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Governo autoriza edital para
asfaltamento em Aracruz
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Obras serão realizadas na rodovia ES-124 entre a Sede e o distrito de Santa Rosa

LEONARDO DUARTE/SECOM-ES

O valor da licitação da obra é de R$ 30,7 milhões. A via possui 15,78 quilômetros de extensão

Concurso: mais de
250 vagas na área
de educação em
Aracruz 09
As inscrições estarão
abertas a partir da próxima
segunda-feira (05)
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Projeto de incentivo à
leitura
O vereador Tobias Cometti (DC) apresenta nos
próximos dias um projeto
de incentivo à leitura no
município de Linhares. É
“A Leitura Transforma”,
anunciada na segunda-feira
(29), durante Sessão Solene
organizada pela Câmara de
Vereadores em homenagem
ao Dia Nacional do Livro,
comemorado em 29 de outubro.
Ideia
A proposta é instalar
geladeiras literárias em diversos pontos da cidade.
“O incentivo à leitura é um
caminho a mais que oferecemos à nossa juventude para
se preparar para a vida”,
disse Tobias. O vereador já
escolheu a primeira comunidade a receber o projeto.
Será o Bairro Jocafe. Será disponibilizada uma geladeira
em desuso com prateleiras
repletas de diversas obras
literárias. As pessoas não
precisam se cadastrar para
a leitura. Basta escolher um
livro e desfrutar do conhecimento.
Obra concluída
A Prefeitura de Sooretama finalizou, na quinta-feira
(1º), as obras de drenagem e
pavimentação da Rua Delvito Peixeiro. A obra era uma
reivindicação antiga da população e traz mais conforto,
segurança e dignidade para
os moradores do local. “A
pavimentação desta rua é

A Quatro Mãos
DIVULGAÇÃO

uma conquista importante
da administração municipal
e da população sooretamense. A situação na qual o município foi encontrado impediu que os avanços fossem
feitos todos de uma vez, mas
já conseguimos enxergar as
mudanças. Ações como essa
fazem com que o município
aconteça para os moradores
da rua Delvito Peixeiro, para
você e para todos”, disse o
prefeito Alessandro Broedel.
Novembro Azul
O Tribunal de Contas do
Espírito Santo (TCE-ES) está
apoiando a campanha Novembro Azul, de prevenção
ao câncer de próstata. Durante todo o mês de combate
à doença, a fachada da Corte
de Contas estará iluminada
com a cor azul. A finalidade é conscientizar todos os
servidores sobre o combate
ao câncer de próstata. Não
é para menos. Segundo o
Instituto Nacional do Câncer (Inca), mais de 68 mil
pessoas serão afetadas pela
doença, em 2018. Mas, se
o problema for descoberto
precocemente, existem 90%
de chance de cura.
Audiência pública
A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou na
quarta-feira (31), o requerimento do deputado federal
Evair de Melo (PP-ES) para

Proposta do vereador Tobias Cometti é instalar geladeiras literárias em diversos
pontos de Linhares

a realização de uma Audiência Pública sobre o Projeto
de Lei 10.499/18, que define
e regula a concessão de Crédito Rural aos produtores. O
parlamentar é relator deste

projeto que também dispõe
também sobre a Cédula de
Crédito Rural, Nota Promissória Rural e a Duplicata
Rural, chamado de O Novo
Manual do Crédito Rural.

Novo manual
O Novo Manual, de
autoria do deputado federal Covatti Filho (PP-RS),
classifica o Crédito Rural
como “o suprimento direto
ou indireto a pessoa física
ou jurídica, por instituição
financeira com autorização
específica do Banco Central
do Brasil - BCB, de recursos
financeiros destinados à
estruturação, à produção,
à comercialização, a outras
situações afetas à atividade
rural e à transformação ou
industrialização da produção agropecuária, aquícola, florestal, extrativa ou a
resultante da integração
dessas atividades”. O Conselho Monetário Nacional
(CMN) seria o órgão encarregado de regular a concessão deste instrumento
aos produtores, bem como
a Cédula.
Flexibilização
Covatti Filho justificou
que a proposta é flexibilizar à legislação, mas continuar amparando os operadores de crédito rural.
“O texto oferecido para a
apreciação desta Casa Legislativa cede espaço para
a simplificação e privilegia
a transparência. É uma tentativa de tornar o crédito
rural mais atrativo para a
atuação das instituições
financeiras, especialmente
as privadas, que tanto criticam a complexidade de
suas regras e o custo de observância inerente às suas
operações”.
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Projeto Agrícola
O Instituto Capixaba de
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) elaborou e entregou
um projeto técnico de produção agrícola para fins de
geração de trabalho e ocupação dos detentos da Casa
de Custódia de Vila Velha
(CASCUVV). O projeto é
fruto de um pleito feito pela
Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), pelo Ministério
Público do Estado do Espírito Santo (MPES) e pela Casa
de Custódia ao Incaper, com
o objetivo de ressocializar
os apenados da unidade e
gerar renda entre os envolvidos de forma sustentável.
Cooperação
O secretário de Estado
da Saúde, Ricardo de Oliveira, assinou na quarta-feira
(31), em Brasília, um termo
de cooperação entre a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e a Organização
Pan-Americana da Saúde/
Organização Mundial da
Saúde (OPAS/OMS) para
fortalecimento de políticas
públicas de saúde em desenvolvimento no Estado
do Espírito Santo. O termo
de cooperação tem vigência
de cinco anos e cinco eixos
de intervenção: Qualificação
da Gestão da Secretaria de
Estado da Saúde, Qualificação da Atenção Primária,
Qualificação da Rede de
Atenção à Saúde, Eliminação da Sífilis Congênita e
Estratégias de Vigilância em
Saúde.
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SEGURANÇA E JUSTIÇA

Operação desarticula organização
de tráfico de drogas em Linhares
Foram cumpridos oito mandados de prisão e 12 mandados de busca e
apreensão. Os policiais também apreenderam 28 quilos de maconha

O

Ministério
Público do Estado
do Espírito Santo (MPES), por meio da
Promotoria de Justiça
de Linhares, em conjunto com o 12º Batalhão de
Polícia Militar (PM), deflagrou na quinta-feira
(1º) a chamada Operação
Monticello. O objetivo
foi desarticular uma organização criminosa que
atuava no tráfico de dro-

gas. Foram cumpridos
oito mandados de prisão
e 12 mandados de busca
e apreensão, todos em
Linhares. Além das oito
prisões, um casal foi preso em flagrante.
Participaram da operação 34 policiais militares com apoio de 11
viaturas. Foram apreendidos 28 quilos de maconha, duas armas e
uma moto usada pelos

traficantes. Os presos e o
material apreendido foram levados para a Promotoria de Justiça de Linhares. Posteriormente,
os presos foram encaminhados para a Delegacia
Regional de Linhares.
A operação teve início em agosto, por meio
da atuação conjunta do
MPES e do Serviço de
Inteligência da PM. Desde o início das investiga-

ções, que resultaram na
operação deflagrada nessa quinta-feira, já foram
apreendidos 83 quilos de
maconha.
O promotor de Justiça responsável pela
Operação
Monticello,
Bruno de Freitas Limas,
exaltou o trabalho conjunto do MPES e Polícia
Militar. “Esse grupo está
no radar da polícia e do
MPES há algum tempo,

mas formalmente começamos a investigá-lo no
meio do ano. Conseguimos montar o quebracabeça dessa organização criminosa e então
deflagramos a operação,
que foi bastante exitosa”,
avaliou.
O promotor de Justiça e o comandante da
PM em Linhares, tenente-coronel Lozer, pediram para a população

aproveitar os canais de
denúncia para informar
o que acontece nos bairros. “A gente conclama a
população para denunciar qualquer movimentação diferente, além de
pessoas e carros estranhos próximos de suas
residências. A população
tem o dever de nos informar pelo Disque-Denúncia 181, por exemplo”,
disse o tenente-coronel.
DIVULGAÇÃO/MPES

