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STJ confirma exigência Momento
de exame toxicológico Reflexao
para renovação de CNH
de

~

Recurso foi apresentado pela União em defesa do CTB
EBC Justiça

O Superior Tribunal de Justiça (STJ)
confirmou a regra do
Código de Trânsito
Brasileiro (CTB) que
exige a comprovação
de exame toxicológico
negativo para obtenção e renovação das
categorias C, D e E da

Carteira Nacional de
Habilitação (CNH).
O julgamento foi
realizado em 8 de junho pela Primeira Seção do STJ. O acórdão
da decisão foi publicado no dia 15 de junho.
Os ministros atenderam um recurso
apresentado pela
União em defesa do

CTB e derr ubaram
decisões da Justiça Federal que suspenderam a exigência do exame negativo.
Pelo texto do acórdão do julgamento ficou definido que, "a
obrigatoriedade de
apresentação de resultado negativo no exame toxicológico de

larga detecção está vinculada às categorias de
habilitação, e não a
parâmetros associados
à atividade profissional do condutor".
O entendimento
deverá ser aplicado em
outros casos semelhantes que estão em
tramitação no Judiciário.

«Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar
azeitonas ou a videira dar figos? Do mesmo
modo a fonte de água salobra não pode dar
água doce."
Tiago 3:12

Refletindo: Não podemos ser duas coisas ao
mesmo tempo! Ou você é verdadeiro ou você é
falso! Ou você ama ou não ama. Ou você
pratica o bem ou o mal. Ou você ajuda ou
atrapalha. A Palavra é verdadeira quando
afirma isso. Não adianta ficarmos em cima do
muro esperando para agir da maneira que
queremos. Temos que agir segundo a vontade
do Pai. Por isso decida de que lado você vai
ficar hoje.

Foto: Lidiana Cuiabano/Detran-MT

Oração: Senhor, me perdoa pelas vezes em que
deixei de praticar o bem e voltei para as
praticas antigas que não Te agradam. Faz de
mim conforme a Tua vontade e me torna uma
pessoa segundo o seu coração, para que eu seja
guiado pelo Teu Espírito, em nome de JESUS
eu oro, amém!
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Feira de Negócios Agro Coopeavi
começa hoje em Nova Venécia
Negócios, inovação e relacionamento: primeiro evento será
de quinta-feira (07) até sábado (09), em Nova Venécia
Coopeavi

A Cooperativa Agropecuária Centro Serrana
(Coopeavi) dá a largada
para a volta dos eventos
presenciais com a realização da Feira de Negócios Agro a partir de hoje
(07), às 8h, no Parque de
Exposições de Nova Venécia. O evento segue até
o próximo sábado (09)
com capacitações, palestras, exposições de tecnologia e sorteio de uma
moto.
A Feira é aberta para
para produtores rurais,
suas famílias, meeiros e
parceiros e tem como
parceiros realizadores
OCB/ES, Sebrae, Yara,

Syngenta e Viafor. Uma
única estrutura capaz de
trazer para os participantes, colaboradores, fornecedores e diretoria momentos únicos e que fortalecem o papel da cooperativa.
A Feira da Coopeavi
foi criada para unir produtores rurais e suas famílias, profissionais da Coopeavi, estudantes e convidados. O principal objetivo deste ano é aproximar
os produtores das melhores oportunidades de
negócios”, destaca o presidente da cooperativa,
Denilson Potratz.
As capacitações e
palestras prometem oferecer muitos conheci-

mentos técnicos e práticos para os produtores
rurais. Fertilizantes, inovação na cafeicultura,
Programa Leite Certo,
mercado de tomate e como superar os desafios
da mão de obra na cafeicultura moderna estão
entre as temáticas a serem abordadas. A programação completa está
e
m
https://www.coopeavi3
60.coop.br/palestrasfeira2022.
Drones em destaque
Os drones serão uns
dos destaques da Feira de
Negócios Agro Coopeavi. As aeronaves remota-

mente pilotadas estarão
presentes na Arena do
Conhecimento e Inovação, onde o público terá
acesso a novidades tecnológicas do agro e conteúdos relevantes para o
dia a dia no campo.
Durante os três dias
de programação, a cooperativa, juntamente
com uma empresa parceira, realizará voos demonstrativos sobre o uso
de drones na pulverização contra pragas e doenças nas lavouras.
Praticidade, eficácia e
redução de mão de obra
são os principais apelos
para quem deseja investir
na tecnologia ou até mesmo terceirizar o serviço,
Foto: divulgação

