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Reflexao~

"Porque nele se descobre a justiça de Deus de 
fé em fé, como está escrito: Mas o justo viverá 
da fé."

Refletindo: A justiça pela fé! Você tem sofrido 
injustiças? Está sofrendo acusações e persegui-
ções no seu dia a dia? ORE! Peça ao Senhor 
que te guarde. Peça pra Ele fazer os teus 
inimigos enxergarem o que você tem passado. 
Acredite que Ele é um DEUS VIVO! A fé em 
Deus nos faz crer no incrível, ver o invísivel e 
realizar o impossível.

Oração: Senhor assim como diz na tua 
Palavra, me ensina a ter mais fé em Ti! Me 
cobre com a tua poderosa mão e faz aqueles 
que me oprimem enxergarem a Tua 
misericórdia! Peço ao Senhor que me perdoe 
pelas vezes que duvidei da tua existência, e que 
nesse dia o Senhor me ajude a confiar cada vez 
mais em Ti, em nome de Jesus. Amém. 

de
Momento 

Romanos 1:17

Espírito Santo deverá ter frio intenso na próxima
semana devido à massa de ar de origem polar

O frio intenso pre-
visto para a próxima 
semana em grande par-
te do Brasil está associ-
ado à passagem de uma 
massa de ar de origem 
polar, que se desloca 
pelo País após a passa-
gem de uma frente fria, 
de acordo com a Coor-
denação de Meteorolo-
gia do Instituto Capixa-
ba de Pesquisa, Assis-
tência Técnica e Exten-
são Rural (Incaper). 

Tendências iniciais 
apontam que essa mas-
sa de ar polar deve avan-
çar sobre o Espírito San-
to entre terça-feira (17) 
e quarta-feira (18), o 
que pode resultar na 
queda acentuada das 
temperaturas e tam-
bém na mudança da 
direção predominante 
dos ventos, que vão pas-
s a r  a  s o p r a r  d e 
sul/sudeste. 

“O mês de maio é o 
segundo mês de transi-
ção entre o Verão, quen-
te e úmido, e o Inverno, 
frio e seco, que é quan-
do a frequência de in-
cursões de massas de ar 
de origem polar no ter-
ritório brasileiro au-
menta e algumas des-
sas massas podem al-
cançar o Espírito San-
to. Com as proximida-

des do Inverno, que 
oficialmente tem início 
no dia 21 de junho, as 
ocorrências de ar frio 
vão passar a ser mais 
comuns”, explicou o 
meteorologista. 

Região serrana com 
temperaturas em 

torno dos 5°C 

A partir da próxima 
quarta-feira (18), previ-
sões iniciais apontam 
uma tendência de tem-
peraturas mínimas na 
região serrana, que po-
dem ficar entre 5°C e 
7°C. Já as máximas na 
região ficam entre 25°C 
e 27°C. Com base nessa 
previsão, indicadores 
apontam para um risco 
de geada fraca na re-
gião serrana, no ama-
nhecer da próxima 
quinta-feira (19). 

Nas demais regiões 
do Espírito Santo, na 
quarta-feira (18), as 
mínimas variam entre 
12°C e 16,0 °C, en-
quanto que as tempera-
turas máximas podem 
oscilar entre 19°C e 
23°C. Em Vitória, as 
temperaturas devem 
oscilar entre 15°C e 
26°C. 

“Para a próxima 
semana, podemos espe-
rar temperaturas míni-
mas mais baixas em 

função da incursão do 
ar polar. Na quinta-
feira (19), é prevista 
uma queda acentuada 
das temperaturas míni-
mas, em função da for-
te perda de calor notur-
no, após a diminuição 
da nebulosidade, que se 
forma na ocasião da 
passagem da frente 
fria”, destacou o coor-
denador de Meteorolo-
gia do Incaper, Hugo 
Ramos. 

Temperaturas ficam 
amenas já neste fim 

de semana 

Para este fim de se-
mana, tendências inici-
ais apontam que as tem-
peraturas máximas fi-
quem abaixo dos 30°C 
em todo o Espírito San-
to. É possível que haja 
uma diminuição do 
tempo abafado no terri-
tório capixaba entre 
este sábado (14) e o do-
mingo (15), em função 
da presença de um ar 

mais resfriado, provo-
cado pela passagem de 
uma frente fria no Ocea-
no Atlântico, ao longo 
deste fim de semana. 

Em relação às míni-
mas, por conta da pre-
sença de nuvens, elas 
não devem reduzir tan-
to neste final de sema-
na, o que pode provo-
car o efeito da “ampli-
tude térmica reduzi-
da”, (diferença diária 
entre as temperaturas 
máximas e mínimas), 
ficando na casa dos 
10°C na região serrana 
e de 15°C nas demais 
regiões. Nesse período, 
as temperaturas em 
Vitória devem oscilar 
entre 19°C e 28°C. 

Os resultados da 
previsão mostram que 
as temperaturas volta-
rão a subir no Espírito 
Santo, a partir da próxi-
ma sexta-feira (20). 
Acompanhe os bole-
tins de previsão do tem-
po em meteorologia.in-
caper.es.gov.br. 

