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Espírito Santo se firma
na liderança da concessão
do gás natural

MPES constata 685 casos
de Covid-19 em Instituições
de permanência de idosos

Aplicativo ajudará a rastrear contatos
de infectados com Covid-19
Inovação do governo rastreará apenas quem quiser se declarar positivo

Primeiro contágio pela
dengue não garante
imunidade aos quatro
sorotipos da doença

Hemoes registra quase
3 mil doadores de sangue
a menos em quatro meses

Policiais civis prendem
funcionário suspeito de
furtar R$ 190 mil de loja de
autopeças em Rio Bananal
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Reflexao~

"Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo
vive em mim. E esse viver que, agora, tenho
na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que
me amou e a si mesmo se entregou por mim."

Refletindo: Quando fomos batizados em
Cristo, compartilhamos a Sua crucificação !!!
Abandonamos as coisas do passado e nasce-
mos para uma nova vida !!! Somos outra
pessoa agora, Cristo vive em nós !!! O verdadei-
ro desafio é fazer cumprir esta verdade em
nossa vida, somos testemunhas do Senhor e
precisamos praticar as Suas obras !!! A salva-
ção já nos foi dada pela graça, portanto nossa
motivação agora é honrar, aquele que a si
mesmo se entregou, e morreu em nosso lugar
para nos salvar.

Oração: Obrigado, Deus, por me amar e por
ter enviado Jesus para me redimir dos meus
pecados. Ajuda-me a viver pela fé no Seu filho,
que deu a Sua própria vida para que eu pudesse
passar a eternidade com o Senhor. Peço que,
pelo Seu Espírito, ajude-me para que a vida de
Jesus seja vista em mim. Eu oro em nome de
Jesus. Amém.
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Aplicativo ajudará a rastrear contatos
de infectados com Covid-19
Inovação do governo rastreará apenas quem quiser se declarar positivo

O Ministério da Saú-
de lançou ontem, (31),
uma atualização para o
aplicativo Coronavírus
SUS que poderá rastre-
ar e alertar sobre a pro-
ximidade e o contato
com pessoas infectadas
pela covid-19.

A tecnologia, cha-
mada API Exposure
Notification, já é usada
em outros países, como
Alemanha, Itália e Uru-
guai, e só será ativada

caso o usuário habilite
a função “notificação
de exposição” nas con-
figurações do aplicati-
vo.

Segundo nota divul-
gada pelo Ministério
da Saúde, pessoas que
estiverem geolocaliza-
das em um perímetro
próximo de outras pes-
soas que informaram
estar infectadas pelo
novo coronavírus rece-
berão um alerta. O sis-
tema não identifica o
doente, apenas avisa da

proximidade de al-
guém que, voluntaria-
mente, informou estar
com diagnóstico positi-
vo para a doença nos
últimos 14 dias.

Para se cadastrar
como doente, o usuário
deve validar o exame
com o diagnóstico posi-
tivo. Segundo o bole-
tim do ministério, “a
técnica será uma parte
essencial da transição
para a vida cotidiana e,
ao mesmo tempo, ge-
rencia o risco de novos

surtos.”
O Ministério da Saú-

de informa que cerca
de 10 milhões de brasi-
leiros possuem o apli-
cativo instalado nos
celulares, e espera que
haja um aumento no
uso de 30% após a im-
plementação da novi-
dade.

O aplicativo Coro-
navírus - SUS está dis-
ponível para as plata-
formas Android - na
Google Play e para
iOS, na App Store.

Foto: divulgação
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Espírito Santo se firma na liderança
da concessão do gás natural

A posição privilegia-
da do Espírito Santo em
relação à concessão do
gás natural foi destaque
em evento organizado
pela Companhia de Gás
do Espírito Santo (ES
Gás), em conjunto com a
Federação das Indústrias
do Espírito Santo (Fin-
des) e o Fórum Capixaba
d e P e t r ó l e o e G á s
(FCP&C), realizado nes-
ta sexta-feira (31). O webi-
nário abordou as potenci-
alidades do mercado de
gás como indutor do de-
senvolvimento e a mo-
derna concessão de dis-
tribuição do insumo no
Espírito Santo, com a
nova distribuidora no
Estado, a ES Gás.