Serviço:
Feira de Negócios Agro Coopeavi
Nova Venécia
Dias 07, 08 e 09 de julho
Local: Parque de Exposições
Santa Maria de Jetibá
Dias 14, 15 e 16 de julho
Local: Pátio de festas do município
*Mais informações: www.coopeavi.coop.br
Além disso, numa
uma vez que já existem
empresas especializadas parceria com a Syngenta,
haverá lançamento de
no mercado.
produtos inovadores paTransferência de
ra cafeicultura e tomaticonhecimento
cultura.
Além dos drones, a
Arena do Conhecimento
e Inovação vai oferecer
um espaço bem informativo, com soluções para
agregar valor e diminuir
custos com mão de obra
para os produtores.
O espaço terá micro
estações sobre diversos
temas, como tecnologias
de aplicação de defensivos, cultivos protegidos,
automação de irrigação;
e divulgação dos resultados dos trabalhos em
campo realizados pelos
técnicos da cooperativa.

Sorteio da moto
Ao fechar negócios
presencialmente durante
a Feira, o participante
concorre a uma Honda
NXR Bros ESDD 160.
Será uma moto para a
edição de Nova Venécia
e outra para a edição de
Santa Maria de Jetibá, de
14 a 16 de julho. Cada R$
1.000,00 em compras dá
direito a um cupom da
promoção. O regulamento completo está disponível no site www.coopeavi.coop.br.

ANS: planos de saúde registram
49,6 milhões de beneficiários no país
Aumento foi de 3,14% em relação a maio do ano passado
EBC Saúde

O setor de saúde
suplementar totalizou,
em maio, 49,6 milhões
de usuários em planos
de assistência médica e
29,6 milhões em planos exclusivamente
odontológicos. Os da-

dos foram divulgados
ontem (6) pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
“Nos planos médico-hospitalares, em um
ano houve crescimento
de 1.557.174 beneficiários - o equivalente a
3,14% de aumento em

relação a maio de
2021. No comparativo
de maio de 2022 com
abril de 2022, o crescimento foi de 240.096
usuários”, informou a
agência.
Nos planos exclusivamente odontológicos, somaram-se

2.464.567 beneficiários
em um ano, o que representa 8,32% de crescimento no período e
252.592 na comparação de maio de 2022
com abril de 2022.
Nos estados, no
comparativo com maio
de 2021, o setor regis-

trou evolução de beneficiários em planos de
assistência médica em
24 unidades federativas, sendo São Paulo,
Minas Gerais e Santa
Catarina os que tiveram o maior ganho em
números absolutos.
Entre os odontoló-

gicos, 26 unidades federativas registraram crescimento no comparativo anual, sendo também que São Paulo,
Minas Gerais e Santa
Catarina, os estados
com maior crescimento em números absolutos.
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Vitória conquista mais de
Tecnologia 5G é Da
R$ 2 milhões para Saúde e
lançada no Brasil Assistência Social de Colatina
Assessoria