Foto: divulgação 

Incaper 
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Polícia Civil de São Gabriel da Palha prende 
dois homens suspeitos de falsidade ideológica 

A Polícia Civil do 
Espírito Santo (PCES), 
por meio da Delegacia de 
Polícia (DP) de São Ga-
briel da Palha, prendeu 
dois homens, de 35 e 36 
anos, suspeitos de frauda-
rem a presença dos alu-
nos nas aulas de uma em-
presa que fornece cursos 
de direção. A prisão acon-
teceu na quarta-feira (11), 
no Centro de São Gabriel 
da Palha. 

As investigações co-
meçaram após informa-
ções repassadas pela Cor-
regedoria do Departa-
mento Estadual de Trân-
sito do Espírito Santo 
(Detran|ES), relatando 
que, possivelmente, uma 
fraude estaria ocorrendo 
no estabelecimento, loca-
lizado no centro da cida-
de. 

Diante da possível 
fraude, os policiais solici-
taram que a Corregedoria 
do Detran|ES informas-

se o momento no qual a 
validação da presença 
seria realizada. 

Então, de posse das 
informações, a equipe da 
DP de São Gabriel da 
Palha se dirigiu até o lo-
cal, onde estavam os dois 
indivíduos e um funcio-
nário do local. A princí-
pio, ao chegarem ao esta-
belecimento, os policiais 
encontraram as salas de 
aula vazias, sem qualquer 
a luno  ou  pro fessor. 
Entretanto, os computa-
dores estavam ligados e 
registrando a presença 
dos alunos.

“Após indagações, 
percebemos que os regis-
tros das presenças dos 
alunos nas aulas eram 
feitos de maneira fraudu-
lenta, uma vez que para 
atestar o controle da fre-
quência no sistema do 
Detran|ES, se faz neces-
sária a leitura biométrica 
ou a própria face do alu-
no. Nesse momento, cons-
tatamos que para regis-

trar a presença, os suspei-
tos apresentavam uma 
foto dos alunos, razão 
pela qual o sistema do 
Detran realizava a leitura 
da fotografia e registrava 
a presença”, informou o 
titular da DP de São Ga-
briel da Palha, delegado 
Rafael Caliman. Diante 
do flagrante, os indivídu-
os foram conduzidos à 
delegacia. 

Ainda de acordo com 
o delegado, durante o 
interrogatório o funcio-
nário deixou claro que 
não sabia do esquema 
fraudulento e que se res-
ponsabilizaria apenas 
pelo atendimento inicial 
dos clientes. Dessa for-
ma, o estado flagrancial 
se fez presente apenas em 
relação aos sócios do esta-
belecimento. 

Os suspeitos, então, 
foram autuados por falsi-
dade ideológica e enca-
minhados ao Centro de 
Detenção Provisória 
(CDP) de São Domingos 

do Norte, onde permane-
cem à disposição da Justi-
ça. 

De acordo com Jeder-
son Lobato, corregedor 
do Detran|ES, eles rece-
beram essa denúncia e, a 
partir de então, o setor 
técnico realizou um moni-
toramento das presenças 
e constatou que estava 
sendo utilizada a mesma 

foto dos alunos para o 
registro do compareci-
mento nas aulas, o que 
deixava evidente a frau-
de. “Só conseguimos iden-
tificar esse crime, porque 
o Detran|ES tem avança-
do em tecnologia, o que 
possibilitou que, aqui 
mesmo do município de 
Vitória, nós realizásse-
mos o monitoramento 

das presenças registradas 
em São Gabriel da Palha 
e dessa forma combater 
esse tipo de fraude”, des-
tacou Jederson Lobato. 

“A polícia esclarece 
que as investigações pros-
seguirão e os ‘alunos fictí-
cios’ também responde-
rão pelos crimes cometi-
dos”, acrescentou o dele-
gado Rafael Caliman. 

Doação de leite humano: mês dedicado
ao tema ganha programação especial 

A Secretaria da Saúde 
(Sesa), por meio da Rede 
Capixaba de Banco de 
Leite Humano (RBLH), 
iniciou neste mês de ma-
io as programações para 
o mês de doação de leite 
humano. Com o tema 
“Doação de Leite Huma-
no: gotas de amor para 
um mundo melhor”, na 
sexta-feira (13) ocorreu a 
web palestra nacional 
“Atuação interprofissio-
nal no Banco de Leite 
Humano: avanços cientí-
ficos e tecnológicos na 
promoção da saúde ma-
terno infantil”.  

Ainda na sexta-feira 
(13) aconteceu uma apre-
sentação com o tema de 
“Sessão Experiências 
Exitosa no Espírito San-
to — Política de forneci-

mento de fórmulas infan-
tis e a rede capixaba de 
banco de leite humano: 
uma parceria em prol da 
amamentação”.  