Para o governador
Renato Casagrande, as
ações desenvolvidas sina-
lizam positivamente aos
investidores sobre as po-
tencialidades do Espírito
Santo em proporcionar
um ambiente propício de
negócios. “O Espírito
Santo tem uma localiza-
ção privilegiada, pois
temos uma boa conexão
com as demais regiões do
país. Temos ótima forma-
ção de mão de obra quali-
ficada, nossas empresas

têm expertise no tema e
os especialistas que te-
mos na Secretaria da Fa-
zenda (Sefaz) e na Procu-
radoria-Geral do Estado
(PGE) são os melhores
do País. Fizemos o con-
trato da ES Gás dentro do
novo marco regulatório e
queremos dar um sinal
para os investidores, mos-
trando que o Espírito San-
to está preparado para
entrar como o primeiro
nessa fase do uso do gás
como energia de transi-
ção, gerando o bem estar
e prosperidade”, disse.

O diretor-presidente
da ES Gás, Heber Resen-
de, lembrou que a Com-
panhia assume o contrato
de concessão no dia 1º de
agosto, data que marca
não somente o início das
operações no Estado,
mas também uma nova
era do segmento de gás:
“Inauguramos uma épo-
ca em que as particulari-
dades do consumidor
serão consideradas, em
que a competitividade na
aquisição do insumo pro-
porcionará benefícios aos
capixabas e às indústrias
e haverá a expansão da
utilização de um com-
bustível limpo e seguro”,
revelou.

Para o presidente do

Conselho de Administra-
ção da ES Gás, Márcio
Felix, o Espírito Santo
colhe frutos de sua postu-
ra proativa e firma uma
agenda positiva que trará
ótimos resultados para o
Estado. “Isso é fruto de
muito trabalho e de reco-
nhecimento do potencial
do Espírito Santo. O Esta-
do está organizado e aten-
to às possibilidades de
incrementar seu ambien-
te de negócios e a ES Gás
é um dos elementos para
aumentar sua competiti-
vidade”, comemorou.

A presidente da Fede-
ração das Indústrias do
Espírito Santo, Cristhine
Samorini, recebeu com
otimismo a nova conces-
são. “É uma ótima notí-
cia para a indústria, uma
vez que ao ampliar a com-
petição, o insumo se tor-
na mais acessível e au-
menta as potencialidades
para o setor produtivo.
Não há dúvidas que sere-
mos modelo para o Bra-
sil”, afirmou.

O secretário executi-
vo do Instituto Brasileiro
de Petróleo, Gás e Bio-
combustíveis (IPB), Antô-
nio Guimarães, ressalta o
DNA do Espírito Santo
em promover iniciativas
baseadas na cooperação:

“O Estado atua em con-
junto com as entidades e
conduz os processos de
forma muito dinâmica.
Um exemplo é a ES Gás,
cujo contrato já nasce
alinhado com o novo mar-
co regulatório, com foco
no aumento da competi-
tividade e no reconheci-
mento de que energia
barata é vetor de desen-
volvimento, o que leva à
competitividade. Com a
aprovação de uma nova
legislação, os investido-
res contarão com segu-
rança jurídica e o Estado
vai operar dentro dos ma-
is altos padrões.”

A diretora do Depar-
tamento de Gás Natural
do Ministério de Minas e
Energia (MME), Symo-
ne Araújo, disse que o
que vemos no Espírito
Santo é o protagonismo
como resultado. “O Esta-
do reconhece que o gás
competitivo tem o poten-
cial de retomar o cresci-
mento da indústria e, con-
sequentemente, dos in-
vestimentos e de empre-
go e renda. O Espírito
Santo consegue olhar
para o futuro e se prepa-
rar para o melhor cená-
rio. Reconhece o seu pa-
pel na distribuição do gás
e já prepara um contrato

moderno, alinhado às
melhores práticas regula-
tórias”, apontou.

Symone Araújo res-
saltou que o contrato e o
encaminhamento de
uma lei estadual ofere-
cem previsibilidade e se-
gurança jurídica aos in-
vestidores, cuja conse-
quência são melhores
resultados para o Estado.

