados 
devem ser tomados 
para que as plantas 
cresçam sempre sau-
dáveis. As cinco preo-
cupações gerais são 
água, luminosidade 

(artificial ou natural), 
temperatura, ventila-
ção e adubação, inde-
pendente de qual seja a 
espécie escolhida. 

Cada espécie deve 
ter um vaso próprio, 
por isso o preparo do 
recipiente é o primeiro 
passo. Você pode con-
ferir detalhadamente 
como preparar um va-
so clicando aqui. 

Com o vaso pronto, 
a espécie escolhida e a 
terra colocada ade-
quadamente, o próxi-
mo cuidado, que deve 
ser constante, diz res-
peito à rega. As plan-
tas precisam de neces-
sidades distintas de 
água. Para saber quan-
do é necessário regar, 
uma dica é pressionar 
o substrato com o de-

do, se as partículas ade-
rirem à pele da pessoa, 
a planta não precisa de 
água. Do contrário, se 
o dedo ficar marcado 
somente por uma poei-
ra seca, chegou a hora 
de regar. 

Como a planta pos-
sui outras necessida-
des, atente sempre à 
adubação ideal para a 
espécie escolhida e à 
quantidade de lumino-
sidade que ela precisa 
para se desenvolver da 
melhor maneira possí-
vel. Verifique constan-
temente se existem 
pragas ou folhas secas, 
que devem ser retira-
das para que a terra 
respire melhor. 

 Conforme as plan-
tas vão se desenvol-
vendo e crescendo, 

elas também precisam 
de espaços maiores. O 
momento ideal para 
fazer a transição entre 
os vasos é o período 
atual, entre o Inverno 
e a Primavera. Nor-
malmente a transição 
ocorre a cada dois ou 
três anos. Para saber se 

a planta precisa de ma-
is espaço, basta obser-
var se as raízes estão 
saltando para fora do 
vaso, se a terra passou 
a ter resíduos esbran-
quiçados, que indicam 
perda de suas proprie-
dades nutritivas, ou se 
a planta parou de gerar 

brotos, sem que hou-
vesse mudanças no 
cuidado. 

As plantas, de qua-
isquer tipos, são capa-
zes de transformar os 
ambientes, levando 
cores, cheiros e, literal-
mente, uma nova for-
ma de vida.

Por que a hidratação é tão importante na primavera?

Você já reparou que 
na primavera o tempo 
fica um pouco mais 
seco? Já sentiu que a 
sua pele ficou mais res-
secada ou oleosa? Isso 
é algo muito comum 
nessa época do ano, e 
acontece porque a umi-
dade do ar diminui. 
Essas mudanças climá-
ticas influenciam dire-
tamente na sua saúde e 
podem trazer alguns 

transtornos para o seu 
dia a dia. 

Pensando nisso, 
vamos explicar por que 
a hidratação é tão im-
portante na primavera, 
além de trazermos di-
cas úteis para você cui-
dar mais do seu corpo.  

O clima na primavera 

A primavera é a esta-
ção em que as cidades 
florescem e ganham 
mais vida, no entanto 

também é uma época 
marcada pela instabili-
dade climática, inter-
calando dias ensolara-
dos e chuvosos. 

Por essa razão a pas-
sagem do inverno para 
a primavera não é mui-
to tranquila, principal-
mente levando em con-
sideração as mudanças 
no clima, que resultam 
na diminuição da umi-
dade do ar e deixam o 
tempo mais seco em 
diversos locais do Bra-

sil. 

A importância da 
hidratação na 

primavera 

Muitas vezes o cli-
ma seco faz o nosso 
corpo ficar desidratado 
mais rápido. Por isso é 
essencial ficar atento 
na quantidade de água 
que estamos consu-
mindo. 

Aliado a isso, a per-
da de líquido pode cau-
sar ressecamento na 
pele, tontura e outros 
diversos problemas 
mais graves. Logo, é 
importante ter um cui-
dado maior com o nos-
so corpo durante a pri-
mavera né? O legal é 
que fazer isso nem dá 
muito trabalho, uma 
vez que práticas sim-
ples e diárias já dão con-
ta do recado. 

Cuidados para se 
manter hidratado 

Separamos uma 

lista com cuidados diá-
rios para você colocar 
na sua rotina. Vale mui-
to a pena seguir essas 
dicas para se manter 
hidratado e saudável! 

- Beba muita água: 
pode parecer óbvio (e 
até é um pouco), po-
rém com rotina corri-
da, muitas pessoas es-
quecem de beber água. 
Uma ótima dica é sem-
pre andar com a sua 
garrafinha na bolsa ou 
mochila. Leve ela para 
todos os lugares que 
você for, pois quando 
sentir sede poderá se 
hidratar rapidamente. 