De acordo com a coor-
denadora da Área Técni-
ca da Saúde da Criança, a 
médica pediatra Edna 
Vaccari, promover ações 
exclusivas sobre a doação 
de leite humano dá uma 
visibilidade maior aos 
Bancos de Leite Humano 
e oportuniza a captação 
de potenciais doadoras 
de leite. 

“Os estoques de leite 
humano estão baixos nos 
Bancos de Leite e são 
muitos os bebês interna-
dos em unidades neona-
tais, impossibilitados de 
serem amamentados por 
suas próprias mães. A 
doação do leite materno 
é importante para os be-

bês internados e ajuda 
suprir a necessidade nu-
tricional com melhor 
recuperação e a possibili-
dade de uma vida mais 
saudável”, informou a 
Vaccari. 

A coordenadora do 
Banco de Leite do Hospi-
tal Universitário Cassia-
no Antônio de Morais 
(Hucam), Mônica Barros 
de Pontes, ressalta que 
neste mês de doação de 
leite materno é funda-
mental agradecer todas 
as mães que se solidari-
zam pela causa. 

“Agradecer e acolher 
às mães que se solidari-
zam é essencial para esta-
belecer o processo de 
amamentação e incenti-
var e apoiar o aleitamen-
to materno exclusivo e 
oportuno por dois anos 
ou mais. É importante 

lembrar que, a identifica-
ção precoce de potenciais 
doadoras também ajuda 
a prevenir o desmame 
precoce, principalmente 
pelas complicações nas 
mamas, em função do 
excesso de leite”, desta-
cou Mônica Barros de 
Pontes. 

Bancos de Leites 

O Espírito Santo con-
ta com cinco Bancos de 
Leite Humano, dois pos-
tos de Coleta, além de 
salas de apoio para a ama-
mentação e doação de 
leite humano. O longo de 
todo ano, municípios 
capixabas realizam gru-
pos educativos com ges-
tantes e nutrizes na Rede 
de Atenção Primária à 
Saúde. 

Em 2021, foram cole-

tados 4.096 litros de leite 
humano, de 2.689 doado-
ras que puderam atender 
cerca de dois mil recém-
nascidos internados em 
Unidades de Terapia 
Intensiva Neonatal do 
Estado.

Onde doar 

Para doar, a lactante 
não precisa sair de casa, 
basta telefonar para o 
BLH mais próximo de 
sua residência e agendar 
a visita no domicílio. 
Uma equipe irá se deslo-
car até a residência para 
fazer o cadastro, deixar 
os frascos esterilizados, a 
etiqueta e orientações de 
como massagear as ma-
mas para retirar, armaze-
nar e congelar o leite hu-
mano. 

- Banco de Leite Hu-

mano do Hospital Uni-
versitário Cassiano Antô-
nio de Morais (Hucam) – 
Referencia Estadual; 

Tel: (27) 3335-7515 / 
(27) 33357424 

- Banco de Leite Hu-
mano (BLH) do Estado 
no Hospital Estadual 
Infantil e Maternidade 
Alzir Bernardino Alves 
(Himaba); 

Tel: (27)3636-3151. 
- Banco de Leite Hu-

mano Santa Casa de Mi-
sericórdia de Vitória 
(SBCJ); 

Tel: (27)3212-7246 
- Banco de Leite Hu-

mano no Hospítal da Polí-
cia Militar (HPM); 

Tel: (27) 3636-6568 
- Banco de leite do 

Hospital Maternidade 
São José em Colatina 
(HMSJ); 

Tel: : (27)2102-2144 

Foto: Editora Hoje
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Sesa
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Terra do café e do jeans celebra 
59 anos de história e desenvolvimento 

TERRA DE GENTE BOA

Neste sábado (14), o município de 
São Gabriel da Palha completa 59 anos 
de emancipação política. O município 
ocupa atualmente uma área de 432 
km², distante a aproximadamente 212 
km da capital Vitória. Como de costu-
me, deixamos aqui nossa homenagem a 
esse importante município e aos perso-
nagens que fazem parte dessa história.  

Um pouco da história e cultura 

Foi por volta de 1920 que as autori-
dades governamentais sentiram a ne-
cessidade de colonizar essa região, on-
de as terras ainda eram desabitadas pela 
civilização. A região que pertence ao 
município de São Gabriel da Palha per-

tenceu, até a data de sua emancipação, 
ocorrida no ano de 1963, ao município 
de Colatina. No início do atual século, 
colonos de origem polonesa, alemã e 
italiana, na busca de terras adaptáveis 
aos tratos agrícolas, desbravaram a re-
gião e nela se fixaram. 

Em 1927, Bertolo Malacarne fun-
dou no local onde se encontra a cidade 
gabrielense uma povoação, cujas casas 
eram cobertas por palha, advindo daí a 
denominação São Gabriel da Palha. A 
Lei nº 1837, de 21/02/1963, criou o 
município de São Gabriel da Palha, 
com território desmembrado do muni-
cípio de Colatina. Sua instalação se deu 
no dia 14/05/1963, data em que a cida-
de comemora a sua emancipação.