“A ação diligente do
Estado e da bancada capi-
xaba têm tudo para fazer
com o que, ainda em
2020, o Espírito Santo
possa contar com um
marco regulatório mo-
derno. O Estado tem 9%
das reservas de gás, cone-
xões importantes com as
Bacias de Campos e do
Espírito Santo, possibili-
dade de se conectar à Mi-

nas Gerais, que se torna
mais próxima com a ante-
cipação da concessão da
nova ferrovia e as obras
decorrentes deste ato,
além de todas as potenci-
alidades da Rota 6, que
envolve o Porto Central,
e que pode atrair R$ 2,5
bilhões para o Espírito
Santo, além de incremen-
tar royalties e ICMS adi-
cionais, em um cresci-
mento previsto de 3%”,
revelou a diretora do
MME.

Para Symone Araújo,
o papel do Ministério de
Minas e Energia, de
transformar recursos na-
turais em prosperidade e
bem-estar social, se refle-
te na ação consistente do
Espírito Santo, que deve
ser celebrada.

Fotos: Rodrigo Araujo/Governo-ES

Secom/ES Gás

Para o governador Renato Casagrande, as ações
desenvolvidas sinalizam positivamente aos investidores
sobre as potencialidades do Espírito Santo em proporcio-
nar um ambiente propício de negócios
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Primeiro contágio pela dengue não garante
imunidade aos quatro sorotipos da doença

A dengue é uma
doença viral transmiti-
da pelo mosquito Ae-
des aegypti e possui
quatro sorotipos dis-
tintos. Entretanto, ao
contrário do que mui-
tos imaginam, o contá-
gio não garante a imu-
nização permanente
para todos os tipos da
doença e os sintomas
podem se agravar nas
infecções subsequen-
tes.

O chefe do Núcleo
Especial de Vigilância
Ambiental, Roberto
Laperriere Júnior, ex-
plicou que quando o
indivíduo contrai a
doença pela primeira
vez ele fica definitiva-
mente imune àquele

sorotipo. Roberto ex-
plica também sobre a
imunidade transitória.
“Quando a doença é
contraída pela primei-
ra vez, há uma imuni-
zação permanente pa-
ra aquele determinado
sorotipo. Já a imuni-
dade transitória é aque-
la que permite ao indi-
víduo a imunidade a
todos os sorotipos, no
período entre quatro a
seis meses”, infor-
mou.

O profissional aler-
ta que é preciso estar
atento a possíveis no-
vos contágios, uma
vez que a cada nova
contaminação o paci-
ente está suscetível à
doença de forma mais
crítica, apresentando
sinais de agravamento,

como dores abdomi-
nais mais concentra-
das, náuseas, vômitos,
sangramentos graves,
plaquetopenia, extra-
vasamento plasmáti-
co, hipotensão, cho-
que hipovolêmico, po-
dendo levar à morte.

Por que existem
quatro sorotipos?

O vírus da dengue é
um arbovírus da famí-
lia Flaviviridae, possu-
indo quatro sorotipos
diferentes: DENV-1;
DENV-2; DENV-3 e
DENV-4. Eles são dife-
renciados pela forma-
ção genética e molecu-
lar.

Roberto Laperriere
Júnior informou ainda
que o vírus passa pelas

mutações para se adap-
tar ao ambiente e bus-
c a r h o s p e d e i r o s .
“Com a criação de imu-
nidade ao vírus por
parte do organismo
dos seres humanos, o
vírus acaba passando
por mutações para se
manter viável o tempo
inteiro no ambiente e

continuar com os hos-
pedeiros”, disse.

Como prevenir

Para evitar a proli-
feração do Aedes aegy-
pti, é necessário que
cada cidadão se empe-
nhe nesse processo,
mantendo as calhas

sempre limpas; as cai-
xas d’água bem veda-
das; verificando se não
existe água acumulada
nas lajes; escovando as
bordas das vasilhas de
água e comida de ani-
mais; descartando li-
xos, entulhos e pneus
nos locais adequados,
por exemplo.

Receita prorroga até 31 de agosto
suspensão das ações de cobrança

A Receita Federal
prorrogou até 31 de
agosto as medidas tem-
porárias adotadas por
conta da pandemia do
coronavírus (covid-
19).

Os procedimentos
administrativos que
permanecem suspen-
sos até o dia 31 de agos-
to são: emissão eletrô-
nica automatizada de
aviso de cobrança e
intimação para paga-
mento de tributos; noti-
ficação de lançamento
da malha fiscal da pes-
soa física; procedimen-
to de exclusão de con-
tribuinte de parcela-
mento por inadimplên-
cia de parcelas.