Brasília é primeira cidade a receber nova tecnologia
Agência Brasil

O sinal de 5G puro
(sem interferência de outras frequências) estreou
no Brasil na quarta-feira
(5). A primeira cidade a
oferecer o sinal será Brasília, cujo funcionamento
foi aprovado na última
segunda-feira (4) pela
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Próxima geração da
internet móvel, a tecnologia 5G pura oferece velocidade média de 1 Gigabit
(Gbps), dez vezes superior
ao sinal 4G, com a possibilidade de chegar a até 20
Gbps. O sinal tem menor
latência (atraso) na transmissão dos dados. Um
arquivo de 5G pode ser
baixado em cerca de 40
segundos nesse sistema.
A tecnologia 5G permitirá a estreia da “internet das coisas”, que permite a conexão direta entre objetos pela rede mundial de computadores.
Essa tecnologia tem potencial para aumentar a
produção industrial, por
meio da comunicação
direta entre máquinas, e
possibilitar novidades
como cirurgias a distância
e transporte em carros
sem condutores.
A TIM será a primeira
operadora a oferecer o
sinal 5G puro em Brasília.
Em princípio, serão instaladas 100 antenas que atenderão entre 40% e 50% da
população do Distrito
Federal. Nos próximos
dois meses, mais 64 ante-

nas passarão a funcionar,
elevando o alcance da tecnologia para 65% da população.
Segundo o conselheiro
e vice-presidente da Anatel, Moisés Moreira, as
próximas cidades a receber o sinal 5G puro serão
Belo Horizonte, Porto
Alegre e São Paulo, mas as
datas ainda não estão previstas. No início de junho,
a agência reguladora definiu que, até 29 de setembro, todas as capitais deverão contar com a tecnologia.
Acesso
Para ter acesso à tecnologia 5G, o cliente deve
ter um chip e um aparelho
que aceite a conexão. O
cliente precisa verificar se
a operadora oferece o serviço e estar na área de cobertura. O site da Anatel
informa a lista de celulares homologados para o
sinal 5G puro.
O consumidor precisa
ficar atento porque existem celulares fora da lista
que mostram o ícone 5G.
Nesses casos, porém, o
aparelho não opera o sinal
5G puro, mas o 5G no modo Dynamic Spectrum
Sharing (DSS) ou nonstandalone (NSA), chamado de 5G “impuro” por
operar na mesma frequência do 4G, na faixa de 2,3
gigahertz (GHz). Dependendo da interferência, o
sinal 5G “impuro” chega
a apresentar velocidades
inferiores ao 4G.

Parabólicas
O 5G puro ocupará na
faixa de 3,5 GHz, faixa
parcialmente ocupada por
antenas parabólicas antigas que operam com sinal
analógico na Banda C. As
pessoas com esse sinal
precisarão comprar uma
antena nova e um receptor
compatível com a Banda
Ku, para onde está sendo
transferido o sinal das antenas parabólicas. Famílias inscritas no Cadastro
Único para Programas
Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com parabólicas antigas receberão
conversores novos, que
dispensarão a necessidade
de comprar outras antenas.
Segundo a Anatel,
Brasília foi escolhida para
estrear a tecnologia 5G
por ter um número baixo
de parabólicas. Conforme
os dados mais recentes da
agência reguladora, existem cerca de 3,3 mil parabólicas em funcionamento no Distrito Federal.
Originalmente, o edital do leilão do 5G, realizado em novembro do ano
passado, previa que todas
as capitais deveriam ser
atendidas pela telefonia
5G até 31 de julho. No
entanto, problemas com a
escassez de chips e com
atrasos na produção e importação de equipamentos eletrônicos relacionados à pandemia de covid19 fez o cronograma atrasar dois meses.
Foto: Reuters/Gonzalo Fuentes/

O deputado federal
Da Vitória (PP-ES) conseguiu a liberação de mais R$ 2,1 milhões para
custeio e investimentos
na saúde e assistência
social da cidade de Colatina no mês de junho. Os
recursos são fr uto de
emenda parlamentar e
articulação com o Governo Federal para ajudar a
cuidar da vida do colatineses.
Para a Assistência
Social, Da Vitória destinou por meio de emenda
parlamentar R$ 623 mil
para as instituições de
Colatina sendo R$ 223
mil para a Apae, R$ 200
mil para o Lar Irmã Scheilla e R$ 200 mil para o
Serviço de Acolhimento
Para Pessoas Recanto da
Vida. Os valores já foram

depositados pelo Ministério da Cidadania no
Fundo Municipal de
Assistência Social.
Além disso, no final
do mês passado, por articulação do deputado, o
Ministério da Saúde liberou R$ 508 mil para o
custeio do atendimento
de média e alta complexidade da cidade.
E na última semana
foi autorizado o repasse,
por meio do Fundo Estadual de Saúde, de R$ 1
milhão para investimentos e custeio da Santa
Casa de Misericórdia de
Colatina. Este valor, fruto de emenda parlamentar, será repassado para o
hospital assim que terminar o período de vedação
eleitoral para a transferência de recursos.
"Cuidar da saúde e da
assistência da popula-