São Gabriel da Palha é conhecida pelo seu principal 
produto, o café Conilon, onde grandes e pequenos agri-
cultores buscam sua fonte de renda e sustentabilidade 
econômica. A cidade possui a mais importante Coope-
rativa Agrária de Cafeicultores de Conilon do mundo, 
a Cooabriel. São Gabriel também se destaca no polo de 
confecção têxtil.

 As indústrias de confecções de São Gabriel da Pa-
lha buscaram o aumento da qualidade em seus produ-
tos através do desenvolvimento constante de novas co-
leções, ou seja, por sua diversificação e pelo design nos 
produtos tornando-se cada vez mais presente no mer-
cado nacional. As indústrias da cidade caracterizam-se 
pela fabricação de jeans e roupas de malha, que repre-
sentam uma boa parte da sua produção.

DE SÃO GABRiEL PARA O MUNDO

Foto: divulgação/PMSGP

Fotos: Editora Hoje

Foto: divulgação/PMSGP
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Igreja Católica Matriz  
A Igreja Católica Matriz, localizada 
no centro da cidade, traz a sua 
história e devoção ao santo 
padroeiro. A igreja carrega sobre 
suas estruturas a responsabilida-
de de conduzir cada fiel através de 
uma visão clara e motivadora para 
as suas vidas, como parte do 
corpo de Cristo, podendo impactar 
a sua comunidade e o mundo.

Praça Aurélio Bastianello  
Localizada  na Av. Pres. Castelo Branco, a Praça Aurélio Bastianello é um local conhecido pelos 
munícipes, amplo para eventos e passeios no final da tarde com a família. 

Cachoeira da Onça 
A Cachoeira da Onça fica situada logo na entrada da cidade, próximo à divisa com 
o município de São Domingos do Norte e ganha sua atenção por ter suas águas 
represadas, formando assim, um espetáculo, quando seu volume de água está 
acima do normal fazendo-a transbordar. 

Parque da Ilha 
Às margens do Rio São José, o Parque da Ilha é uma das opções para aqueles que gostam 
de estar perto da natureza, em um ambiente familiar e agradável. 

Pedra dos Três Pontões 
Localizada na divisa entre o município de São Gabriel da Palha com Águia Branca, a pedra 
dos Três Pontões encanta pela sua beleza e imponência. 

Praça do Colono 
A estátua localizada no centro da praça do Colono simboliza a cafeicultura.  

São Gabriel da Palha foi um privi-
légio, e significou muito para minha 
trajetória política, ser realmente um 

cidadão de São Gabriel da Palha me 
aproximou dos problemas da população, 

em especial dos mais necessitados e isso me 
inspirou entrar na carreira política, aqui constituí minha famí-
lia, trabalhei, fui eleito vereador e agora prefeito pelas mesmas 
pessoas que me viram crescer, trabalhar e estudar nas nossas 
escolas. Eu sinto essa relação de confiança com o povo porque 
eu entendo seus anseios e conheço as necessidades de cada 
bairro. Esse entendimento não veio na política, veio na vida 
que tive com amigos em todas as partes da cidade e pelo amor 
que eu sinto por essa cidade. Ainda temos muito a crescer e 
me sinto honrado em ajudar a cidade a caminhar neste mo-
mento em que estou prefeito. Parabéns São Gabriel da Palha!

PARABÉNS SÃO GABRiEL DA PALHA

TiAGO ROCHA  
PREFEiTO DE SÃO GABRiEL DA PALHA

Morar em São Gabriel é um 
prazer enorme para mim, cidade de 
terra bonita, gente trabalhadora, 

terra que se tornou a capital do café 
conilon e uma cidade que deixa pra 

mim uma história de vida. Meus avós foram 
um dos fundadores de São Gabriel da Palha, fundadores 
de empresas como Cooabriel, Coopcred que hoje é o Sico-
ob e escola Coopesg. História familiar e tradição italiana, é 
muito gratificante ver a cidade crescendo, se desenvolven-
do, com comércio aquecido e com potencial gigantesco 

RENATO COLOMBi
ViCE-PREFEiTO DE SÃO GABRiEL DA PALHA

Viver em São Gabriel represen-
ta, sobretudo, um privilégio na traje-
tória da minha vida. Por alguns 

anos, me ausentei de São Gabriel para 
estudar, mas sempre tinha em mim a 

vontade de voltar e graças a Deus estou aqui. 
Outro privilégio é poder representar a população no Legis-
lativo. Me sinto honrado de poder fiscalizar o erário públi-
co pertencente aos cidadãos gabrielenses para que sua 
aplicação seja realmente em favor dos que mais necessi-
tam de amparo. Uma cidade composta por cidadãos bata-
lhadores, possuidora de riquezas em diversos aspectos, 
que necessita de olhos constantemente voltados para a 
saúde e segurança pública, principalmente. 

DAYSON MARCELO BARBOSA  
PRESiDENTE DA CÂMARA DE SÃO GABRiEL DA PALHA 

Viver em São Gabriel representa 
para mim acolhimento e chão para 
escrever minha história. Cheguei 

aqui há 28 anos e fui acolhida por essa 
cidade a qual aprendi a amar, aqui cons-

truí minha família e aqui sigo escrevendo a 
história da minha vida. 