O prazo para aten-
dimento a intimações
da Malha Fiscal da Pes-
soa Física e apresenta-
ção de contestação a
Notificações de Lança-

mento, também da Ma-
lha Fiscal PF, e dos des-
pachos decisórios dos
Pedidos de Restitui-
ção, Ressarcimento e
Reembolso, e Declara-
ções de Compensação
ficam prorrogado até o
dia 31 de agosto.

A emissão eletrôni-
ca de despachos deci-
sórios com análise de
mérito em pedidos de
restituição, ressarci-
mento e reembolso, e
declarações de com-
pensação, que estavam
suspensas até hoje, reto-
mam à normalidade.
Entretanto, diz a Rece-
ita, o contribuinte não
será prejudicado pois o
prazo de impugnação
desses atos estão sus-
pensos até o dia 31 de
agosto.

A norma também
determina que o aten-
dimento presencial nas
unidades de atendi-
mento da Secretaria da

Receita Federal (RFB)
ficará restrito, até 31 de
agosto de 2020, medi-
ante agendamento pré-
vio obrigatório, aos
seguintes serviços: re-
gularização de Cadas-
tro de Pessoas Físicas
(CPF); cópia de docu-
mentos relativos à De-
claração de Ajuste
Anual do Imposto so-
bre a Renda da Pessoa
Física e à Declaração
do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte
– beneficiário; parcela-
mentos e reparcela-
mentos não disponíve-
is na internet; procura-
ção RFB.

Também haverá
atendimento presenci-
al para protocolo de
processos relativos aos
serviços de: análise e
liberação de certidão
de regularidade fiscal
perante a Fazenda Na-
cional; análise e libera-
ção de certidão de regu-

laridade fiscal de imó-
vel rural; análise e libe-
ração de certidão para
averbação de obra de
construção civil; retifi-
cações de pagamento;
e Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica.

Segundo a Receita,
caso o serviço procura-
do não esteja entre os

relacionados, o interes-
sado deverá efetuar o
atendimento por meio
do Centro Virtual de
Atendimento (e-CAC)
, na página na internet.
Outros casos excepcio-
nais serão avaliados e o
chefe da unidade pode-
rá autorizar o atendi-
mento presencial.

“A restrição tempo-
rária do fluxo de con-
tribuintes nas unidades
de atendimento da Re-
ceita Federal visa à pro-
teção dos contribuintes
que procuram os servi-
ços, bem como a prote-
ção dos servidores que
ali trabalham”, conclu-
iu a Receita.

Foto: divulgação

SESA

EBC Economia

Foto: divulgação

Para evitar a proliferação do Aedes aegypti, é necessário
que cada cidadão se empenhe nesse processo
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Divulgada a classificação dos
candidatos nos concursos da PMES

Dando continuida-
de ao andamento dos
concursos abertos da
Polícia Militar do Espí-
rito Santo, nesta sexta-
feira (31), foram divul-
gadas as classificações
dos candidatos nos qua-
tro certames destinados
ao provimento de vagas
para os quadros de Ofi-
c iais Combatentes

(CFO), Oficiais Médi-
cos, Soldados Comba-
tentes e Soldados Músi-
cos.

Com essa publica-
ção, mais uma etapa
dos concursos estará
cumprida e mais um
passo será dado em dire-
ção ao início do curso
de formação, cumprin-
do a obrigação de dar
transparência ao anda-
mento dos concursos,

ocasião em que o candi-
dato tomará ciência da
posição que ocupa em
relação aos seus con-
correntes.

Ao todo são oferta-
das nos certames 760
vagas, sendo 80 para o
Curso de Formação de
Oficiais Combatentes,
20 para oficiais médi-
cos, 650 para o Curso
de Formação de Solda-
dos Combatentes, e 10

para o Curso de Forma-
ção de Soldados Músi-
cos que atuarão no Cor-
po Musical da PMES.

