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'Ditado pelo coração’: jovem escritor
de São Gabriel da Palha faz
sucesso com livro de poesia Pág. 04

Espírito Santo conquista
1° lugar do Brasil no Ideb
2019 e alcança melhor
índice dos últimos 10 anos

Foto: Hélio Filho/Secom

Casagrande lembrou que desde o ano
de 2011, quando esteve pela primeira
vez à frente do Executivo Estadual, o
Espírito Santo vem em um processo
crescente no Ensino Médio Pág. 07

Cobertura vacinal na pandemia
está abaixo de 60%

Invista-se realiza segundo desfile de
forma digital em Vila Valério

Espírito Santo amplia testagem para toda
população que apresente síndrome gripal

Leilão on-line da Seger tem veículos com
lance a partir de R$ 2,6 mil
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Reflexao~

"Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito
quebrantado; coração compungido e contri-
to, não o desprezarás, ó Deus."

Refletindo: As vezes não temos nada para
oferecer ao nosso Pai... Procuramos e não
encontramos, enquanto o que Deus quer é
simplesmente nosso coração... Conhecer a
Deus é ir mais além é rasgar os céus com o
coração... é tocar a Deus com uma oração de
UM QUEBRANTADO CORAÇÃO !!!
Porque isso move o coração de Deus !!!!!!!!!!!!!

Oração: Senhor mais uma vez queremos
consagrar nossas vidas a Ti ,te entregar tudo
que temos tudo que somos e nos dispor para
que o Senhor faça de nós o que ha em teu
coração... E a cada dia, enquanto houver
folego de vida em nós, que seja sempre assim, o
nosso melhor pra TI !!! Amém.
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Espírito Santo amplia testagem para toda
população que apresente síndrome gripal

Em coletiva de im-
prensa, realizada na
segunda-feira (14), o
secretário de Estado da
Saúde, Nésio Fernan-
des, junto com o subse-
cretário de Estado da
Saúde, Luiz Carlos Re-
blin, anunciou a ampli-
ação da coleta de exa-
mes para o novo Coro-
navírus (Covid-19) pa-
ra todas as pessoas que
apresentarem síndro-
me gripal no Espírito
Santo.

A nova definição de
casos operacionais e
critérios está disponibi-
lizada na Nota Técnica
C O V I D - 1 9 N º
73/2020, que revoga a
publicação da Nota
Técnica COVID-19 Nº
70/2020.

“Aqueles que tive-
rem qualquer sintoma
respiratório caracterís-
tico e que preencha a
definição de casos da
Covid-19 terão indica-
ção de realizar o teste
de PCR, independente-
mente da idade e da
comorbidade. Cami-
nhamos dentro de uma

estratégia sanitária para
estabelecer uma maior
ousadia na capacidade
de testagem e bloqueio
de pessoas sintomáticas
e seus comunicantes”,
informou o secretário
Nésio Fernandes.

Com essa atualiza-
ção, o Estado passa a
ampliar a testagem pa-
ra os casos suspeitos
que apresentarem sín-
drome gripal. Para a
definição de síndrome
gripal, a Secretaria da
Saúde ressalta que são
aqueles indivíduos que
apresentam quadro

respiratório agudo, ca-
racterizado por pelo
menos dois dos seguin-
tes sinais e sintomas:
febre (mesmo que refe-
rida), calafrios, dor de
garganta, dor de cabe-
ça, tosse, coriza, distúr-
bios olfativos ou distúr-
bios gustativos. Além
disso, fica definida tam-
bém a coleta de exames
para a Covid-19 de pes-
soas que tiveram per-
das súbitas de paladar
e/ou olfato, mesmo
não havendo outros
sintomas.

O subsecretário Lu-

iz Carlos Reblin lem-
brou do papel impor-
tante do Laboratório
Central de Saúde Pú-
blica do Espírito Santo
(Lacen/ES) neste novo
cenário de enfrenta-
mento à Covid-19. “O
Lacen é uma estrutura
importante e estratégi-
ca. Neste momento
reúne condição de rea-
lizar até 2.500 exames
de PCR por dia, exata-
mente para fazer frente
a essa nova estratégia
de ampliação da testa-
gem no Estado”, enfa-
tizou.