ILZA GONÇALVES TERRA  
COORDENADORA DO PROJETO CORRENTE DA ESPERANÇA

TERRA DE GENTE BOA

Foto: Editora Hoje Foto: Editora Hoje

Foto: divulgação/PMSGP Foto: divulgação/PMSGP
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São Gabriel: inscrições para 
alistamento militar obrigatório 
vão até 30 de junho 

Jovens brasileiros 
do sexo masculino que 
completam 18 anos em 
2022 devem se inscre-
ver por meio do site de 
alistamento militar, ou 
indo à Junta de Serviço 
Militar localizada em 
São Gabriel da Palha. 
A data final para ins-
crição é 30 de junho. 

Caso o candidato 
perca o período de alis-
tamento ou não cum-
pra a Lei nº 4.375, de 
1964, que coloca o ser-

viço militar para jo-
vens do sexo masculi-
no como obrigatório, 
está sujeito a multa e 
fica em débito com o 
Serviço Militar. 

Confira a lista de 
documentos 
necessários: 

- Certidão de Pessoa 
Física (CPF); 
- Carteira de identida-
de; 
- Comprovante de ende-
reço com CEP; 
- Endereço de e-mail; 

- Telefone. 

Impedimentos 

Isso gera impedi-
mentos como não po-
der tirar a Carteira de 
Trabalho e Previdên-
cia Social (CTPS), ob-
ter ou renovar passa-
portes, matricular-se 
em instituições de ensi-
no ou editais para con-
curso público, assinar 
contratos com gover-
nos e empresas e in-
gressar no serviço pú-
blico. 

Estudo do Incaper apresenta 
análise sazonal de mariposas em 
remanescente de Mata Atlântica 
no Estado do Espírito Santo

O monitoramento 
de uma família de ma-
riposas de médio a 
grande porte com colo-
ração diversificada, 
frequentemente utili-
zadas para avaliar am-
bientes naturais, foi 
tema de um estudo 
realizado pelo Institu-
to Capixaba de Pes-
quisa, Assistência Téc-
nica e Extensão Rural 
(Incaper) e diversas 
instituições parceiras. 

As mariposas são 
da família Saturniidae 
da Ordem Lepidopte-
ra, que compõem a 
segunda maior diversi-
dade de espécies de 
insetos do planeta e 
são encontrados em 
quase todas as regiões 
do mundo, principal-
mente em locais tropi-
cais. A fase larval dos 
saturnídeos se alimen-
tam de folhas de diver-
sas plantas – árvores 
nativas ou frutíferas, e 
comumente apresen-
tam o corpo recoberto 
por estruturas pontia-
gudas que penetrando 

na pele humana libe-
ram toxinas, podendo 
causar acidentes. Algu-
mas espécies dessa fa-
mília ocorrem em la-
vouras de café e além 
dos danos as plantas 
causam problemas na 
ora da colheita. 

A pesquisa ocorreu 
nos remanescentes de 
Mata Atlântica, em 
uma reserva em Li-
nhares, no litoral norte 
do Estado. Foram ava-
liados mais de 1400 
espécimes de 30 gêne-
ros e 48 espécies, du-
rante seis anos, com 
amostragens que ex-
ploraram as diferenças 

de riqueza e abundân-
cia das espécies expos-
tas à temperatura e 
precipitação em dife-
rentes estações, ou a 
sazonalidade da re-
gião. 

Dentre os insetos 
que são utilizados co-
mo bioindicadores dos 
ecossistemas, vale lem-
brar que as mariposas 
dessa família são co-
nhecidas por sua baixa 
resistência e forte resi-
liência, apesar das vari-
ações de abundância e 
diversidade ao longo 
dos anos, como mos-
t ra nos resul tados 
apontados.

Incaper

Estudantes capixabas representam Brasil em exposição artística internacional 

Alunos do Projeto 
‘Arte Visual’, para jo-
vens com altas habili-
dades e superdotação, 
da Escola Estadual de 
E n s i n o  M é d i o 
(EEEM) Irmã Maria 
Horta, localizada em 
Vitória, representaram 
o Brasil na Exposição 
Artística Internacio-
nal ‘Art For Peace’ (ar-
te pela paz, em portu-
guês) em comemora-
ção ao Dia Mundial da 
Arte, dia 15 de abril. 

Organizado pela 
‘Global Innovation 

Field Trip’ e pela ‘Won-
derfully Made Kids’, o 
desafio colaborativo 
contou com contribui-
ções de estudantes de 
todos os cinco conti-
nentes na construção 
de uma mensagem de 
paz ao mundo, temáti-
ca da exposição. Além 
da obra e título, foi soli-
citado que cada proje-
to inscrito levasse uma 
pequena mensagem 
sobre o que significaria 
a paz. 