Os presos e o material apreendido foram levados para a Promotoria de Justiça. Posteriormente, os presos foram encaminhados para a Delegacia

Policiais prendem suspeito de
aliciar crianças para prostituição

Homem de 53 anos foi preso em Aracruz. Ele é suspeito de atrair para prostituição
crianças de 11 a 14 anos e abusar sexualmente delas.
DIVULGAÇÃO/PC

O suspeito também foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo

A

equipe da Delegacia Especializada de Proteção à
Criança, ao Adolescente
e ao Idoso (DPCAI) de Linhares, com apoio da 13ª
Delegacia Regional de
Aracruz, prendeu, nessa
quinta-feira (1º), um homem de 53 anos, no município de Aracruz. Ele
é suspeito de atrair para
prostituição crianças de
11 a 14 anos e abusar sexualmente delas. Durante a prisão, foram apreendidos um revólver calibre
32 e outro calibre 38.
De acordo com a res-

ponsável pela DPCAI,
delegada Suzana Garcia,
o suspeito aliciava as
vítimas com presentes.
“Aproveitando-se da inocência e da vulnerabilidade financeira das crianças, ele usava de roupas e
até dinheiro para atrair as
vítimas. O suspeito costumava buscá-las para
realizarem os programas
sexuais e depois retornava com elas para suas casas”, explicou.
A delegada informou
que o caso foi apresentado à Delegacia pela
Polícia Militar. “Quatro

vítimas prestaram depoimento e confirmaram
as denúncias. Durante o
cumprimento de mandado foram apreendidos revólveres na casa
do suspeito. Por isso, ele
também foi preso em flagrante por posse ilegal
de arma de fogo”, concluiu.
O suspeito foi indiciado por estupro de vulnerável e favorecimento
à prostituição de criança
e adolescente. Ele foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Vila Velha V (PEVV-V).
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Prefeito de Linhares autoriza projeto
de asfaltamento da ES-248

Estrada liga Linhares ao distrito de Povoação. Ordem de serviço foi dada na
quarta-feira (31), junto com o lançamento do Festival de Bandas de Garagem

O

prefeito de Linhares,
Guerino
Zanon, esteve na
quarta-feira (31) no distrito de Povoação para
dar duas notícias para a
comunidade. Durante o
evento, foi autorizada a
elaboração do projeto de
pavimentação de 32 quilômetros da ES-248, estrada que liga Linhares ao
distrito de Povoação. Na
sequência, foi lançado o
Festival Nacional de Bandas de Garagem, que vai
movimentar o balneário
durante todo o mês de janeiro de 2019.
O encontro aconteceu
na sede do Centro de Integração Comunitária de
Povoação, na rua principal do balneário, e contou
com a presença da comunidade e lideranças do
município, como o presidente da Câmara Municipal, Ricardo Bonomo, os
vereadores Pâmela Maia,
Estefano Silote, Jean Menezes, Tobias Cometti,
Tarcísio Silva, Rogerinho
do Gás e Gelson Suave,
além do vice-prefeito
Paulo Joaquim do Nascimento e secretários muni-

cipais.
A obra de pavimentação é esperada há mais de
20 anos pela população. A
assinatura da Ordem de
Serviço aconteceu junto à
empresa Serpenge - Serviços e Projetos de Engenharia Ltda, responsável
pela elaboração do projeto que contempla a elaboração dos serviços de
infraestrutura, como contenções, terraplanagem,
drenagem, pavimentação
asfáltica, sinalização horizontal e vertical, dentre
outros. O investimento é
R$ 1.280.000,00.
“A obra é um grande sonho dos moradores
de Povoação, que têm
nessa rota uma grande
produtividade agrícola e
pecuária. Firmamos este
compromisso e estamos
dando este passo importante para a obra de asfaltamento tão esperado.
Quando pavimentamos
uma via levamos desenvolvimento, mais qualidade de vida além de novas
oportunidades na geração de emprego e renda.
Encurtamos distâncias e
aproximamos
pessoas.

Quando finalizada, obra
vai descentralizar a economia e gerar o crescimento
em toda a região”, ressalta
o prefeito Guerino Zanon.
O presidente da Associação de Moradores
e Amigos de Povoação
do Rio Doce, Jocenilson
Cirilo Mendonça, falou
do impacto positivo do
projeto de asfaltamento
entre Linhares e o distrito. “É um dia muito feliz e muito esperado por
todos nós. Esta obra é
um sonho antigo e é um
compromisso assumido
conosco em 2017 e que
ele cumpre. Com certeza
terá um impacto positivo
muito grande para todos
nós. O acesso imediato
entre Povoação e a sede
do município dará suporte a diversos segmentos,
fortalecendo ainda mais
nossa economia e impulsionando o turismo. Temos certeza que essa melhoria terá impacto direto
no desempenho dos nossos moradores com mais
emprego e renda e com
melhoria da qualidade de
vida para todos”, finalizou.

Festival
Guerino falou ainda
sobre o Festival Nacional de Bandas de Garagem. “Estamos muito
felizes com em contribuir com a diversidade
cultural do Município e
ampliá-la para o Brasil.
Trata-se de uma ideia
compartilhada entre o
nosso departamento de
cultura com os artistas e

que contempla todos os
segmentos da cultura.
Essa é a primeira edição de um festival que
temos certeza que ainda
vai crescer muito”, destaca o prefeito de Linhares.
A moradora Sônia
Regina Pereira está animada com a movimentação turística que o
local receberá com o fes-

tival. “Estamos ansiosos
com o festival e nos preparando para receber
os visitantes que temos
certeza que vão se encantar com a nossa vila.
O festival vai fomentar
o turismo e movimentar
todo o comércio. Vai ser
uma oportunidade maravilhosa para colocar
nosso balneário no cenário nacional”, ressaltou.
FELIPE REIS/PML

A assinatura da Ordem de Serviço aconteceu junto à empresa Serpenge - Serviços e Projetos de Engenharia
Ltda, responsável pela elaboração do projeto

Prefeitura de Aracruz atualiza
cadastro de contribuintes
Divulgação/PMA

Contribuintes com cadastro desatualizado
devem comparecer à Casa do Cidadão.