SESA

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, junto com o subsecretário de Estado
da Saúde, Luiz Carlos Reblin, anunciou a ampliação da coleta de exames de Covid-19
para todas as pessoas que apresentarem síndrome gripal no Espírito Santo

Foto: divulgação
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Invista-se realiza segundo desfile
de forma digital em Vila Valério

Aconteceu na última
semana em Vila Valério,
o segundo desfile em
formato digital da loja
Invista-se. O evento foi
transmitido ao vivo pelo
YouTube, e evidenciou
a coleção Primavera
Verão 21, mostrando
tendências, cores, sha-
pes e estilos.

O desfile que trouxe
a coleção SUMMER
21, contou com um ce-
nário contextualizado à
natureza, com flores e
muito verde, arremeten-
do a ‘esperança’.

“Em breve comemo-
ramos 18 anos de Invis-
ta-se em Vila Valério e
como gestora de mais
três lojas na cidade, sem-
pre busco por trazer ino-
vação, realizando um
trabalho de constância e
dedicação. A loja que é
pioneira em eventos e
desfiles presenciais, ina-
ugurou na cidade e re-
gião as passarelas on-
line, movimentando o
fluxo das redes sociais.
Nas passarelas, lindas

modelos valerienses,
trouxeram em suas pro-
duções tendências, esti-
los, shapes e muita cor
de uma coleção que está
maravilhosa”, contou a
empresária Dione Daré
Casotti.

Internauta elogia

“Parabéns pelo tra-
balho que estão fazen-
do, são poucas as lojas
que eu vejo que se esfor-
çam tanto para oferecer
o melhor para os clien-
tes. Vocês têm um bom
gosto incrível, as peças
são sensacionais e mar-
cas de muita qualidade,
parabéns pelos 18 anos
da loja, e que vocês pos-
sam continuar nos tra-
zendo muitas novidades
sempre”, disse.

Moda, beleza e
cuidados com a saúde

Durante todo os pre-
parativos do evento, to-
da a equipe da Invista-se
esteve devidamente pro-
tegida com o uso de más-
caras, espaçamento e

demais cuidados.
"Trabalhamos com

um número reduzido de
modelos. Tudo foi reali-
zado com muito cari-
nho, respeitando as leis
e as normas de preven-
ção, assim como o uso
das máscaras pela nossa
equipe e espaçamento
adequado permitido
aos participantes", pon-
tuou Dione.

“Realizar um evento
digital a todos clientes,
amigos, clientes de ou-
tras cidades e Estados é
promover a oportunida-
de de todos estarem jun-
tos de forma conectada
comigo, com a minha
equipe e com a nossa
loja. Eu me sinto honra-
da por entrar em cada
casa, em cada lar e levar
informação, moda, ale-
gria em um momento
especial, que foi prepa-
rado de forma carinho-
sa para todos. É uma
honra e uma emoção
muito grande, agradeço
aos meus clientes, que
confiam no nosso traba-
lho”, finalizou a empre-
sária.

STF declara inconstitucional a
impressão do voto pela urna eletrônica

O plenário do Supre-
mo Tribunal Federal
(STF) decidiu declarar,
por maioria, inconstituci-
onal a impressão de um
comprovante de votação
pela urna eletrônica, con-
forme previa a minirre-
forma eleitoral de 2015.

A impressão do voto
já se encontrava suspensa
por força de uma liminar
(decisão provisória) con-
cedida também pelo ple-
nário do Supremo, em
junho de 2018, alguns
meses antes da eleição
presidencial daquele ano.

A liminar havia sido
pedida pela então procu-
radora-geral da Repúbli-

ca, Raquel Dodge, que
entre outros argumentos
disse haver o risco de o
sigilo do voto ser violado.
Seria o caso, por exem-
plo, das pessoas com defi-
ciência visual, que neces-
sitariam de auxílio para
verificar as informações
no voto impresso.

Com a decisão de ago-
ra, torna-se definitivo o
entendimento do relator
da ação, ministro Gilmar
Mendes, que concordou
ser o voto impresso in-
constitucional por amea-
çar a inviolabilidade do
sigilo da votação e ainda
favorecer fraudes eleito-
rais.