A Diretoria de Re-
c u r s o s H u m a n o s
(DRH), por meio da
Divisão de Ingresso,
informou que segue nos
certames um total de
863 candidatos. Esses
candidatos são os me-
lhores de um universo
de 37.557 inscritos, que

foram sendo seleciona-
dos ao longo das rígidas
etapas previstas nos edi-
tais de abertura, tais
como prova intelectual,
Teste de Aptidão Físi-
ca, Exame Psicossomá-
tico, Exame de Saúde,
Exame Toxicológico e
Investigação Social.

“O objetivo dos con-
cursos é realmente esse:
selecionar os melhores,
para que prestem os

melhores serviços à soci
edade capixaba, sem-
pre honrando o com-
promisso de serem os
Heróis Protetores da
Sociedade”, acrescen-
tou o comandante-geral
da corporação, coronel
Douglas Caus.

Os editais com re-
sultados já estão na ínte-
gra no site da PMES
( h t t p s : / / p m . e s .-
gov.br/).

Policiais civis prendem funcionário suspeito de furtar
R$ 190 mil de loja de autopeças em Rio Bananal

A equipe da 16ª De-
legacia Regional de
Linhares, em uma ope-
ração integrada com a
Delegacia de Rio Bana-
nal, prendeu, na quin-
ta-feira (30), um jovem
de 18 anos, suspeito de
furtar R$ 190 mil da
loja de autopeças onde
ele trabalhava. A pri-
são foi efetuada na loja
localizada no Centro
de Rio Bananal.

“O crime foi come-
tido no dia 4 de junho
deste ano. Ele teve co-
nhecimento de que no
local havia grande

quantidade guardada
de dinheiro, por isso
planejou o furto”, rela-
tou o responsável pelo
caso, delegado Fabrí-
cio Lucindo.

Com o suspeito fo-
ram encontrados R$
105 mil, um veículo
Elantra e uma motoci-
cleta Honda Biz, que
haviam sido compra-
dos com parte do di-
nheiro. “O dinheiro foi
encontrado escondido
na mata em um morro
de Rio Bananal. Ele
estava utilizando o di-
nheiro aos poucos. Já
os veículos que ele
comprou com o dinhe-

iro furtado poderão ser
utilizados pela Justiça
para o ressarcimento
do prejuízo das víti-
mas”, afirmou Lucin-
do.

O jovem foi autua-
do por furto qualifica-
do e encaminhado à
delegacia para prestar
esclarecimentos. “Ele
foi interrogado e con-
fessou o crime. O di-
nheiro foi devolvido à
vítima e o suspeito foi
encaminhado ao Pre-
sídio Regional de Li-
nhares (PRL), onde
está à disposição da
Justiça”, informou
Lucindo.

PCES

Foto: divulgação

Foto: divulgação/PC

PMES
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MPES constata 685 casos de Covid-19 em
Instituições de permanência de idosos

O acompanhamento
semanal realizado pelo Cen-
tro de Apoio Cível e Defesa
da Cidadania (CACC) do
Ministério Público do Esta-
do do Espírito Santo
(MPES) constatou um total
de 685 casos de pessoas
contaminadas por Covid-19
em Instituições de Longa
Permanência de Idosos
(ILPIs) no Espírito Santo,
até o dia 23 de julho. São 53
casos a mais em relação ao
relatório anterior, que apre-
sentou dados coletados até
17 julho. Foram identifica-
das 376 pessoas idosas resi-
dentes nas instituições e 309
funcionários desses locais
contaminados com o novo
coronavírus. O número de
óbitos entre idosos que per-
maneciam nas instituições
chegou a 61, dois a mais que
o registrado anteriormente.

Foram verificados mais

35 casos de idosos residen-
tes e mais 18 casos de traba-
lhadores das ILPIs com a
Covid-19. Os municípios
com mais idosos residentes
com o novo coronavírus são
Vila Velha (94 casos), Vitó-
ria (60), Serra (43). Colatina
(29) e Alegre (26) vêm em
seguida, mas não houve
aumento de casos nessas
cidades, desde o relatório
anterior. Vila Velha e Vitória
seguem com mais óbitos de
idosos em razão da Covid-
19 desde o início da pande-
mia, com 19 e 12 casos, res-
pectivamente. Não houve
novos óbitos de idosos resi-
dentes nesses municípios,
em relação ao relatório ante-
rior.