ção, especialmente do
colatinese, sempre foi
prioridade do nosso mandato. Seja por meio das
emendas parlamentares
ou por trabalho junto ao
Governo Federal, que
tem sido grande parceiro
do município, da bancada e do Estado. Nosso
mandato tem atuado junto dos nossos vereadores,
dos representantes dos
hospitais, das associações, das entidades e da
administração municipal
para identificar as áreas
que precisam de recursos. E, assim, trabalhamos pelo mandato e junto ao Governo do Presidente Bolsonaro para
trazer esses recursos para
cidade. Como colatinese
é uma satisfação contribuir com a melhoria de
vida das pessoas", disse
Da Vitória.
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Dicas para quem quer ter um peixe
que ficará sozinho no aquário
Foto: divulgação

Petz.com.br

O peixe é um animal cativante pela beleza da coloração e pela
tranquilidade que
transmite ao nadar
com leveza pelo aquário. Ter um peixe que
fica sozinho no aquário pode ser uma chance de ganhar um amigo!
Apesar de ele ficar
sozinho, isso não quer
dizer que precise de
menos cuidados. É importante conhecer cada espécie para proporcionar o ambiente ideal para o peixe solitário
se manter saudável e
livre de doenças.
Cada peixe precisa de
um cuidado diferente

O aquário é um micro-habitat que deve
refletir o ambiente natural do peixe. Para
isso, fique de olho nos
parâmetros que a espécie precisa, principalmente em relação ao
pH e à temperatura da
água.
Peixe Betta

O Peixe Betta é o
mais famoso representante do grupo de peixe
que fica sozinho no
aquário. É conhecido
por ser muito territori-

alista e agressivo. Deve
ser mantido em temperatura entre 26ºC e
28ºC e pH entre 6,8 e
7,4.
É comum as pessoas acharem que as beteiras são suficientes para um peixe que fica
sozinho no aquário.
Porém, na verdade, são
muito pequenas para o
Betta, deixando-o estressado e mais vulnerável às doenças.
Apesar de também
difundirem a ideia de
que o Betta é um peixe
que vive sozinho de
baixo custo, isso não é
verdade. O aquário
precisa de filtro e termômetro adequados, o
alimento deve ser de
qualidade, e os testes
de avaliação da água
devem ser constantes.
Peixe Flowerhorn
Este peixe é um ciclídeo, conhecido pela
agressividade e comportamento territorialista. Por essas características, deve ser um
peixe que fica sozinho
no aquário. A temperatura do aquário deve
ser mantida entre 24ºC
e 28ºC, enquanto o pH
da água deve ficar entre 6,6 e 7,6.
Uma curiosidade
desse animal é que ele
não existe na natureza.

Foi criado na Malásia
a p a r t i r d o Pe i xe Papagaio e de duas espécies de ciclídeos: o
Red Devil e o Trimaculado.
Apesar de ser peixe
que vive sozinho no
aquário, o Flowerhorn
reconhece o tutor, aprecia receber carinhos e é
capaz de brincar, o que
o torna um amigo ideal. Ele também é inteligente e adora redecorar o aquário, por isso,
não se preocupe em
ajeitá-lo ao seu gosto,
pois ele irá mudar tupelo menos 70 cm de
do.
largura e cerca de 600
L de água.
Peixe Aruanã
Por ter um formato
O Aruanã é um pei- que lembra peixes préxe originalmente brasi- históricos, ele é rodealeiro, encontrado na do de lendas e superstiAmazônia. Também ções. A mais famosa é
tem fama de agressivo que ele é um amuleto
e territorialista, por para o tutor, que terá
isso é um peixe que de- sucesso e riqueza enve ficar sozinho no quanto o peixe estiver
aquário. A temperatu- saudável.
ra ideal para a espécie é
Peixe Oscar
de 24ºC a 26ºC, enquanto o pH deve estar
O Oscar é muito
entre 6 e 7.
É um peixe que gos- bonito e atraente, devita de viver na superfície do à coloração exubee come principalmente rante. De temperamenbesouros que caem na to difícil, também é um
água ou que estão em ciclídeo, portanto, tem
galhos com distância comportamento agresde até 2 m de altura. sivo e territorialista,
Atinge facilmente 1 m característica de um
de comprimento, por peixe de aquário que
isso o aquário deve ter vive sozinho.