A criação artística 
capixaba buscou mos-
trar a miscigenação 
cultural que compõe o 

Brasil e, desta forma, 
trabalhou a utilização 
de diferentes técnicas e 
aplicação de vários 
t i p o s  d e  m a t é r i a -
prima, desde desenho 
com lápis de cor, ilus-
tração, pintura em acrí-
lica sobre tela e até a 
produção de um vídeo 
em stop motion. 

Par ticiparam da 
iniciativa, com apoio e 
orientação do profes-
sor de altas habilida-
des e superdotação, 
Luiz Gustavo Gomes, 
os alunos Caio Batistu-
t a  N o v a e s  L u n a , 
Emilly Félix Natali, 

Hévellyn Monteiro 
Medeiros e Pedro Hen-
rique Tardin Deps. 
Eles receberão certifi-
cados internacionais 
pela participação no 
evento.

“Nossos alunos fo-
ram os únicos repre-
sentantes do Brasil. 
Essa foi uma oportuni-
dade maravilhosa para 
que pudessem mostrar 
seu talento, um evento 
de nível mundial é mui-
to importante para 
agregar valor e reco-
nhecimento ao portfó-
lio deles”, destacou o 
professor.

 Sedu
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CNH Digital poderá ser usada para
identificar candidatos do Enem 

A edição 2022 do 
Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 
conta com uma série 
de serviços digitais que 
facilitam a vida do estu-
dante. Entre elas, a pos-
sibilidade de, pela pri-
meira vez, os candida-
tos poderem usar a ver-
são digital da carteira 
nacional de habilitação 
(CNH Digital) para se 
identificarem nos loca-
is de prova e para faze-
rem suas inscrições. 

Segundo o Instituto 
Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educaciona-
is  Anís io  Teixeira 
(Inep), os documentos 
digitais serão aceitos 
pelos fiscais de sala no 
Enem, “desde que os 

candidatos os apresen-
tem nos aplicativos ofi-
ciais do governo”. 

No caso da CNH 
Digital, o documento 
poderá ser exibido tan-
to no aplicativo do 
Gov.br quanto no da 
Carteira Digital de 
Trânsito. “Capturas de 
tela, fotos ou impres-
sões dos documentos 
não serão válidos”, 
alerta o Inep. 

Um outro novo re-
curso disponibilizado 
aos candidatos é a de 
poder pagar as inscri-
ções por meio de Pix 
ou de cartão de crédito. 
As inscrições para o 
Enem 2022 vão até o 
dia 21 de maio. 

“Com as nossas 
ações de transforma-
ção digital, estamos 

proporcionando aos 
estudantes mais facili-
dade no acesso a servi-
ços públicos e melho-
res condições para pres-
tarem o Enem”, desta-
ca o secretário especial 
de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digi-
tal, Caio Mario Paes de 
Andrade. 

Informações 
centralizadas 

A fim de centralizar 
informações e serviços 
implementados via 
plataforma gov.br ao 
público estudantil, foi 
criado também o site 
Perfil do Cidadão Bra-
sileiro Estudante, espa-
ço que é uma espécie 
de atalho que possibili-
ta acessar uma série 

serviços voltados a estu-
dantes da educação 
básica à superior. 

Os serviços vão, 
desde obtenção e pro-
tocolação de docu-
mentos para acesso a 
programas do Ministé-
rio da Educação, até 
pesquisa sobre univer-
sidades, institutos e 
entidades educaciona-

is, passando por servi-
ços voltados a estudan-
tes com deficiência e 
estrangeiros. 

Há também servi-
ços para estudantes 
com deficiência e es-
trangeiros, biblioteca 
digital e informações 
sobre infraestrutura, 
trânsito e transportes 
de estudantes. 

Empregos 

O perfil permite ain-
da o cadastro de currí-
culos e disponibiliza 
serviço de busca de va-
gas no Sistema Nacio-
nal de Emprego (Sine). 
Pode-se agendar entre-
vista com possíveis em-
pregadores. 

Inscrições poderão ser pagas por Pix ou cartão de crédito

Bola rola para Copa Sesport com partidas
em Domingos Martins e Nova Venécia 

A Copa Sesport teve 
início na noite de quin-
ta-feira (12), no Estádio 
Arthur Gerhardt San-
tos, em Domingos Mar-
tins, no jogo entre a equi-
pe da casa e a de Mare-
chal Floriano. O time da 
casa venceu por 2 a 1, 
em confronto que teve a 
presença do secretário 
de Estado de Esportes e 
Lazer, Júnior Abreu.

Também na noite de 
quinta-feira (12), o time 
de Nova Venécia venceu 
Vila Pavão, por 2 a 1, no 
Estádio Zenor Pedrosa 
Rocha, em Nova Vené-

cia.
“A Copa Sesport se-

rá uma grande festa para 
o futebol amador do 
nosso Estado. Estou 
muito feliz de estar aqui 
em Domingos Martins 
participando dessa aber-
tura, ao lado da torcida 
dos dois times e curtin-
do toda essa expectativa 
na cidade por conta da 
competição. O futebol é 
uma paixão nacional e 
aqui no Estado não é 
diferente. Por isso, esta-
mos promovendo o cam-
peonato em todas as 
partes do território capi-
xaba. Tenho certeza de 
que teremos ótimos jo-

gos e, claro, muitos 
gols”, destacou Júnior 
Abreu.