- Preste atenção na 
sua alimentação: quem 
tem mais dificuldade 
de tomar água pode 
optar por mudar um 
pouco a alimentação. 
Frutas, sucos e legu-
mes têm uma quanti-
dade maior de água e 
por essa razão conse-
guem hidratar o nosso 
corpo. 

- Use hidratantes e 
produtos para pele: 

como falamos acima, 
é bem comum que nes-
sa época a pele dê uma 
ressecada. Por isso 
uma boa ideia é come-
çar a utilizar hidratan-
tes e produtos para a 
pele. Hoje em dia há 
diversas opções por aí, 
com diferentes aro-
mas e composições. 

-  L i g u e  o  a r -
condicionado ou os 
umidificadores de ar: 
ao contrário do que 
muitas pessoas pen-
s a m ,  o  a r -
cond ic ionado não 
f a z  m a l  à  s a ú d e . 
Inclusive, muitos dos 
modelos mais moder-
nos possuem função 
de umidificação, que 
ajuda a regular a umi-
dade relativa do ar 
nos dias mais secos. 

Agora você já sabe 
por que a hidratação 
é tão importante na 
primavera, além de 
estar por dentro de 
dicas úteis para se 
manter saudável e 
hidratado.

WebContinental 
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Faço saber que pretendem casar-se:

 [TIAGO EUZEBIO e DÉBORA HAASE GOSER]

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

19 de julho de 1999, estado civil solteiro, profissão 

agricultor, residente no Córrego Paraisópolis, Distrito 

Jurama, Zona Rural em Vila Valério-ES, filho de 

VALDIR EUZEBIO e ADÉLIA BORCHAT EUZEBIO.

Nome a adotar após o casamento: TIAGO EUZEBIO.

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

31 de agosto de 2001, estado civil solteira, profissão 

agricultora, residente no Córrego Marimbu, Zona 

Rural em Vila Valério-ES, filha de JOSÉ ANTÔNIO 

GOSER e MARCILENI HAASE GOSER.

Nome a adotar após o casamento: DÉBORA HAASE 

GOSER EUZEBIO.

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, 13/10/2021

MONIQUE SPERANDIO DA SILVA

EDITAL DE PROCLAMAS Nº

MATRÍCULA: 0237050155 2021 6 00007 094 0004191 30

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DA SEDE 

DE  VILA VALÉRIO  ES

Faço saber que pretendem casar-se:

 [DIONATAN FERREIRA DE OLIVEIRA e JOSIELE 

FAVERO BRAZ]

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

07 de setembro de 1993, estado civil solteiro, 

profissão lavrador, residente no Córrego Paraiso 

Novo, Zona Rural em Vila Valério-ES, filho de 

ADIJELSON BERTOLINO DE OLIVEIRA e MARIA 

LUIZA FERREIRA.

Nome a adotar após o casamento: DIONATAN 

FERREIRA DE OLIVEIRA.

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

11 de maio de 2002, estado civil solteiro, profissão 

autônoma, residente no Córrego Paraiso Novo, Zona 

Rural em Vila Valério-ES, filho de OZIEL BRAZ e 

EVANI FAVERO BRAZ.

Nome a adotar após o casamento: JOSIELE 

FAVERO BRAZ.

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, 13/10/2021

MONIQUE SPERANDIO DA SILVA

EDITAL DE PROCLAMAS Nº

MATRÍCULA: 0237050155 2021 6 00007 095 0004192 39

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

Faço saber que pretendem casar-se:

 [MARCELO RAACH e MARILDA RODRIGUES RIBEIRO]

Ele, natural de Vila Valério-ES, nascido em 02 de agosto de 1983, estado civil divorciado, profissão lavrador, 

residente no Córrego Valério, Boleira, Zona Rural em Vila Valério-ES, filho de  e ELZA RAACH.

Nome a adotar após o casamento: MARCELO RAACH.

Ela, natural de Vila Valério-ES, nascida em 06 de maio de 1986, estado civil solteira, profissão lavradora, 

residente no Córrego Valério, Boleira, Zona Rural em Vila Valério-ES, filha de OLIVEIRA RODRIGUES 

RIBEIRO e MARIA DE LOURDES SOUTO PINHEIRO.

Nome a adotar após o casamento: MARILDA RODRIGUES RIBEIRO.