A

Todos os proprietários de imóveis devem fazer a atualização cadastral, independentemente se o imóvel teve
alteração ou não.

prefeitura
de
Aracruz,
por
meio da Secretaria Municipal de Finanças (SEMFI), solicita
aos contribuintes que se
encontram com o cadastro tributário desatualizado, a comparecerem
à Casa do Cidadão, localizada no centro da
cidade, de segunda à
sexta-feira, das 12h às
18h, para promover a
atualização das informações constantes nos
cadastros municipais.
A atualização cadastral é necessária em diversas situações como

para a correta identificação do contribuinte,
endereço para encaminhamento das notificações de lançamento dos
tributos (carnês), das
notificações de débitos
inscritos em dívida ativa e intimações dos processos administrativos
em trâmite na Secretaria
de Finanças.
Além disso, todos os
proprietários de imóveis devem fazer a atualização cadastral, independentemente se o
imóvel teve alteração ou
não. A medida atende
ao artigo 97 do Código

Tributário do município
(Lei nº 2.521/2002), que
prevê que todo o contribuinte proprietário de
imóvel é responsável
por promover a atualização cadastral junto à
prefeitura.
A atualização cadastral é uma exigência
prevista em lei e o contribuinte está sujeito a
eventuais penalidades
caso seja apurada alguma irregularidade. Para
efetuar a atualização
cadastral, cada pessoa
deve estar em posse de
seu CPF, RG e comprovante de residência.
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CIDADES

Governo autoriza edital para
asfaltamento em Aracruz

DIVULGAÇÃO/PMA

Obras serão realizadas na rodovia ES-124
entre a Sede e o distrito de Santa Rosa

E

m cerimônia realizada na manhã
dessa quinta-feira
(1º), no Palácio Anchieta,
o governador Paulo Hartung autorizou a publicação de edital para obras
de pavimentação da Rodovia ES-124 entre Aracruz e o distrito de Santa
Rosa. Acompanhando o
governador, estavam presentes o prefeito de Aracruz, Jones Cavaglieri, o
secretário de Transportes
e Obras Públicas (Setop),
Paulo Ruy Carnelli, o
diretor-geral do Departamento de Estadas de
Rodagem (DER-ES), Gustavo Perin de Medeiros, e
outras autoridades municipais e convidados.
A via possui 15,78 quilômetros de extensão e
terá uma pista de rolagem
de 3,5 metros, acostamento de 1,5 metro e serão
implantados 12 pontos de

ônibus. O valor da licitação é de R$ 30,7 milhões.
A rodovia é muito usada
pelos produtores que escoam suas produções em
direção aos centros de comercialização, com destaque para a produção leiteira em Santa Rosa, além
de ser um dos caminhos
que incrementa a área de
turismo, pois facilita o
acesso às praias de Fundão e Serra.
“Essa obra foi solicitada quando inauguramos
a estrada que interliga
Fundão e Praia Grande.
Uma obra muito esperada e que conseguimos
realizar. É uma alegria
assinar essa licitação, que
prevê mais de R$ 30 milhões em investimentos, e
poder realizar um sonho
de todos. Tudo que estamos fazendo está com
recurso destinado. O Espírito Santo é o Estado

mais organizado do país.
Atravessamos o que havia de pior com uma crise
econômica nacional, além
das crises no petróleo e
hídrica e a paralisação
da Samarco, que impacta
na economia do Estado.
Mesmo em uma crise doida como essa, focamos
em políticas públicas essenciais e avançamos com
resultados em destaque
no cenário nacional”, explicou o governador Paulo Hartung.
“Essa obra é uma
união pela determinação
do deputado e presidente da Assembleia, junto
ao governador, que é a
realização de um sonho
para o município, principalmente para a comunidade de Santa Rosa.
Esta estrada vai facilitar
o escoamento da produção local, ajudando os
produtores da região. A

“Esta estrada vai facilitar o escoamento da produção local, ajudando os produtores da região”, comentou o
prefeito de Aracruz, Jones Cavaglieri, durante a solenidade.

obra também tem um
aspecto social muito
importante, porque vai
oferecer à comunidade
melhores condições de
acesso a saúde e educação”, comentou o prefeito de Aracruz, Jones
Cavaglieri, durante a solenidade.

O diretor-geral do
DER-ES também destacou a importância da
obra na ES-124. “Estamos dando mais um
passo para a pavimentação de uma via que é importante para Aracruz
e, principalmente, para
a comunidade de Santa

Rosa. Com o lançamento do edital e a posterior
sequência com a escolha
da empresa vencedora
e o início das obras, estaremos transformando
o sonho dos moradores
em realidade, com uma
via segura e moderna”,
afirmou Gustavo Perin.

Fundão realiza conferência dos
Direitos da Criança e do Adolescente
Divulgação

A nona edição da Conferência Municipal
acontece na próxima quarta-feira (7).

A

Evento acontece na (EEEFM) Nair Miranda.

prefeitura
de
Fundão, por meio
do Conselho Municipal de Direitos da
Criança e do Adolescente de Fundão (COMDICAF), em parceria com a
Secretaria Municipal de
Promoção Social e Cidadania, realiza na próxima quarta-feira (7), a IX
Conferência Municipal
dos Direitos da Criança e
do Adolescente, instituída pela Resolução nº 193
do Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e
do Adolescente (Conanda).
A abertura do evento
acontece a partira das 8
horas, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM)

Nair Miranda, localizada
à Rua Vicente Fernandes
de Oliveira, nº 38, Centro.
A Conferência terá
como tema “Proteção
Integral, Diversidade e
Enfrentamento das Violências”, desenvolverá
seus trabalhos por meio
de cinco eixos temáticos, dentre eles “Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas
e de Inclusão Social”;
“Prevenção e Enfrentamento da Violência
Contra Crianças e Adolescentes”; “Orçamento e Financiamento das
Políticas para Crianças
e Adolescentes”; “Participação, Comunicação
Social e Protagonismo

de Crianças e Adolescentes”; e “Espaços de
Gestão e Controle Social
das Políticas Públicas de
Criança e Adolescentes”.
De acordo com a Administração Municipal,
as Conferências têm sido
espaços importantes de
participação da sociedade brasileira, conquistados ao longo do processo
democrático. “Em uma
Conferência
membros
da comunidade, representantes da sociedade
civil e gestores avaliam,
propõem e monitoram
as políticas públicas.
Assim, sua participação
e colaboração são fundamentais nesse importante processo”, disse a
prefeitura.
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Detran|ES alerta para cobrança de
juros das multas pagas com atraso

Quem paga antecipadamente, no entanto, tem um desconto de 20% previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O

Departamento Estadual de Trânsito
do Espírito Santo
(Detran|ES) alerta os condutores capixabas para
que fiquem atentos à data
de vencimento das multas
de trânsito. Quem paga
antecipadamente tem um
desconto de 20% previsto no Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), mas a lei
também estabelece que o
atraso pode gerar juros de
mora e, assim, a infração
pode ter um ônus adicional.
A incidência de juros
de mora sobre as multas
por infrações de trânsito
não pagas dentro do vencimento, prevista na Lei
nº 13.281/2016, começou
a ser adotada no Espírito
Santo, nesta semana, para
multas aplicadas no Estado a partir de 1º de novembro de 2016.
Conforme prevê o artigo 284 do CTB, o pagamento da multa poderá
ser efetuado até a data do
vencimento expressa na
notificação de penalidade por 80% do seu valor

original. Já as multas quitadas após o vencimento
passarão a ter incidência
de juros de mora.
O diretor de Habilitação e Veículos do Detran|ES, José Eduardo de
Souza Oliveira, explica
que, mesmo quitando o
débito, o infrator ainda
poderá entrar com recurso da multa se não concordar com a autuação.
Caso opte por entrar com
recurso no órgão e não
pagar a multa, enquanto
a instância administrativa
de julgamento de infrações e penalidades não
for encerrada não incidirá
cobrança de juros e não
poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive
para fins de licenciamento
e transferência do veículo.
Nesse caso, se o recurso
for indeferido, haverá a
incidência dos juros de
mora a partir do encerramento da instância administrativa.
“A medida cumpre
o que estabelece a legislação e incentiva o pagamento das multas em