A abertura do cam-
peonato também con-
tou com a presença da 
subsecretária de Estado 
para Assuntos Adminis-
trativos da Sesport, Ma-
dalena Santana, e do 
prefeito de Domingos 
Martins, Wanzete Kru-
ger, além de outras auto-
ridades.

Principal competi-
ção de futebol organiza-
da pela Secretaria de 
Esportes e Lazer (Ses-
port), a Copa Sesport 
conta com a participa-
ção de 60 municípios, 

que formarão suas res-
pectivas seleções, se en-
frentando no formato de 
mata-mata, com jogos 
de ida e volta. A grande 
final será realizada no 
Estádio Estadual Kleber 

Andrade, em Cariacica.
Ao se inscreverem, 

cada município recebeu 
dois jogos completos de 
uniformes, além de três 
bolas para cada equipe. 
Já os quatro melhores 

colocados, de acordo 
com a classificação, se-
rão premiados com aca-
demias inox e cortado-
res de grama, que serão 
doados para as prefeitu-
ras.

Sesport 
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Terra que prospera, Marilândia completa
42 anos de emancipação política  

TERRA PROSPERA

Marilândia está locali-
zada na região Norte do 
Espírito Santo e apresenta 
uma série de atrativos para 
seus visitantes, com diver-
sas belezas naturais e varie-
dade cultural. Marilândia 
celebra neste domingo 
(15), seus 49 anos de eman-
c i p a ç ã o  p o l í t i c o -
administrativa. Deixamos 
aqui uma homenagem a 
esse importante município 
e a todos que fazem parte 
desta história.  

Um pouco da história 

No começo do século 

XX se inicia a história do 
atual município de Mari-
lândia. A região do interior 
do norte do estado esteve 
praticamente afastada da 
civilização por diversos 
motivos, entre eles a pre-
sença dos indígenas boto-
cudos que impediam o esta-
belecimento de povoados. 
Marilândia está localizada 
nessa área e por isso possui 
uma formação histórica 
bem mais recente que dos 
demais municípios capixa-
bas. Com o avanço da linha 
ferroviária Vitória a Minas 
a região passou a ser aos 
poucos ocupada e vários 

colonos foram se estabele-
cendo no local, trazendo 
inúmeras contribuições 
culturais e administrativas. 

A ocupação do norte 
do Espírito Santo também 
ganhou impulso depois da 
construção da ponte de 
Colatina sobre o rio Doce, 
inaugurada em 1928. Com 
isso, a região passou a con-
tribuir para a ampliação da 
economia capixaba, com 
várias áreas propícias para 
a cultura do café, o que 
impulsionou a rápida colo-
nização do território e cria-
ção de novos núcleos de 
povoamento. 

Marilândia crescia com recebimento de diversas famílias, especialmente as 
de descendentes de italianos, como Catelan, Passamani, Milanezi, Altoé, Frego-
na, Gava, Camata, entre outras. Tornou-se um importante distrito de Colatina, 
município da qual pertencia, conseguindo eleger dois vereadores em 1934. Com 
isso, foi possível atrair alguns investimentos de Colatina, conseguindo a cidade 
crescer muito, com aumento de escolas, unidades de saúde e até um correio. 

O município foi criado pela Lei nº 3345 em 14 de maio de 1980, sancionada 
pelo então governador Eurico Vieira de Rezende, e publicada no Diário Oficial 
do dia 15 de maio, cuja data passou a ser comemorada como feriado municipal. 

Após a emancipação, Marilândia teve que esperar mais três anos para ter seu 
primeiro prefeito eleito com organização de sua estrutura política e institucio-
nal. No pleito de 15 de novembro de 1982 foi eleito Dejacir Gregório Caversan 
no cargo de executivo marilandense juntamente com os primeiros sete vereado-
res do legislativo: Luiz Carlos Passamani, Hervécio Camata, José Carlos Mila-
nezi, Maurício Bravim, José Claudecir Altoé, Aldir Comério e Roberto Arriva-
beni. 

MARiLÂNDiA PROSPERANDO

Foto: @andrebertoldi027_es

Foto: @andrebertoldi027_es 
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Nasci e cresci em Marilândia. Respirar este ar é minha maior felicidade. Me sinto abençoado por conhecer e ser reconhecido por todos. Participar 
do crescimento do município é algo formidável e em muito me orgulha.  

Minha história de vida se completa com a história de minha cidade e essa trajetória só se renova a cada festa de emancipação. Deixo aqui meu 
abraço e minha gratidão a Marilândia nesses seus 42 anos. 

PARABÉNS MARiLÂNDiA  

GUTiM 
PREFEiTO DE MARiLÂNDiA 

Foto: divulgação 

Viver aqui representa muito para mim. Um município ordeiro composto por gente trabalhadora, famílias e amigos que nos enchem de orgulho. É 
essa a essência que nos faz se apaixonar todos os dias cada vez mais por esse lugar!  