O pH da água deve
ser neutro, ou seja, em
torno de 7. A temperatura deve ser entre
24ºC e 26ºC. O aquário
deve ter pelo menos
400 L de água. Um habitat menor irá causar
grande estresse no animal.
É um peixe bagunceiro, que adora revirar
o substrato do fundo
do aquário, como o
Flowerhorn. Por isso,
não se preocupe muito
com a decoração. Se
optar por plantas naturais, busque aquelas
mais robustas.
Ele pode ser encontrado ao longo do Rio
Amazonas. É muito
inteligente e interage
com o tutor, algo que o
torna um peixe bastante querido entre os

aquaristas.
Peixe que se afasta do
cardume?
Se você tem um
aquário com peixes
comunitários e notou
que um deles se afastou do cardume, é sinal
de que o animal pode
estar procurando um
local com menos luminosidade ou fluxo de
água.
Isso acontece por
diversos motivos, como idade avançada,
estresse, presença de
tumores ou doenças
causadas por microrganismos. O animal
também pode parar de
comer. Se isso acontecer, procure atendimento veterinário para
o pet.
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Prefeito de Ecoporanga entrega um
caminhão 0km para fomentar a agricultura
familiar no córrego Osvaldo Cruz
Foto: divulgação

ASCOM-PME

A Prefeitura de Ecoporanga, por meio da
Secretaria Municipal
de Agricultura entregou, na terça-feira, 5,
para atender as demandas dos produtores rurais da Associação do
Córrego Osvaldo Cruz,
um caminhão 0km
com carroceria de madeira.
A Solenidade de
entrega do veículo aconteceu na sede da Associação, e contou com a
presença do prefeito
Elias Dal’Col, a chefe
de gabinete Rosângela
Souza, do técnico agrícola Euclésio Janes,
que esteve representando a Secretaria Munici-

pal de Agricultura, o
subsecretário Estadual
de Agricultura, Peixe, e
contou também com a
presença do secretário
de Meio Ambiente, Geilson Rodrigues (Donguinha), do presidente
da Câmara Municipal,
vereador Genivaldo
José (Nen Gari), e os
vereadores Baiano da
Ambulância, Jeffinho
Dal’Col, João Batista
(Joãozinho) e Eduardo
Muquy, além do presidente da Associação do
Córrego Osvaldo Cruz,
André Luiz Alves Rodrigues, e os associados.
O veículo foi solicitado pelo prefeito Elias,
através de um pedido
da Associação, e adqui-

rido por meio de emenda parlamentar do deputado Estadual, Marcos Madureira, em parceria com o Governo
do Estado, que destinou o Caminhão para a
Associação.
Em seu dircurso, o
prefeito Elias disse que
está muito feliz em poder contribuir com o
desenvolvimento da
agricultura familiar na
região do Cór rego
Osvaldo Cruz, e agradeceu ao governador
do Estado, Renato Casagrande, o deputado
Estadual, Marcos Madureira, o ex-secretário
Estadual de Agricultura, Paulo Foletto, e o
atual secretário de Estado da Agricultura, Má-

rio Louzada, por atender mais essa demanda
de suma importância
para a região.
Elias destacou ainda que o objetivo da
gestão é fortalecer as

associações rurais dando condições para que
os produtores possam
aumentar a produtividade. “Com o apoio da
Câmara Municipal, do
deputado Estadual,

Marcos Madureira, e
do governador Renato
Casagrande, continuaremos as ações que beneficiam os produtores
rurais do município”
destacou o prefeito.