REPRODUÇÃO/INTERNET

dia. Além dos juros, que
encarecem ainda mais a
multa, o atraso no pagamento também impede o
licenciamento do veículo.
O proprietário de veículo
deve verificar na notificação de penalidade a data
de vencimento e pagar
seus débitos em dia para
não ter que pagar o valor
com juros. É importante
ressaltar que o direito de
defesa do condutor penalizado está mantido”, disse o diretor.
Mais desconto
Nos próximos meses,
o capixaba poderá utilizar o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) do
Departamento Nacional
de Trânsito (Denatran). O
mecanismo, que está em
fase de implantação no
Estado, possibilitará ao
usuário que optar por se
cadastrar na plataforma
eletrônica receber desconto de 40% no valor das
multas que forem quitadas até a data de seu vencimento.
Ainda este ano, o De-

A incidência de juros sobre as multas de trânsito não pagas começou a ser adotada no Espírito Santo nesta
semana.

tran|ES também vai possibilitar ao usuário o parcelamento dos valores e
multas e demais débitos
relacionados a veículos.
O serviço está em fase de
desenvolvimento do sistema de transação entre
as empresas credenciadas

e o órgão. Atualmente, as
multas são pagas a partir
de boleto bancário, via
Documento Único de Arrecadação (DUA).
Arrecadação de multas
O Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), em seu

artigo 320, estabelece que
a receita arrecadada com
a cobrança das multas de
trânsito deve ser aplicada, exclusivamente, em
sinalização, engenharia
de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e
educação de trânsito.

Vacinação contra febre aftosa
segue até o fim deste mês
Segunda etapa da vacinação de rebanhos de
bois e búfalos teve início na quinta-feira (1º).
Divulgação

A previsão é que cerca de dois milhões de animais, de todas as idades, sejam imunizados.

P

rodutores rurais
de todo o Espírito Santo já podem
adquirir as vacinas contra a febre aftosa para
imunização de seus rebanhos de bois e búfalos. A segunda etapa da
campanha teve início
na quinta-feira (1º) e segue até o fim deste mês.
A previsão é que cerca
de dois milhões de animais, de todas as idades, sejam imunizados.
Responsável
pela
organização da campanha, o Instituto de
Defesa Agropecuária
e Florestal do Espírito
Santo (Idaf) alerta que a
vacinação é de responsabilidade do produtor e as vacinas devem
ser adquiridas em lojas
agropecuárias
cadastradas junto ao órgão.
Após a compra, é importante seguir as normas de transporte, manutenção, higienização
e aplicação para não
comprometer a quali-

dade do produto.
Segundo o médico-veterinário do Idaf
Porto Junior, as vacinas
devem ser transportadas em isopor de tamanho adequado, com
gelo em quantidade
suficiente, e ser conservadas na temperatura
correta (de 2°C a 8°C).
“Outra recomendação
é substituir a agulha a
cada dez animais vacinados e limpar seringa
e agulhas no início e ao
final do procedimento,
fervendo-as e guardando-as limpas e secas”,
completou.
Comprovação on-line
A comprovação da
vacinação é obrigatória
e pode ser feita pela internet até 30 de novembro. Essa é a forma mais
ágil de validar a imunização, evitando que
o produtor precise se
deslocar aos escritórios
do Idaf. Quem escolher
essa opção, e ainda não

tiver acesso ao sistema,
precisa
comparecer
previamente ao escritório do Instituto para
obter login e senha de
acesso.
Os produtores também podem comprovar
a vacinação nos escritórios do Instituto até o
dia 10 de dezembro.
Últimas campanhas
As duas últimas etapas de vacinação contra
a febre aftosa mostram
o empenho do Espírito Santo, que resultará
na retirada da imunização a partir de 2021.
Durante a campanha
de novembro de 2017,
quando todos os animais precisam ser vacinados, 97% do rebanho
capixaba foi imunizado.
Já na primeira etapa
deste ano, realizada em
maio, 98,74% do rebanho de bovinos e bubalinos com até dois anos
de idade foi vacinado.
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ENTREVISTA

Desafios de Bolsonaro na economia
incluem reformas e desburocratização
O economista Ricardo Paixão explica por que estas e outras tarefas devem ter a
atenção do presidente eleito e o que ele deve fazer para viabilizá-las
ARQUIVO PESSOAL

Caroline Pereira
Embora os brasileiros tenham visões
políticas distintas, o desejo de ver o País recuperando-se da crise para
inaugurar uma era de
crescimento é um consenso. Por isso, os desafios de ordem econômica
devem ter a atenção do
presidente eleito, Jair
Bolsonaro. Tanto que
um dos primeiros nomes
escolhidos para compor
sua equipe de trabalho
foi o do Ministro da Fazenda, Paulo Guedes.
Para ajudar o leitor a
entender que ações, de
fato, precisam ser tomadas pelo novo governo
na área econômica, o
jornal Correio do Estado
conversou com o economista capixaba Ricardo
Paixão, que é presidente
do Conselho Regional
de Economia do Espírito
Santo (Corecon-ES) e ministra aulas na Faceli, em
Linhares.
Para ele, a reforma da
previdência, a reforma
tributária e a desburocratização da atividade
empreendedora precisam ter prioridade na
agenda do presidente.
Na entrevista, Ricardo
explica como estas e outras medidas podem impactar, positivamente, a
economia brasileira.
Confira:
Jornal CE: Um dos
principais anseios da
população é a retomada da geração de empregos no país. Como o
novo presidente poderá
viabilizar esse desejo?
Que medidas, de ordem
econômica, ele precisa
tomar?
Ricardo
Paixão:
Quando um país inicia
um ciclo de crescimento
econômico, com geração de emprego e renda, o efeito disso para
a sociedade é bastante
positivo, tendo em vista
que podemos ter uma
redução do desemprego
e o aumento da renda
agregada, provocando
uma elevação no consumo. As expectativas dos
empresários tendem a
mudar
positivamente
diante do crescimento da
demanda, possibilitando um aumento da produção que irá motivar a
ampliação de postos de
trabalho, gerando um ci-

O economista Ricardo Paixão, presidente do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES)

clo virtuoso na economia
que irá beneficiar todos
os agentes econômicos.
Mas para viabilizar esse
crescimento, o governo
deve priorizar algumas
ações na área econômica, contemplando, por
exemplo, três frentes: a
reforma da previdência,
a reforma tributária e
a desburocratização da
atividade empreendedora.
Jornal CE: E o que
precisa ser feito em cada
uma destas frentes?
Ricardo Paixão: A
previdência é a principal despesa do governo,
absorvendo atualmente
60% do orçamento federal, além de ser o gasto
que mais cresce por conta do rápido envelhecimento populacional.
Caso essa reforma não
saia do papel, poderá
faltar dinheiro para serviços básicos, haverá
queda na confiança e no
investimento e ainda aumento do desemprego.
Com relação à reforma
tributária, é fundamental reduzir a carga tributária brasileira, que
atualmente gira em torno de 40%, além de melhorar a eficiência e evitar a complexidade da
legislação de alguns tributos que são cobrados,
já que eles podem sofrer

variações em conformidade com a esfera em
que são incluídos (federal, estadual ou municipal). Por fim, outra ação
que deve ser executada
concomitantemente com
as anteriores trata-se da
desburocratização
da
atividade empreendedora, no sentido de reduzir
o tempo de abertura de
novas empresas, através
da reestruturação dos órgãos que controlam esse
segmento. Essa medida
incentivaria a criação de
novos negócios, elevando o número de empregos e geração de renda.
Jornal CE: O nome
cotado para assumir a
pasta da Fazenda possui um tom mais liberal
em sua forma de fazer
gestão. O que significa
ser liberal, do ponto de
vista econômico, e como
essa visão pode trazer
avanços para o país?
Ricardo Paixão: Sob o
ponto de vista econômico, o liberalismo é o conjunto de medidas que
visa à redução da participação do governo na
economia, gerando uma
maior concorrência e,
consequentemente, uma
redução dos preços médios de alguns produtos
e serviços prestados para
a sociedade. O processo de privatização, que

