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Conforme já noticiado pela imprensa oficial e local, o Conselho Federal dos
Representantes Comerciais - CONFERE realizará eleição pelo voto direto, para
escolha dos Conselheiros que comporão o Conselho Regional dos
Representantes Comerciais no Estado do Espírito Santo - CORE-ES, no triênio
2017/2020.
A participação efetiva dos representantes comerciais habilitados na forma da
legislação em vigor, como candidato e/ou eleitor, é de grande importância para o
futuro do referido regional.
ORegulamento Eleitoral com as normas e demais exigências a serem observadas
já está disponibilizado no site do CONFERE: www.confere.org.br e do CORE-ES:
www.core-es.org.br. Reúna seus companheiros e forme uma chapa para
concorrer à eleição. Não perca a oportunidade de integrar a diretoria do seu
órgão de classe.

Candidate-se, divulgue, compareça, vote.

COMUNICADO IMPORTANTE
À CATEGORIA DOS

REPRESENTANTES COMERCIAIS

COMUNICADO

Gatti & Pedroni LTDA–

ME, torna público que

obteve do IEMA, através

do processo nº 24021032,

a Licença de Instalação

N º 1 2 5 / 2 0 1 6 , p a r a

atividade de extração de

argila, na localidade de

São José Boapaba, s/nº,

Centro, Colatina/ES.

Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em serviços de solução
de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas englobando: desinsetização, desratização,
descupinização e desalojamento de marimbondos, vespas, morcegos e similares, como também
o combate de mosquitos e às suas larvas nos espelhos d’água, fonte, caixas de esgotos e galerias,
com o fornecimento de mão de obra e matéria-prima necessárias à execução dos serviços nas áreas
pertencentes a esta SRPRF/ES, na forma de execução indireta, serviço continuado, por demanda,
através de chamada técnica, conforme especificações, quantidade e exigências estabelecidas no Edital
e seus anexos.

O encaminhamento das propostas terá início com a divulgação do aviso de Edital no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, ATÉ ÀS 14:00 HORAS DO DIA 01/02/2017, hora e data para a
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Todas as referências
de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário oficial de Brasília –
DF. O Edital e seus Anexos estarão à disposição das empresas interessadas, a partir da publicação
do Aviso de Licitação resumido no Diário Oficial da União, dia 19/01/2017 e no endereço: Sede da
Superintendência na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 2214, Bento Ferreira, Vitória – Espírito
Santo – Telefones : (27) 3212-6917 - Dias: De segunda à sexta-feira. Horário: De 08:00 às 12:00 e de
13:00 às 17:00. Os interessados deverão trazer sua própria mídia para a retirada do arquivo; Sites
www.comprasgovernamentais.gov.br.
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POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA NO
ESPÍRITO SANTO MINISTÉRIO DA

JUSTIÇA

COMUNICADO
EDES DAL COL - ME torna público que obteve da SEMAM/ARACRUZ, através
do processo 5954/2016 a Licença Municipal de Operação – LMO nº 031/2016,
para extração de areia, na localidade Zona Rural, s/nº, Distrito de Riacho,
Aracruz – ES.DNPM: 896.380/2002

Biblioteca na
beira da praia
PRA TODOS Com intuito de democratizar a literatura, a tradutora Suzana Lordelo
Braga montou uma tenda em que empresta livros gratuitamente à população

VITOR JUBINI

Esta foi a
terceira vez
consecutiva
que houve
uma quebra
de recorde da
temperatura

Suzana decidiu emprestar as cerca de 120 obras que arrecadou em dezembro passado

Neste mês de janeiro, a tra-
dutoraSuzanaLordeloBra-
ga, 24, marca presença na
orla da Praia da Costa, em
Vila Velha, nas manhãs de
terça e quinta. No entanto, a
moça não vai em busca de
mar e sol. Com mochila nas
costas e um carrinho de su-
permercado cheio de livros,
ela implantou uma biblio-
teca pública nas areias da
praia,queemprestadiversas
obrasparaqualquerpessoa.

A jovem conta que deci-
diu pela iniciativa porque
queria oferecer alternati-
vas gratuitas de leituras.
Suzana conta que, como o
acesso a livros é difícil, já
que são bens de consumo
deelevadovalor,easopções
de bibliotecas são bem li-
mitadas, ela decidiu em-
prestarascercade120obras
que arrecadou em dezem-
bro do ano passado.

Suzana explica que esco-
lheu a praia para realizar o
projeto porque o local é um
ambiente democrático, fre-
quentadoporpessoasdeto-

das as origens e classes so-
ciais: “Eu achei que seria le-
gal ser na praia porque,
assim, eu consigo ter acesso
atodasascomunidades”.

O trabalho feito pela tra-
dutora é voluntário e,
atualmente, ela tem se es-
forçadobastanteparacon-
seguir carregar todos os li-
vros que expõe em uma
tenda na praia para poder
ajudaraspessoasaadquiri-
rem o hábito da leitura. “O
espaço está aberto para
quem quiser doar e pegar
livros”,contou.(RafaelMon-
teiro de Barros)

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
E COMO AJUDAR O PROJETO
+ A biblioteca montada

por Suzana Lordelo Braga,
24, funciona em uma
tenda instalada na orla da
Praia da Costa, próximo ao
cruzamento entre a
Avenida Antônio Gil Veloso
com a Rua Pernambuco,
em Vila Velha. A tradutora
fica no local às terças e
quintas-feiras, de 9h30 às
17h30, com uma pausa
para almoço.
Para pegar um livro

emprestado, o interessado
deve fazer um cadastro na
hora mesmo. O prazo de
empréstimo é de uma
semana.
Quem quiser doar livros
para o projeto, pode levá-
los até a tenda na praia,
nos mesmos dias em que
a biblioteca funciona, ou
buscar pela tradutora
Suzana Lordelo Braga no
Facebook e oferecer as
obras.

FERVEU...

2016 bate recorde
de calor no mundo

PIXABAY

El Niño, que aqueceu as águas do Pacífico, ajudou no quadro

Astemperaturasmundiais
bateram recorde pelo ter-
ceiro ano consecutivo em
2016, aproximando-se da
marca que culminaria em
eventos extremos como
ondas de calores sem pre-
cedentesnaÍndiaederreti-
mento de geleiras no Árti-
co. Os dados foram divul-
gados ontem pela Agência
Oceânica e Atmosférica
dos EUA (Noaa).

Os termômetros apon-
taram que, em 2016, a tem-
peratura da superfície ter-
restre foi 0,94 grau Celsius
acima da média da média
histórica, de 13,9 graus Cel-
sius. São marcas seme-
lhantes às divulgadas an-
teriormentepelasagências
Nasa, Met Office (Reino
Unido)epelaUniversidade
East Anglia.

Um dos responsáveis
pelaquebradorecordehis-
tórico no ano passado foi a
presença do fenômeno El
Niño, que aqueceu as
águas do Oceano Pacífico.
O aquecimento global
provocado pela ação hu-
mana, porém, também

exerceu um papel funda-
mental para este recorde.

Esta foi a terceira vez
consecutiva que houve
uma quebra de recorde da
temperatura global. 2014
havia sido o ano mais
quente desde o início dos
registros históricos, até a
marca ter sido batida por
2015, e, agora, por 2016.

“Não esperamos que os
recordes sejam batidos to-
dos os anos, mas a tendên-
cia de aquecimento a lon-
go prazo”, alertou Gavin
Schmidt,diretordoInstitu-
to Goddard para Estudos
Espaciais da Nasa.
(Com informações da Agên-
cia O Globo).