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, 13/10/2021

MONIQUE SPERANDIO DA SILVA

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

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA 

COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1. ADELINO PINAFFO JUNIOR E INGRID BISSOLI 

DOS SANTOS 

ELE – Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 42 

anos de idade, estado civil solteiro, profissão 

empresária, residente e domiciliado no Córrego do 

Ouro, Zona Rural, São Gabriel da Palha-ES, filho de 

ADELINO PINAFFO e CARME MARIA PEZZIN 

PINAFFO

ELA - Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 26 

anos de idade, estado civil solteira, empresária, 

residente e domiciliada na Av. Francisco Rondelli, 

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

filha de JOSÉ CARLITO RIBEIRO DOS SANTOS e 

AGOTÂNGELA MARIA BISSOLI

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-

se na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 27 de setembro de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA 

COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1. ALEÇÃO GONÇALVES E SÃMILA MIRELA DIAS 

GONÇALVES   

ELE – Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 35 

anos de idade, estado civil solteiro, profissão 

administrado, residente e domiciliado na Rua Laura 

Brumatti, 104, Progresso, São Gabriel da Palha-ES, 

filho de JOÃO GONÇALVES e MARIA IZABEL 

RODRIGUES GONÇALVES

ELA - Natural de Mantena-MG, com 26 anos de 

idade, estado civil solteira, gerente, residente e 

domiciliada na Rua Laura Brumatti, 104, Progresso, 

São Gabriel da Palha-ES, filha de SEBASTIÃO 

GONÇALVES FILHO e MARLENE FERREIRA DIAS

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-

se na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 27 de setembro de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA 

COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1. GIUBERTO BRUMATTI E MARINALVA BARRETO 

LIQUER 

ELE – Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 49 

anos de idade, estado civil divorciado, profissão 

autônomo, residente e domiciliado na Rua Deolindo 

Ribeiro, Progresso, São Gabriel da Palha-ES, filho de 

ELIAS BRUMATTI e IRACEMA ADAMI BRUMATTI

ELA - Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 43 

anos de idade, estado civil divorciada, sem profissão 

remunerada, residente e domiciliada na Rua 

Deolindo Ribeiro, Progresso, São Gabriel da Palha-

ES, fi lha de DAVID BARRETO e MARIA 

CONSTANTINA BARRETO

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-

se na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 27 de setembro de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA 

COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1. JAQUESON DOS SANTOS PEREIRA E ISLÂNEA 

LIRA DA SILVA BARBOSA 

ELE – Natural de Santa Maria do Suaçuí-MG, com 37 

anos de idade, estado civil solteiro, profissão 

costureiro, residente e domiciliado na Av. Alberto 

Antônio da Silva, 365, Paraíso, São Gabriel da Palha-

ES, filho de MANOEL ANTUNES PEREIRA e 

ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA

ELA - Natural de Maceió-AL, com 32 anos de idade, 

estado civil solteira, sem profissão remunerada, 

residente e domiciliada na Av. Alberto Antônio da 

Silva, 365, Paraíso, São Gabriel da Palha-ES, filha de 

IVANILDON DE SOUZA BARBOSA e LUCIANA LIRA 

DA SILVA BARBOSA

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-

se na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 27 de setembro de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA 

COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1. ROMEU ALACARNE E KARLA MABIELLY KNAAK    

ELE – Natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, 

estado civil solteiro, profissão agricultor, residente e 

domiciliado no Córrego Sabia, Zona Rural, São 

Domingos do Norte-ES, filho de JOSÉ ANTÔNIO 

MALACAENE e  DALVA MARIA FRIGINI  

MALACARNE 

ELA - Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 33 

anos de idade, estado civil solteira, auxiliar 

administrativo, residente e domiciliada na Rua Anisio 

Matias, 111, Nossa Senhora Aparecida, São Gabriel 

da Palha-ES, filha de LAURA KNAAK

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-

se na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 27 de setembro de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA 

COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1. ALEXANDRO BRUMATTI E TAMIRIS DE 

ALMEIDA 

ELE – Natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, 

estado civil solteiro, profissão representante 

comercial, residente e domiciliado na Rua Carlos 

Gude, Progresso, São Gabriel da Palha-ES, filho de 

ELIAS BRUMATTI e IRACEMA ADAMI BRUMATTI

ELA - Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 31 

anos de idade, estado civil solteira, sem educação 

infantil, residente e domiciliada na Rua Carlos Gude, 

Progresso, São Gabriel da Palha-ES, filha de 

JUCELINO DE ALMEIDA e BERENICE ROQUE DE 

ALMEIDA

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-

se na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 27 de setembro de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada
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