consiste na venda de empresas que são controladas pelo governo, é um
exemplo clássico de uma
política liberal. Entretanto, essas ações devem ser
realizadas com muito
planejamento e cautela, pois existem setores
dentro da economia que
são considerados estratégicos para geração do
crescimento
econômico do país e, caso sejam
vendidos ao setor privado, podem gerar uma
elevação dos preços médios devido à atuação
dos oligopólios (grandes
grupos de empresas) que
compõem o setor.
Jornal CE: O corte
de gastos públicos também é uma promessa
da equipe econômica.
O enxugamento da máquina pública pode, de
fato, colaborar com o
cenário econômico do
país?
Ricardo Paixão: Com
o equilíbrio das contas
do governo, através da
redução do gasto público e aumento na arrecadação, teremos mais
recursos para investir
em setores como educação, saúde e segurança
pública. Além de sinalizar positivamente para
o mercado, isso faz as
agências internacionais
reduzir a nota de classi-

ficação de risco do País,
atraindo novos investimentos.
Jornal CE: A questão
do rombo da previdência é um dos maiores
desafios do próximo
governo. O que de fato
precisa ser reformado
no atual regime?
Ricardo Paixão: O
modelo previdenciário
brasileiro está organizado de acordo com o
regime de repartição
simples, no qual os trabalhadores da ativa
contribuem para o pagamento daqueles que
estão aposentados. Esse
modelo é fortemente
impactado pela dinâmica demográfica, ou seja,
o aumento da expectativa de vida da população pode provocar um
desequilíbrio financeiro
do sistema. Portanto,
o próprio componente estrutural do regime
demanda reformas para
manter o equilíbrio necessário ao sistema. As
despesas previstas com
aposentadorias
para
próximo ano consumirão R$ 638 bilhões, sendo que a arrecadação
cobrirá R$ 425 bilhões.
A diferença, R$ 213 bilhões, terá que vir do
tesouro nacional. Diante desse cenário, passa a
ser imperativo o debate

acerca da idade mínima,
das isenções de contribuições para escolas,
igrejas, associações culturais e outras, além das
aposentadorias
especiais de parlamentares e
outras categorias.
Jornal CE: Em relação à cotação do dólar:
sabemos que muitos fatores influenciam a valorização da moeda estrangeira frente ao real,
inclusive os de ordem
política. Com um novo
governo, a cotação tende a se estabilizar, ou
seja, atingir um patamar menos elevado?
Ricardo Paixão: O
mercado cambial é fortemente impactado pelas expectativas futuras
dos agentes econômicos. Quanto menor é a
incerteza, menor será o
número de investidores
que irão retirar o capital
de países em desenvolvimento e levarão para
países com economias
mais solidas. A moeda
nacional pode se valorizar e poderemos ter
uma alta nas bolsas de
valores. Com o fim do
processo eleitoral e definição do novo presidente da república, abre-se
o novo cenário econômico, alterando positivamente as expectativas
dos agentes econômicos, que estão apostando num novo rumo
para nossa economia.
Mas caso essas expectativas não se confirmem
nos primeiros meses de
governo, o cenário pode
mudar drasticamente e
a taxa de câmbio sofrer
alterações significativas.
Jornal CE: Que outros desafios econômicos você enumeraria
para o próximo presidente?
Ricardo Paixão: O
novo presidente terá
que resolver, rapidamente, se irá continuar
subsidiando o óleo diesel, mantendo o acordo que pôs fim à greve dos caminhoneiros
em maio. Só esse ano o
custo será de R$ 10 bilhões. Outro desafio é
definir como que será
feita a abertura comercial do país, explicando
os critérios e quais os
setores que serão expostos à concorrência
internacional.
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Sancionada a lei que exige Cartão de
Vacinação para matrícula escolar

A lei faz tal exigência para matrícula de todos
os alunos, com até 18 anos, em qualquer
escola da rede pública ou particular
DIVULGAÇÃO

Exigência dará efetividade aos programas de vacinação, que se destinam a preservar o bem comum

O

governador Paulo
Hartung sancionou, nessa quintafeira (1º), a lei que estabelece a obrigatoriedade de
apresentação do Cartão
de Vacinação do aluno
para matrícula nas escolas das redes pública e
privada, em todo o território do Espírito Santo.
A lei será publicada no
Diário Oficial do Estado
(DIO-ES) na próxima segunda-feira (5).
A coordenadora do
Programa Estadual de
Imunizações, Danielle
Grillo, salienta que a escola é um local de formação para todas as áreas da
vida e, para formar um
cidadão, a saúde é parte
importante desse processo, por isso, a Secretaria
de Estado da Saúde comemora esta conquista.
“A articulação intersetorial entre Saúde e Educação nas ações de verificação da situação vacinal

das crianças e dos adolescentes, bem como a ação
nas escolas para orientação de famílias sobre a
importância da vacinação e dos cuidados com
a saúde proporcionarão
resultados efetivos na
prevenção das doenças”,
avaliou a coordenadora.
A lei, proposta pelo
Governo do Estado e
aprovada pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), exige que todos os alunos
com até 18 anos de idade apresentem o Cartão de Vacinação para
efetuar matrícula em
qualquer escola da rede
pública ou da rede particular do Espírito Santo
que ofereça educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio.
Conforme explica a
Projeto de Lei enviado à
Ales, o objetivo da medida é resguardar os direitos fundamentais das

crianças e dos adolescentes, dentre os quais a
obrigação de promover
a vacinação nos casos
recomendados
pelas
autoridades sanitárias,
conforme estabelece o
art. 14 do Estatuto da
Criança e do Adolescente-ECA (Lei 8.069/90).
Ainda segundo o
texto do Projeto de Lei,
a exigência da apresentação do Cartão de
Vacinação no ato da
matrícula também dará
efetividade aos programas de vacinação,
que se destinam a preservar o bem comum,
sem que se crie com isso
qualquer empecilho ao
processo de matrícula,
visto que este direito
é preservado mediante concessão de prazos
para regularização das
vacinas, assim como é
admitida a sua dispensa
mediante recomendação médica.

Novo Currículo do Espírito Santo é apresentado
Documento tem foco na formação integral dos estudantes e servirá de
referência para os currículos municipais e das escolas particulares.

G

arantindo as aprendizagens essenciais
aos estudantes e
respeitando as especificidades do território capixaba, um novo currículo
do Espírito Santo foi elaborado pela Secretaria
de Estado da Educação
(Sedu), em parceria com
a União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação (Undime-ES).
E nessa quinta-feira (1º),
foi realizada a entrega
do documento curricular ao Conselho Estadual
de Educação (CEE-ES)
e à União Nacional dos
Conselhos Municipais de
Educação (UNCME), para
implantação nas escolas
de todo o Estado.
O documento, elaborado por profissionais da
educação e com a sociedade civil, traz estruturas
e propostas organizadas
da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental e
servirá de referência para
os currículos municipais
e das escolas particulares.