As instituições em fun-
cionamento no Estado do
Espírito Santo estão locali-
zadas em 36 municípios. O
CACC possui registro de 94
instituições que respondem
ao formulário, sendo duas

unidades públicas, 37 parti-
culares com sem fins lucrati-
vos e 55 com fins lucrativos.
Do total, 25 não reportaram
contaminação entre idosos
ou trabalhadores até o dia
23 de julho.

Providências

O MPES tem atuado
para que todas as institui-
ções sejam abastecidas com
os equipamentos de prote-
ção individual (EPIs) neces-
sários, bem como para que
os funcionários sejam capa-
citados para enfrentar a pan-
demia. Tem requisitado,
ainda, que os municípios
adotem providências alter-
nativas à institucionalização
de novos idosos nas ILPIs já
em funcionamento, uma
vez que um novo acolhi-
mento pode representar
risco para os idosos já resi-
dentes.

O CACC realiza o

acompanhamento das insti-
tuições de longa permanên-
cia localizadas em 36 muni-
cípios do Estado, duas vezes
por semana, às segundas e
quintas feiras. São coletados
o número de casos suspeitos
e confirmados entre os resi-
dentes e os trabalhadores,
além do número de óbitos
das pessoas idosas residen-
tes. O objetivo é garantir a
adoção de medidas estabe-
lecidas de prevenção e con-
trole da Covid-19 e, ainda, a
oferta da assistência à saúde
da pessoa idosa residente
em instituições.

O acompanhamento
semanal permite a notifica-
ção aos gestores estaduais e
municipais, que possuem a
responsabilidade de execu-
ção das políticas públicas,
para que realizem as nor-
mas estabelecidas no país de
prevenção e controle da
infecção pelo novo corona-
vírus. Permite também apu-

rar as responsabilidades dos
dirigentes das instituições
prestadoras do atendimen-
to. Se comprovado ato prati-
cado em detrimento à pes-
soa idosa sob a assistência
dessas instituições, os diri-
gentes responderão civil e
criminalmente, além de
receberem sanções adminis-
trativas, como, em última
escala, a interdição do servi-
ço.

Imediatamente após

receber as informações das
ILPIs, o MPES aciona as
Secretarias de Saúde e de
Assistência Social, tanto a
estadual quanto as munici-
pais, para que adotem as
medidas necessárias. Parale-
lo a isso, o MP exige a apre-
sentação de um Plano de
Contingência de cada ILPI,
de forma que as medidas
preventivas sejam adotadas
para minimizar os riscos das
pessoas vulneráveis.

Foto: divulgação
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O MPES tem atuado para que todas as instituições sejam
abastecidas com os equipamentos de proteção individual
(EPIs) necessários, bem como para que os funcionários
sejam capacitados para enfrentar a pandemia
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Faço saber que pretendem casar-se:

[ADLER FERREIRADE JESUS e BRUNAMAÇÃO FANTECELLE]

Ele, natural de Montanha-ES, nascido em 04 de dezembro de 1991, estado civil

solteiro, profissão arquiteto, residente na Rua José Antonio Carminatti, 142,

Centro em Vila Valério-ES, filho de OSVALDO DE JESUS e APARECIDA

PEREIRADOS SANTOS.

Nome a adotar após o casamento:ADLER FERREIRADE JESUS.

Ela, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascida em 08 de fevereiro de 1997,

estado civil solteira, profissão arquiteta, residente na Rua José Antonio

Carminatti, 142, Centro em Vila Valério-ES, filha de JOSIMAR SILVA

FANTECELLE eAPARECIDADE FATIMAMAÇÃO FANTECELLE.

Nome a adotar após o casamento: BRUNAMAÇÃO FANTECELLE.

E, juntamente declaram que vão adotar o regime de Comunhão parcial de bens.

E para que chegue ao conhecimento de todos lavrei o presente edital para ser

fixado na forma da lei e lugar de costume.

Vila Valerio -ES, 30/07/2020

Fabricia  Sodré de Souza escrevente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº

000016/2020 - PROCESSO Nº001197/2020
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 aquisição de EPI’s para os servidores
nas unidades para prevenção do COVID-19, considerando a
epidemia enfrentada e o número de aumento de casos no
município de Vila Valério/ES. CREDENCIAMENTO: 30 minutos
antes da ABERTURA DA SESSÃO, a qual ocorrerá às 12:00 do
dia 17 de agosto de 2020. 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 11às17h, de segunda à quinta,
e, nas sextas-feiras, de07às12h, e poderá ser requerido
através do site: www.vilavalerio.es.gov.br. MAIORES
INFORMAÇÕES: TEL. (027) 3728-1000.
Vila Valério, 31 de julho de 2020.