Se eu já tinha admiração, hoje eu estando na condição de vice-prefeito, esse município passou a representar ainda mais e estar ainda mais presen-
te em minha vida diária. 

Quero entregar aqui sempre o meu melhor e contribuir sempre para que nossa cidade continue crescendo e enchendo de orgulho a todos os que 
vivem aqui e também àqueles que nos visitam

WARLEY ARRiVABENE  
ViCE-PREFEiTO DE MARiLÂNDiA 

Foto: divulgação 

No dia 15 de maio de 2022, Marilândia completa 42 anos de emancipação Política, diante dessa data comemorativa, significa muito para mim, 
eis que nascido e criado e constituindo família, frequentei as escolas municipal e estadual, trabalhei junto do departamento de esporte 2006/2007 e 
no ano de 2008 fui candidato a vereador, sendo o vereador mais votado, sendo reeleito consecutivamente nas eleições até a presente data. Obrigado 

Marilândia. 

DOUGLAS BADiANi    
PRESiDENTE DA CÂMARA DE MARiLÂNDiA

Foto: divulgação 

A cidade é acolhedora, rodeada de belezas naturais e uma boa brisa que inspira o dia-a-dia. Viver aqui representa tranquilidade e conforto. É aque-
la sensação gostosa de ir trabalhar e ser cumprimentado por todos no caminho. Ideal para quem quer uma vida calma.

Sou apaixonado por esta cidade e pretendo criar meus filhos com essa qualidade de vida. 

ALEXANDRE ALTOÉ   
EMPRESÁRiO 

Foto: divulgação 

CONHEÇA MARiLÂNDiA 
Fotos: @andrebertoldi027_es / divulgação 

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

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

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 

000009/2022 - PROCESSO Nº 
000143/2022  

A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES, 
torna público o resultado do referido 
Pregão Presencial. OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS para eventual Contratação 
de empresa para o fornecimento de 
Materiais de Consumo e Materiais 
Permanentes, para auxiliar o CPD e para 
a u x i l i a r  o  P r o j e t o  d e  
Videomonitoramento do Município de 
Vila Valério/ES.
C Ó D I G O  C I D A D E S  T C E / E S :  
2022.075E0700001.02.0005
 EMPRESA VENCEDORA A TER OS SEUS 
PREÇOS REGISTRADOS: J E V 
COMPUTADORES LTDA nos lotes 1, 2, 4, 
6, 7, 8, 14, 17, 21, 22, 35, 41, 42, 45, 57, 
60 e 69 no valor total de R$ 185.625,00, 
MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
EIRELI ME nos lotes 29, 32, 44, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 58 e 63 no valor total 
de R$ 206.310,00, MEDAL COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA nos lotes 3, 10, 11, 12, 
13, 26, 27, 34, 38, 62, 64, 65, 68, 72, 77 
e 78 no valor total de R$ 74.850,00, 
MUNZER COMÉRCIO DE PRODUTOS E 
SERVIÇOS LTDA nos lotes 15, 16 e 30 no 
valor total de R$ 70.466,00, OFFICE 
MAIS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI 
nos lotes 20, 24, 25, 28, 36, 43, 53, 56, 
66, 75 e 79 no valor total de R$ 
50.287,00e SÓ CARTUCHOS LTDA nos 
lotes 5, 9, 18, 19, 23, 31, 33, 37, 39, 40, 
54, 55, 59, 61, 67, 70, 71, 73, 74 e 76 no 
va lor  to ta l  de  R$ 66.258,00.  
HOMOLOGAÇÃO: Em 12 de maio de 2022 
MAIORES INFORMAÇÕES: TEL. (027) 
3728-1000.
Vila Valério/ES, 13 de maio de 2022. 

JAIME JULIÃO VIEIRA
Pregoeiro Oficial/PM ViVa

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

000007/2022 - PROCESSO Nº 000631/2022  
A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES, torna público o 
resultado do referido Pregão Presencial. OBJETO: Registro de 
Preços para futura e eventual contratação de empresa do ramo 
para executar serviços de fretamento de transporte 
intermunicipal para levar os alunos  para a instituição escolar 
IFES (Instituto Federal do Espírito Santo) campus Nova 
Venécia/ES, no ano letivo de 2022. CÓDIGO CIDADES 
TCE/ES:2022.075E0500009.02.0002 EMPRESA VENCEDORA 
A TER O SEU PREÇO REGISTRADO: TRANSIGOR 
TRANSPORTES E TURISMO LTDA no lote 1 no valor total de R$ 
870.000,00. HOMOLOGAÇÃO: Em 13 de maio de 2022. 
MAIORES INFORMAÇÕES: TEL. (027) 3728-1000.
Vila Valério/ES, 13 de maio de 2022. 

JAIME JULIÃO VIEIRA 
Pregoeiro Oficial/PM ViVa

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

jornalhojenotícias@hotmail.com

27 3117-1030
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