“Hoje realizamos esse
evento em que, simbolicamente, entregamos o
documento curricular do
Espírito Santo para que os
Conselhos possam fazer
a análise. Foi uma construção muito positiva, o
Estado trabalhando com
os municípios, para que
a gente possa construir
uma escola cada vez mais
contemporânea e atrativa
para os nossos estudantes. A elaboração do novo
currículo traz a necessidade de um trabalho mais
colaborativo dos professores, buscando que os
estudantes sejam cada vez
mais pesquisadores e menos ouvintes”, destacou
o secretário de Estado da
Educação, Haroldo Rocha.
A BNCC e o Novo Currículo
Com a aprovação da
Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), o Espírito Santo trabalhou
para a construção do novo
currículo capixaba. A

BNCC é um documento
de caráter normativo, homologado em dezembro
de 2017, fundamentado
nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Básica.
As diretrizes pedagógicas estabelecidas pela
BNCC serviram como
guia de orientação para a
elaboração do Currículo
do Espírito Santo (Educação infantil e Ensino Fundamental), conforme o
regime de colaboração estabelecido pelo Pacto pela
Aprendizagem no Espírito Santo (Paes).
O novo currículo estadual segue as normativas
da BNCC, que é estruturada em aprendizagens
essenciais, e tem foco na
formação integral dos
estudantes, tendo como
princípios competências,
habilidades, direitos e objetivos de aprendizagens,
respeitando todas as singularidades presentes na
diversidade, como preceitua o Plano Nacional de

Educação (PNE), a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e as Diretrizes
Curriculares Nacionais.
Sendo assim, o foco

do currículo deixa de ser
conteudista e passar a ter
um olhar para o desenvolvimento das competências e habilidades dos

estudantes, garantindo
as aprendizagens essenciais, respeitando as especificidades do território capixaba.
PEDRO DUTRA/SECOM-ES

A entrega do documento curricular foi feita ao Conselho Estadual de Educação (CEE-ES) e à União Nacional dos
Conselhos Municipais de Educação (UNCME), para implantação nas escolas de todo o Estado.
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Concurso da Prefeitura de Aracruz tem
mais de 250 vagas na área de educação
As inscrições estarão abertas a partir da próxima segunda-feira (05)

A

Prefeitura
de
Aracruz vai publicar, na próxima segunda-feira (05),
o edital do Concurso
Público para a área de
educação. São, ao todo,
266 vagas para os cargos
de Assistente de turno,
Auxiliar de professor da
Educação Básica, Instrutor de Libras, Monitor
de Transporte Escolar,
Motorista de Transporte Escolar e Tradutor/
intérprete de Libras (língua portuguesa).
Além de completarem o cadastro de reserva, o edital também
oferece vagas para Portadores de Necessidades Especiais (PNE). As
inscrições terão início
no dia 05 de novembro
e vão até 09 de dezem-

bro. A taxa de inscrição,
no valor de R$ 63, poderá ser paga até 10 de
dezembro.
De acordo com o Secretário de Administração e Recursos Humanos, Luciano Forrechi,
este é o primeiro edital
de outros que irão contratar profissionais para
cargos efetivos na PMA.
“Teremos mais alguns
ainda em 2018 e, ao longo de 2019, serão lançados outros processos
seletivos que irão contemplar diversas áreas
de atuação”, comentou.
Para o prefeito de
Aracruz, Jones Cavaglieri, “é importante a
prefeitura ter em seu
quadro recursos humanos provenientes de
concurso público, pois

REPRODUÇÃO/INTERNET

os benefícios que o setor público tem com a
composição de quadros
estáveis são fundamentais para a realização de
melhorias gradativas ao
desempenho da instituição”.
Cavaglieri
destaca
ainda que é hora de dar
oportunidade para novos cidadãos atuarem
como servidores públicos efetivos. “Essa é
uma forma de fortalecer
a nossa equipe de profissionais que vão atuar
continuamente a serviço da população de Aracruz”.
O edital do concurso
será publicado no Diário
Oficial dos Municípios e
nos sites www.aracruz.
es.gov.br e www.ibade.
org.br

Veja a relação de vagas:
Assistente de turno – 50 vagas, sendo 05 para PNE
Auxiliar de professor da Educação Básica – 200 vagas, sendo 20 para PNE
Instrutor de Libras – 01 vaga
Monitor de Transporte Escolar – 06 vagas, sendo 01 para PNE
Motorista de Transporte Escolar – 06 vagas, sendo 01 para PNE
Tradutor/ intérprete de Libras (ling. portuguesa) – 03 vagas

Concurso prevê vagas para instrutor e intérprete de libras, além de outras oportunidades

Ifes abre concurso para Técnicos
Administrativos em Educação
Há 25 vagas para diversos cargos de níveis C, D e E. Inscrições vão até 2 de dezembro.
REPRODUÇÃO/INTERNET

O edital e o link para inscrições estão disponíveis no site http://bit.ly/con-ifes

O

Instituto Federal
do Espírito Santo (Ifes) abriu
inscrições do concurso
público para provimento de cargos da carreira
de Técnico-Administrativos em Educação
(TAE). Há 25 vagas
para cargos de níveis
C, D e E. As inscrições
começaram na quartafeira (31) e vão até o
dia 2 de dezembro. Os
candidatos aprovados
poderão exercer suas
atividades em qualquer
unidade da instituição,
ficando condicionado
à classificação no certame.
O valor da taxa de
inscrição, a ser paga
por meio de boleto bancário, é de R$ 60, para
os cargos de nível C; R$
90, para os cargos de nível D; e de R$ 130, para
os cargos de nível E. A
solicitação da isenção
de taxa, para os can-

didatos que fazem jus,
dever ser feita até o dia
6 de novembro. As etapas do concurso serão
realizadas nos municípios da Grande Vitória,
em local a ser divulgado posteriormente.
Há
oportunidades para Assistente de
Aluno; Assistente em
Administração, Técnico em Agropecuária,
Técnico em Audiovisual, Técnico em Contabilidade, Técnico em
Eletroeletrônica; Administrador, Arquivista,
Assistente Social, Enfermeiro, Engenheiro,
Médico,
Pedagogo,
Técnico em Assuntos
Educacionais, Tecnólogo-Formação: Redes de
Computadores, e Tecnólogo-Formação: Processos Gerenciais.
As
remunerações
variam de R$ 2.403,07 a
R$ 4.638,66, incluindo o
auxílio-alimentação. O