Festcol com inscrições abertas para a 16ª edição em Colatina

mente uma das músicas divulgado no site e reinscritas. As inscrições des sociais da PrefeituEstão abertas as ins- seguem até o dia 24 de ra de Colatina.
crições para a 16ª edi- julho.
ção do Festival NacioApresentação
nal de Música de ColaSeleção
tina (FestCol), que vai
Na fase eliminatóacontecer entre os dias
Todas as composi- ria, serão selecionadas
05 e 07 de agosto.
ções serão avaliadas por 10 composições para
Cada compositor uma comissão julgado- serem apresentadas no
poderá se inscrever e ra, que vai selecionar 20 dia 05 de agosto e oucom concorrer com no composições para se- tras 10 para o 06 de
máximo duas composi- rem apresentadas no agosto. A final, com 10
ções inéditas, porém 16º FestCol. O resulta- apresentações, aconteserá classificada so- do da pré-seleção será cerá no dia 07 de agosPMC

to.
Premiação
O 16º FestCol vai
premiar com R$ 5 mil
mais troféu o primeiro
colocado. Segundo e
terceiro lugares receberão R$ 4 mil e R$ 3 mil
mais troféus, respectivamente. Quarto e quinto lugares também serão premiados com troféus e R$ 2 mil e R$ 1

val Nacional de Música de Colatina
Inscrições: até 24 de
julho
Público-alvo: podem se inscrever compositores e intérpretes
brasileiros, com músicas inéditas. Cada compositor poderá inscrever e concorrer com no
máximo duas composições, porém será classiServiço:
ficada apenas uma das
16ª FestCol – Festi- músicas inscritas

mil.
Além disso, o festival também mais premiar com R$ 1 mil mais
troféus o Melhor Interprete e Prêmio Povo.
Cada música classificada também receberá R$ 1 mil mediante a
apresentação no festival.
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11º BPM comemora 20 anos de instalação como
uma das unidades mais produtivas da PMES
Fotos: divulgação/PMBSF

PMBSF

A solenidade de comemoração do 20º aniversário da instalação
do 11º BPM, na quarta-feira, 6, na Câmara
Municipal de Barra de
São Francisco, reuniu
centenas de policiais
militares e autoridades
civis em um evento que
marcou a gestão do
atual comandante, tenente coronel Rômulo
Dias.
Em um balanço da
gestão, iniciada em
2019, ele comemorou
os melhores indicadores já obtidos pela Unidade, com mais de 45
mil operações policiais, com forte redução
no número de homicídios e crimes contra o
patrimônio.
“Desde que assumimos a Unidade foram
realizadas um total de
45.078 operações policiais, as quais resultaram em 3.149 detenções, 341 armas de fogo apreendidas, 4.321
munições apreendidas
e recuperação de 209
veículos. Ainda foram
cumpridos 735 mandados judiciais, sendo
420 mandados de prisão e 312 mandados de
busca e apreensão. Foram apreendidos mais

de 132 kg de entorpecentes”, relatou.
“Fazendo um comparativo entre o ano de
2018, quando o efetivo
era 11% maior que o
atual e o ano de 2021,
houve a redução em
27% nos homicídios,
11% nos crimes contra
o patrimônio e 39% nas
tentativas de homicídio. Os crimes de furto
diminuíram 35% e roubo diminuíram 51%”,
disse o comandante.
“Analisando os dados do primeiro quadrimestre de 2022 em
comparação com o
mesmo período dos
últimos quatro anos
posso afirmar que dispomos do melhor período Janeiro-Abril.
Ultrapassamos o recorde histórico de apreensão de drogas da unida-

de no ano em apenas 4
meses e com um aumento de 141% em peso bruto.”
O comandante também exaltou a parceria
dos últimos anos com a
co-irmã, Polícia Militar de Minas Gerais
(PMMG), através da
18ª CIA IND, de Mantena, no combate à criminalidade e prometeu
ao tenente coronel
França, que a parceria
irá continuar e será ampliada.
“Agora, temos mais
uma cadela no K-9 e
poderemos contribuir
mais com a polícia mineira”, disse, dando as
boas-vindas ao colega
comandante da 18ª
CIA IND.
"Fomos semifinalist a s n o I N OV E S
CICLO 2020 com o