GILFARLEI PETRI
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº

000017/2020 - PROCESSO
Nº000310/2020

A Prefeitura Municipal de VILA
VALÉRIO/ES, torna público que fará
realizar licitação na modalidade de
"Pregão Presencial", tipo "MENOR PREÇO
POR LOTE", OBJETO: REGISTRO DE
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE
APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS EM
ATENDIMENTO ÀS DIVERSAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO/ES.
CREDENCIAMENTO: 30 minutos antes da
ABERTURA DA SESSÃO, a qual ocorrerá
às 12:00 do dia 20 de agosto de 2020. 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 11às17h,
de segunda à quinta, e, nas sextas-
feiras, de07às12h, e poderá ser
r e q u e r i d o a t r a v é s d o s i t e :
www.vilavalerio.es.gov.br. MAIORES
INFORMAÇÕES: TEL. (027) 3728-1000.
Vila Valério, 31 de julho de 2020.

GILFARLEI PETRI
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

Compre, venda e troque!Compre, venda e troque!
NO
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Hemoes registra quase 3 mil doadores
de sangue a menos em quatro meses

De março a junho
deste ano, auge da pande-
mia do novo Coronavírus
(Covid-19) no Espírito
Santo, o Centro Estadual
de Hemoterapia e Hema-
tologia Marcos Daniel
Santos (Hemoes) regis-
tou a captação de 13.385
doações de sangue nos
seis pontos de coleta da
rede estadual. No mesmo
período de 2019, foram
16.322. São quase três
mil doadores que deixa-
ram de comparecer às
unidades de coleta.

Segundo informou a
diretora do Hemoes, Mar-
cela Gonçalves Murad,
as unidades registram
estoques de todos os tipos
de sangue abaixo do limi-
te aceitável nessa pande-
mia, que pode ter como
consequência a falta de

hemocomponentes. “Des-
de o início da pandemia,
mais precisamente do
isolamento social, temos
trabalhado com estoque
crítico. Não há substituto
para o sangue, por isso,
precisamos que a popula-
ção colabore com doa-
ções regulares para man-
ter os estoques em níveis
adequados”, disse.

O atendimento em
todas as unidades é feito,
preferencialmente, por
meio de agendamento. A
medida visa a reduzir a
circulação de pessoas nos
locais para evitar aglome-
ração, reduzindo a possi-
bilidade de transmissão
do novo Coronavírus.

Quem pode doar

Antes de efetivamente
doar sangue, os voluntári-
os passam por uma tria-

gem para avaliar sua con-
dição de saúde e verificar
se estão aptos a realizar a
doação. Quem tem entre
16 e 69 anos pode se can-
didatar como voluntário.
Para os mais velhos, uma
ressalva: só pode doar
quem tiver feito a primei-
ra doação até os 60 anos.
Já os menores de 18 anos
precisam de autorização
de um responsável legal.

O interessado em do-
ar sangue deve ir até uma
unidade do Hemoes, apre-
sentar um documento
oficial com foto e respon-
der a um questionário.
Caso tenha almoçado,
deve aguardar três horas
após a refeição para fazer
a doação.

Neste período de pan-
demia, pessoas que tive-
ram diagnóstico positivo
para o novo Coronavírus
podem realizar a doação

após 30 dias sem apresen-
tar sintomas. Já as pesso-
as que estiverem com
sintomas gripais não de-
vem comparecer para
doação.