servidor ainda poderá
ter os seguintes benefícios: auxílio-transporte,
assistência pré-escolar,
assistência à saúde suplementar, incentivo à
qualificação e outros,
de acordo com a legislação em vigor. O regime de trabalho para os
cargos será de 40 horas
semanais.
A seleção acontecerá por meio de prova
objetiva, com 50 questões divididas entre
Conhecimentos Gerais
(Língua
Portuguesa,
Matemática, Legislação
e Informática) e Conhecimentos Específicos. O
resultado final do concurso será divulgado
no dia 19 de fevereiro.
Dúvidas sobre o concurso podem ser enviadas para concurso2018.
taeifes@facto.com.br.
O edital completo está
disponível em: http://
bit.ly/con-ifes.
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CARTÓRIO LINHARES - CNS 023788
Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede da
Comarca de Linhares
Av. Gov. Carlos Lindenberg, 785, Centro – Linhares/
ES - Fone: (27) 3371-6168
Faço saber que pretendem casar-se:
1 - ORLANDO ALVES DE ALMEIDA, natural de
Nanuque, MG, com cinquenta e um (51) anos de
idade, solteiro, operador de máquina, residente e domiciliado Avenida Ricardo Guilhermino
de Almeida, nº 1094, Aviso em Linhares-ES. E
DALCILENIA DOS SANTOS GAMA, natural de
Linhares, ES, com quarenta e nove (49) anos de
idade, solteira, autônoma, residente e domiciliada Avenida Ricardo Guilhermino de Almeida, nº
1094, Aviso em Linhares-ES.
2 - RODRIGO LOPES SUZANO, natural de Vitória, ES, com quarenta e tres (43) anos de idade,
divorciado, vidraceiro, residente e domiciliado
Avenida Aurora Nunes de Oliveira, nº 47, Linhares V em Linhares-ES. E JANAÍNA DA ROCHA
CRISTO, natural de Linhares, ES, com vinte e sete
(27) anos de idade, divorciado, do lar, residente e
domiciliada Avenida Aurora Nunes de Oliveira,
nº 47, Linhares V em Linhares-ES.
3 - WILCKER SANTANA LEONATO, natural de
Vitória, ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, solteiro, eletricista, residente e domiciliado
Alameda São José, nº 07, Quadra 11, Boa Vista
em Linhares-ES. E LARISSA DE OLIVEIRA ALVES, natural de Linhares, ES, com vinte e dois
(22) anos de idade, solteira, estudante, residente e
domiciliada Alameda São José, nº 07, Quadra 11,
Boa Vista em Linhares-ES.
4 - WASHINGTON LEMOS DE OLIVEIRA, natural de Linhares, ES, com quarenta e seis (46) anos
de idade, divorciado, empresário, residente e domiciliado Avenida José Tesch, nº 475, Shell em Linhares-ES. E FABIANA APARECIDA NALI, natural de Linhares, ES, com trinta e nove (39) anos
de idade, solteira, auxiliar administrativo, residente e domiciliada Avenida José Tesch, nº 475,
Shell em Linhares-ES.
5 - JOSÉ CARLOS DA SILVA, natural de União
dos Palmares, AL, com quarenta e seis (46) anos
de idade, divorciado, auxiliar de serviços gerais,
residente e domiciliado Rua Copaíba, nº 647, Movelar em Linhares-ES. E CLEIDE DA SILVA, natural de Maceió, AL, com quarenta e tres (43) anos
de idade, solteira, do lar, residente e domiciliada
Rua Copaíba, nº 647, Movelar em Linhares-ES.
6 - JOÃO CARDOSO FERREIRA, natural de São
Francisco, MG, com cinquenta e um (51) anos de
idade, divorciado, aposentado, residente e domiciliado Avenida João Cabral de Melo Neto, nº 280,
Palmital em Linhares-ES. E LUZIA FORNAZIER
RODRIGUES, natural de Linhares, ES, com cinquenta e oito (58) anos de idade, viúva, técnica
de enfermagem, residente e domiciliada Avenida
João Cabral de Melo Neto, nº 280, Palmital em Linhares-ES.
7 - JEAN SILVA EVANGELISTA, natural de Linhares, ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, solteiro, estudante, residente e domiciliado
Avenida Henrique Gaburro, S/n, São José em
Linhares-ES. E CHRISTYE EVELLYN FERRARI
AREAS, natural de Linhares, ES, com vinte e um
(21) anos de idade, solteira, assitente administrativo, residente e domiciliada Avenida Henrique
Gaburro, S/n, São José em Linhares-ES.
8 - HELDER FELIPE BOTACCE, natural de Colatina, ES, com vinte e quatro (24) anos de idade,
solteiro, monitor de educação infantil, residente e
domiciliado Rua São Bento, nº 8, Nova Esperança
em Linhares-ES. E MARIANA SOARES NIPPES,
natural de Vitória, ES, com vinte e um (21) anos
de idade, solteira, estagiária, residente e domiciliada Rua São Bento, nº 8, Nova Esperança em
Linhares-ES.
Se alguém souber algum impedimento, acuse-o na
forma da lei,
Linhares-ES, 01 de Novembro de 2018
Roberto Forner Junior
Registrador

COMUNICADO
“Jobson Bortot” torna público que Requereu à SEMAM/
ARACRUZ, através do Processo nº 15.129/2018, Licença
Municipal Prévia (LMP) e Licença Municipal de Instalação (LMI) para atividade de Secagem mecânica de grãos
associada a pilagem, na Fazenda Santa Luzia, Jacupemba, Município de Aracruz/ES.

COMUNICADO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 068/2018.

COMUNICADO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 071/2018.

OBJETO: aquisição de material permanente
(aparelho de ultrassonografia para radiologia, obstetrícia e vascular - não portátil),
destinados a atender as necessidades do
Hospital Geral de Linhares, deste Município.

OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo instalações completas, com reposição de peças,
em Equipamentos de Costuraria, destinados a atender o Hospital Geral de Linhares,
deste Município.

O Fundo Municipal de Saúde do Município
de Linhares-ES, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados, que consubstanciado no parecer jurídico da Procuradoria
Administrativa, fica REVOGADO o Edital
de Pregão Presencial FMS Nº 068/2018.
Linhares-ES, 01 de novembro de 2018.
Valdir Massucatti
Secretário Municipal de Saúde

O Fundo Municipal de Saúde do Município
de Linhares-ES, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados, que consubstanciado no parecer jurídico da Procuradoria
Administrativa, fica REVOGADO o Edital
de Pregão Presencial FMS Nº 071/2018.
Linhares-ES, 01 de novembro de 2018.
Valdir Massucatti
Secretário Municipal de Saúde

RESULTADO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde do Município de
Linhares-ES, através de sua Pregoeira, torna
público o resultado do PREGÃO PRESENCIAL
FMS Nº 076/2018, visando a aquisição do equipamento/material permanente - Ambulância
Tipo A, simples remoção, tipo furgão, referente
proposta nº 10414.835000/1180-07, para atender
as necessidades da Frota Oficial da Central de
Transportes da Secretaria Municipal de Saúde,
tornou-se DESERTO.
Linhares, 01 de novembro de 2018.
Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Oficial

O Fundo Municipal de Saúde do Município de
Linhares-ES, através de sua Pregoeira, torna
público o resultado do PREGÃO PRESENCIAL
FMS Nº 077/2018, visando a aquisição de material gastrocolonoscopia de consumo para reposição (bocal, alça de polipectomia e outros),
destinados a atender ao setor de Endoscopia e
Colonoscopia do Hospital Geral de Linhares,
tornou-se DESERTO.
Linhares, 01 de novembro de 2018.

PREGÃO PRESENCIAL FMAS
Nº 025/2018.

PREGÃO PRESENCIAL FMS
Nº 079/2018.

O Fundo Municipal de Assistência Social do
Município de Linhares-ES, torna público que
fará realizar às 14 horas, do dia 20 de novembro
de 2018, licitação na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL FMAS Nº. 025/2018, do tipo menor preço por item, para participação exclusiva
de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno
Porte - EPP e Microempreendedor individual,
visando a contratação de empresa especializada
para o fornecimento de coffe break/lanche, destinado a atender os usuários participantes dos
eventos oferecidos pelo ACESSUAS TRABALHO, programas desenvolvidos pela Secretaria
Municipal de Assistência Social. O edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Linhares/ES através do Departamento
de Licitações e Compras ou através do endereço
eletrônico www.linhares.es.gov.br.
Linhares-ES, 01 de novembro de 2018.

O Fundo Municipal de Saúde do Município de
Linhares-ES, torna público que fará realizar às
09 horas, do dia 20 de novembro de 2018, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL
FMS Nº. 079/2018, do tipo menor preço por lote,
para Registro de Preços, para participação exclusiva de Microempresas - ME, Empresas de
Pequeno Porte - EPP e Microempreendedor
individual, visando a contratação de empresa
especializada para confecção de material de
consumo (jalecos), destinados aos servidores do
setor de Estratégia da Saúde em Família do Município de Linhares. O edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Linhares/ES através do Departamento de Licitações
e Compras ou através do endereço eletrônico
www.linhares.es.gov.br.
Linhares, 01 de novembro de 2018.

Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Oficial

Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Oficial

Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Oficial
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CULTURA E ESPORTES

Prefeitura e Governo do Estado entregam
materiais esportivos em Fundão
DIVULGAÇÃO/PMF

Materiais esportivos vão atender as demandas
do projeto “Campeões de Futuro”.

A

prefeitura de Fundão, por meio da
Secretaria Municipal de Esportes (Semes),
realizou na quarta-feira (31),
a entrega de novos materiais
esportivos que atenderão as
demandas do projeto “Campeões de Futuro”, no município.
Os materiais esportivos
são provenientes da parceria do município de Fundão
com a Secretaria Estadual de
Esportes e Lazer (Sesport).

Estiveram presentes o prefeito Pretinho Nunes, o vereador Elielton Rocha, o secretário de Esportes Sandro
Kuster e também o subsecretário Gabriel Fernandes,
que realizaram a entrega dos
materiais.
A Semes atende atualmente cerca de 800 crianças
e adolescentes em todo o
município, através dos projetos de futebol de campo,
futebol society, futebol de
areia, futsal, bodyboard,

ginástica rítmica e também
projetos voluntários.
“Os projetos socioesportivos são de grande importância para o município,
pois através deste trabalho
podemos atender a base
da sociedade que são as
nossas crianças, ocupando
o seu tempo ocioso com
praticas saudáveis e interação, proporcionando assim
oportunidades e formando
cidadãos”, destacou Sandro
Kuster.

Professora de Aracruz
lança livro de poesia
A obra traz experiências da autora,
que venceu a depressão.

P

rofessora há mais de
20 anos, Esther Ruella acaba de lançar seu
primeiro livro de poesias.
Versos de amor, sonhos e
esperança sustentam a obra
“Poemas de coisas que ouvi,
vi e vivi”, já disponível para
compra.
Atualmente, Esther leciona na EMEF Marechal
Costa e Silva, em Aracruz,
e foi ali que recebeu todo o
apoio para seguir em frente
na ideia da publicação. Alunos e amigos de trabalho são
seus maiores incentivadores,
conta a professora, que se
mostra bastante empolgada
ao comentar sobre o livro.
Sobre de onde surgiu a
vontade de escrever, ela afirma que sempre foi algo natural. “Sempre gostei muito
de escrever para escolas.

Eles me diziam o tema e eu
escrevia as poesias. Mas o
desejo de escrever o livro
surgiu este ano, apesar de eu
já ter as poesias guardadas
no meu celular. Aí pensei:
por que não publicar meu
livro? Entrei em contato com
uma publicadora, me informei e fiz uma primeira triagem de 100 livros”, disse.
Segundo a escritora, a
escolha pela poesia se deve
à possibilidade de abordar
diversos temas. “Não tem
que seguir um assunto. E
meu livro fala das coisas que
eu vivi, tem um lado político e crítico, um lado muito
humano, com mensagens de
amor ao próximo”, apontou.
De acordo com Esther
Ruella, “Será que o tempo
cura tudo?” é o carro-chefe
do livro. Ela conta que os

versos surgiram a partir da
própria vida. É basicamente
um desabafo de momentos,
emoções e sentimentos que
guardava no coração.
“Essas poesias foram
surgindo, foi minha fuga
para superar uma depressão. Em ‘Será que o tempo
cura tudo?’, tento saber se
o tempo iria curar as tristezas e as perdas que eu tive
na vida. Veio daí o título”,
explicou.

Cerca de 800 crianças e adolescentes do município são atendidas por meio dos projetos de futebol, futsal,
bodyboard e outras modalidades esportivas.

Fim de semana
tem rodada do
Campeonato
Ribanense de Futebol
REPRODUÇÃO/INTERNET

Como adquirir
Para adquirir o livro,
basta entrar em contato
com a professora Esther
Ruella pelo telefone (27)
99633 9340 ou diretamente
na EMEF Marechal Costa e
Silva, localizada à Rua Padre Luiz Parenzi, nº 93, Vila
Rica.
Luan Lopes

No sábado (3), os jogos do Campeonato Ribanense acontecem a partir das 15h

N

este sábado (3),
acontecem os jogos de ida da semifinal do Campeonato
Ribanense de Futebol na
categoria veterano. A partir das 15h, os confrontos
serão entre o Brumatti x
Santo Antônio (campo
do Timirim), e Capivara

Esther Ruella acaba de lançar seu primeiro livro de poesias.

x Grêmio (campo do Capivara).
Já no domingo (4) é a
vez dos aspirantes e titulares entrarem em campo, a partir das 13h30.
Os confrontos serão entre
Beira Rio x Grêmio (Campo do Beira Rio), Timirim
x Capivara (Campo do Ti-

mirim), Barra do Primavera x Revelação (Campo
do Barra), e São Jorge x
Santo Antônio (Campo
do São Jorge).
O campeonato é realizado pela Prefeitura de
Rio Bananal, por meio da
Secretaria Municipal de
Turismo, Esporte e Lazer.
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Vanessa Bergamaschi
Vanessa Bergamaschi - vanessacolunista@yahoo.com.br

vanessabcolunista

Coluna Vanessa Bergamaschi

Planeta Mix lota de gente bonita o
Parque de Exposições de Linhares
A

primeira edição
do Planeta Mix
Linhares foi um
sucesso de público. E
de gente bonita, é claro. Todos os setores
do evento – pista, vip,

open e backstage – reuniram uma galera animada e que curtiu até
a manhã de domingo
(28) os shows das duplas Jorge & Mateus e
Cleber & Cauan e da
sensação da música eletrônica da atualidade:
JetLag. A festa teve a

assinatura – e o capricho – da Marques Produções e Estruturas e
de Léo Produções, dos
empresários
Itagildo
Marques e Leonardo
Caetano.
Um dos espaços
mais disputados do
Planeta Mix – e que

teve os ingressos esgotados! – foi o Backstage. O projeto, com a
assinatura do decorador Sérgio Palmeira, recebeu vários parceiros
que deixaram o local
mais bacana ainda. Estiveram nesta primeira
edição, abrilhantando

o espaço: Casa Nova
Área Externa, Preferita Paisagismo, Mirna
Salão, Meat Burger,
Exagerado
Churros,
Bamboo Gelateria, La
Vitta Saladeria, American Burger – Center
Norte Conceição, Brahma, Vivace, Manipula-

ção São Paulo e Dom
Caixote Lounges.
Agora que já contamos alguns detalhes da
festa, vamos aos cliques
do fotógrafo Felipe
Reis, que registrou um
dos metros quadrados
mais bonitos do Planeta Mix.
Felipe Reis

Eliani e Leonardo Caetano
July Boldrini, Rafaela Tessarolo e Isabela Monti

Itagildo Marques com sua amada Nara

Mirna e Nelson Martineli Junior

Mariana Guidolini e Paola Nali

Marcelle e Ricardo Bonomo Vasconcelos

Márcio Pimentel Machado, Carlos Belgis Viana, Alexandre Araújo com o casal Aline e Carlos
Evandro Galavotti e Washington Monteiro.
Belgis Viana

Karla Frisso Agrizzi, Renata Coffler, Juliana Drago Larissa Armani, Paula Ceolin Lírio e Brunella Simone e Juninho Mendonça
Martins, Wanessa Frisso e André Ferri
Ceolin Rossetto

Josiele e Antonio Biancardi Junior
CMYK