Programa de Produtividade Policial e estamos concorrendo mais
uma vez ao INOVES
neste ano de 2022. O
citado programa foi
desenvolvido a muitas
mãos por um grupo
brilhante de oficiais e
praças e após 3 anos de
implantação os resultados são comprovados
numericamente. É por
este motivo que ele se
encontra em processo
de expansão para mais
3 unidades da PMES e
em breve pode estar
presente em 14 municípios da região nortenoroeste do Estado,
informou Rômulo Dias.
“Nesses poucos mais de 3 anos e 4 meses
no comando da Unidade sempre procuramos
desenvolver um traba-

lho alicerçado na parceria, integração e participação de oficiais e
praças, onde o gabinete
do comando está sempre aberto a ouvir sugestões e críticas, visando uma busca constante na melhoria da
qualidade dos serviços
prestados.”
O evento contou
com a participação de
quase todos os prefeitos da região – só o prefeito de Água Doce do
Norte, Abraão Lincon,
não participou – e a
presença do comando
da 18ª CIA IND
PMMG, com sede em
Mantena (MG), sob o
comando do tenente
coronel França, além
do capitão Siqueira e
do sargento Maksuel.
Durante a solenidade foram feitas as en-

tregas de dezenas de
certificados de destaques operacionais dos
cinco municípios sob a
jurisdição do 11º BPM,
em conjunto com prefeitos, presidentes de
Câmaras Municipais e
vereadores da região.
Os prefeitos Enivaldo dos Anjos de Barra
de São Francisco, Jailson Quiuqui de Águia
Branca, Herminio Hespanhol de Mantenópolis e Elias DalCol de
Ecoporanga, e foram
homenageados com o
diploma Amigo do 11º
BPM em reconhecimento as relevantes
contribuições prestadas a Polícia Militar do
Espirito Santo
(PMES).
O prefeito Enivaldo
dos Anjos destacou
que a parceria do município com o 11º BPM
se estreitou no seu mandato e, quando ainda
era deputado estadual
conseguiu, junto ao
gover nador Renato
Casagrande, os recursos para a reforma da
sede do 11º BPM, no
centro, inclusive, cedendo um imóvel do
município, no bairro
Nova Barra para a instalação do batalhão,
até que a reforma do
centro seja concluída.
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CLA$$IFICADOS

Editais, Comunicados, Atas, Relatórios, Balancetes

jornalhojenoticias@hotmail.com

(27) 3117-1030

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DO MUNICÍPIO DE

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DO

VILA VALÉRIO-ES

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
000014/2022 - PROCESSO Nº000946/2022
A Prefeitura Municipal de VILA VALÉRIO/ES, torna público que
fará realizar licitação na modalidade de "Pregão Presencial",
tipo "MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE", OBJETO: REGISTRO
DE PREÇOS para eventual Contratação de empresa para
Locação de horas produtivas de máquinas, com operador, para
a execução de serviços diversos no Município de Vila Valério,
em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Vila Valério.
CÓDIGO CIDADES TCE/ES: 2022.075E0700001.02.0007
CREDENCIAMENTO: 30 minutos antes da ABERTURA DA
SESSÃO, a qual ocorrerá às 12:00 do dia 20 de julho de 2022. A
Sessão Pública ocorrerá na Sala da CPL/Pregões, Rua Lourenço
de Martins, nº 190, Centro - Vila Valério-ES. O edital completo
está à disposição dos interessados nos dias úteis de 11 às 17h,
de segunda à quinta, e, nas sextas-feiras, de 07 às 12h, e
poderá ser requerido através do site:
www.vilavalerio.es.gov.br. MAIORES INFORMAÇÕES: TEL.
(027) 3728-1000.
Vila Valério, 06 de julho de 2022.
JAIME JULIÃO VIEIRA
Pregoeiro Oficial
COMUNICADO