Agende sua doação hoje
mesmo:

-Hemocentro de Vitória
Endereço: Avenida Mare-
chal Campos, 1.468, Ma-

ruípe | Telefone: 3636-
7920
-Unidade de Coleta de
Sangue da Serra
Endereço: Avenida Eu-
des Scherrer Souza, s/nº
(anexo ao Hospital Esta-
dual Dório Silva) | Tele-
fone: (27) 3218-9429
-Hemocentro de Linha-
res
Endereço: Av. João Feli-
pe Calmom, 174-298 –

Centro | Telefone: (27)
3264-6000
-Hemocentro de Colatina
Endereço: R. Cassiano
Castelo, 276 – Centro |
Telefone: (27) 3717-2800
-Hemocentro de São Ma-
teus
Endereço: Rodovia Oto-
varino Duarte Santos,
Km 02, Parque Washing-
ton | Telefone: (27) 3767-
7954

Flamengo anuncia Domènec Torrent como técnico:
'Estou muito feliz em fazer parte desta grande Nação'

Horas depois de assi-
nar contrato até dezem-
bro de 2021 com o Fla-
mengo, Domènec Tor-
rent foi anunciado ofici-
almente como o novo
treinador do clube, que
estava sem um nome pa-
ra o cargo há duas sema-
nas, desde a saída de Jor-
ge Jesus. O Rubro-Negro
informou, primeiramen-
te, aos sócios-torcedores
por e-mail seguido de um
vídeo.

Nas imagens, publi-
cadas pelo canal FlaTV,
no YouTube, Torrent
arranha no português e
afirma que está "muito
feliz", almejando títulos
pelo Flamengo:

- Estou muito feliz
em fazer parte desta gran-
de Nação. Vamos em
busca de títulos - falou
Torrent, exibindo a cami-
sa do Fla com as mãos

Marcos Braz e Bruno
Spindel, vice-presidente
de futebol e diretor exe-

cutivo da pasta do Ru-
bro-Negro, já haviam
acertado as bases salaria-
is com Torrent ao longo
desta semana, conforme
o LANCE! informou,
inclusive, através de pala-
vras de um dos agentes
do comandante de 58
anos.

Por falar em Braz, o
VP interagiu com os se-
guidores, na última sema-
na, via Twitter, postando
uma fumaça preta em
seu perfil (em alusão ao
Vaticano em tempos de
anúncio de um novo Pa-
pa). E a torcida, esperan-
do a divulgação da fuma-
ça branca (ou seja, um
substituto confirmado),
viu o Flamengo compar-
tilhar uma montagem
cujas cores da emanação
são vermelha e preta.

Torrent chegará ao
Flamengo com dois no-
mes encaminhados para
formar a sua comissão
técnica no Rio: o auxiliar
Jordi Guerrero e o ana-
lista de desempenho Jor-

di Gris, que fala portu-
guês. Mais profissionais
devem ser confirmados
em breve - como para a
preparação física.

CONHECIMENTO
DE FLAMENGO

O último clube que
Torrent foi técnico foi o
New York City FC, da
M L S ( e n t r e 2 0 1 8 e
2019). A sua projeção no
futebol ocorreu ao lado
de Pep Guardiola, de
q u e m f o i a u x i l i a r -
técnico no Barcelona,
Bayern de Munique e
Manchester City.

Antes livre no merca-
do, Domènec Torrent já
havia afirmado, em en-
trevista ao jornalista ita-
liano Gianluca Di Mar-
zio, que conhece com
profundidade os jogado-
res do Flamengo:

- Eu gosto de me man-
ter atualizado sobre o
futebol ao redor do mun-
do. Então, vi muitas par-
tidas do Campeonato

Brasileiro no último ano.
Conheço perfeitamente
a equipe que eles (Fla-
mengo) têm - falou, an-
tes de salientar:

- Também leio os jor-
nais, sei dos rumores,
mas não fui contactado
diretamente. Na Améri-
ca do Sul, tenho um cola-
borador de confiança,
que me advertiu que po-
deria haver interesse da
parte deles. Mas até hoje

não falei com ninguém.
A minha prioridade é
treinar um grande clube.
O Flamengo é um dos
maiores ao redor do mun-
do - falou, contando com
o "aval" de Guardiola.

DE OLHO NO
BRASILEIRO

C o n h e c i d o p e l o
DNA ofensivo, assim
como o mentor Pep Gu-

ardiola, Domènec Tor-
rent ainda não tem data
confirmada para iniciar
os trabalhos no Ninho
do Urubu. Maurício Sou-
za, técnico do Sub-20,
está no comando interi-
no, por ora. Cabe lem-
brar que a estreia do Fla-
mengo no Campeonato
Brasileiro será dia 9 de
agosto, às 16h, contra o
Atlético-MG, no Mara-
canã.

Lance!
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