"EDVALDO JOSÉ MENDES", torna público que Obteve da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de Governador Lindenberg- SEMMA,
através do processo n° 096661/2021, Licença Municipal ambiental simplificada, com validade de 730 dias para Reparação, retífica, lanternagem e/
ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, sem pintura por aspersão
incluindo oficinas mecânicas, na localidade de Rua Bartolo Marin, s/n°,
Nova Brasília, Mun. de Governador Lindenberg - ES.

MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO-ES

Faço saber que pretendem casar-se:

Faço saber que pretendem casar-se:

1. DOUGLAS DIAS CARNEIRO E KAILLANY DA SILVA GASPAR

1. SINVALDO GONÇALVES DE SOUZA E LUCIANA

ELE, natural de Vila Valério-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil

CARVALHO

solteiro, profissão agricultor, residente e domiciliado no Córrego Bom Jardim,

ELE, natural de Teixeira de Freitas-BA, com

Jurama, Zona Rural, Vila Valério-ES, filho de DEVANI DIAS CARNEIRO.

cinquenta e três (53) anos de idade, estado civil

ELA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com dezoito (18) anos de idade, estado

solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado

civil solteira, profissão agricultora, residente e domiciliada no Córrego Bom

na Av. Doutor Valerio, Centro, Vila Valério-ES, filho de

Jardim, Jurama, Zona Rural, Vila Valério-ES, filha ELIABE SOARES DA SILVA

ERCILIA PEREIRA DE SOUZA e ANANIAS

GASPAR e MARCOS AFONSO GASPAR.

GONÇALVES FILHO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.

ELA, natural de Vila Valério-ES, com cinquenta (50)

Vila Valério-ES, 05/07/2022

anos de idade, estado civil solteira, profissão

MONIQUE SPERANDIO DA SILVA

lavradora, residente e domiciliada na Av. Doutor

Escrevente Autorizada

Valerio, Centro, Vila Valério-ES, filha GERALDA

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DO MUNICÍPIO DE
VILA VALÉRIO-ES

MARIA DE CARVALHO e PEDRO ACENIO DE
CARVALHO.

Faço saber que pretendem casar-se:

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-

1. MIGUEL HENRIQUE RIBEIRO DA COSTA E LUCIANA FONTANA

se na forma da lei.

ELE, natural de São Gabriel da Palha-ES, com trinta e três (33) anos de idade,

Vila Valério-ES, 05/07/2022

estado civil solteiro, profissão técnico de informática, residente e domiciliado na

MONIQUE SPERANDIO DA SILVA

Rua Martinho Lutero, 20, Centro, Vila Valerio-ES, filho de MARIA DA PENHA

Escrevente Autorizada

ALMEIDA DA COSTA e MIGUEL RIBEIRO DA COSTA.
ELA, natural de Vila Valério-ES, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil
solteira, profissão psicóloga, residente e domiciliada na Rua Martinho Lutero, 20,
Centro, Vila Valério-ES, filha MARIA FAVERO FONTANA e ADEMIR FONTANA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.
Vila Valério-ES, 06/07/2022
MONIQUE SPERANDIO DA SILVA
Escrevente Autorizada

Comprando, vendendo ou trocando! Anuncie conosco

COMUNICADO
"WESLEY FIORIN BIANCHI", torna público que
Obteve da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
Governador Lindenberg- SEMMA, através do processo n° 098713/2022, Licença Municipal ambiental
simplificada, com validade de 730 dias para Reparação, retífica, lanternagem e/ ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e mecânicos
diversos, inclusive motores automotivos, sem pintura
por aspersão incluindo oficinas mecânicas, na localidade de Distrito de Moacir, zona rural, s/n°, Mun. de
Governador Lindenberg - ES.

jornalhojenoticias@hotmail.com

(27) 3117-1030