O julgamento foi rea-
lizado na sessão encerra-

da às 23h59 de segunda-
feira (14) do plenário vir-
tual, ambiente digital em
que os ministros têm um
prazo, em geral de uma
semana, para votar remo-
tamente por escrito.

A impressão do voto
foi aprovada em 2015 no
Congresso com a justifi-
cativa de garantir meios
para embasar eventuais
auditorias nas urnas ele-
trônicas. A então presi-
dente Dilma Rousseff
chegou a vetar a medida,
alegando entre outros
pontos o “alto custo” de
implementação, de R$
1,6 bilhão, segundo o
Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE). O veto, entre-
tanto, foi depois derruba-

do pelos parlamentares.

Relator

Em seu voto, Mendes
destacou que não se pode
utilizar “uma impressora
qualquer” para a emissão
do voto, sendo necessário
o desenvolvimento de um
equipamento ao mesmo
tempo "inexpugnável" e
capaz de inserir o com-
provante de votação em
um invólucro lacrado.

“Se assim não for, em
vez de aumentar a segu-
rança das votações, a im-
pressão do registro será
frágil como meio de con-
firmação do resultado e,
pior, poderá servir a frau-
des e a violação do sigilo

das votações”, escreveu o
ministro.

Mesmo que fosse pos-
sível a produção de tal
equipamento, ainda have-
ria o desafio de progra-
má-lo com um software
compatível com os requi-
sitos de segurança da ur-
na eletrônica, destacou
Gilmar Mendes.

“De outra forma, a
impressora poderia ser
uma via para hackear a
urna, alterando os resul-
tados da votação eletrôni-
ca e criando rastros de
papel que, supostamente,
os confirmassem”, afir-
mou o ministro, que foi
seguido pela maioria do
plenário do Supremo.

Agência Brasil

Fotos: divulgação

Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil

Editora Hoje

"Como gestora de mais três lojas na
cidade, sempre busco por trazer inovação,
realizando um trabalho de constância e
dedicação", disse Dione Daré
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'Ditado pelo coração’: jovem escritor de
São Gabriel faz sucesso com livro de poesia

Mesmo tendo apenas
23 anos, jovem escritor
Júlio Cesar Alves Candi-
da é conhecido como “O
Poeta” em São Gabriel
da Palha. Responsável
por dar vida a textos car-
regados de emoção, Júlio
Cesar é autor da obra 'Di-
tado pelo coração’, um
livro de poesias mescla-
das por temas de sofri-
mento, amor, natureza e
imaginação.

Natural de Vitória,
Júlio Cesar mora na cida-
de de São Gabriel desde
março de 2008 e já se con-
sidera um gabrielense de
coração. Da capital, ele

t r

ouxe consigo lembranças
de momentos especiais e
que junto com as novas
experiências adquiridas
na Capital Nacional do
Café Conilon, resulta-
ram em inspiração para
escrever poemas e dar
início a novos projetos
literários.

“Produzo textos des-
de os 12 anos de idade,
sempre em momentos
vagos eu pegava meu ca-
derno e caneta e locomo-
via-me para um espaço
sossegante como no quin-
tal de minha residência,
até mesmo em cima de
árvores e o que eu sentia,
escrevia e armazenava
como recordação. Depo-
is de um tempo, lancei
em companhia da Edito-
ra Drago que possui sua
equipe no Rio de Janei-
ro, meu primeiro livro
de poemas que se chama
‘Ditado pelo coração’.
Mas possuo atualmente
uma versão semelhante
à obra citada acima, que

seria uma espécie de volu-
me 2. Ainda estou em
processo de formação de
um romance adolescente
e uma obra composta por
pequenos contos amoro-

sos”, conta o

escritor Júlio Cesar.

A paixão pela escrita

“ C o mu m e n t e e n-
quanto se é criança e ado-
lescente é vivenciado
emoções diversas. A ale-
gria e a tristeza são senti-
mentos contraditórios,
porém alternam-se dia
após dia, nisso inspira-
ções suaves e tenebrosas
são interligadas ao ser
interior e nesse processo
essas emoções transcre-
vem-se no papel de forma
mágica, verdadeira com
o intuito de atingir o lei-
tor. O real motivo dessa
paixão pelas palavras é
poder de certa maneira
descarregar o abalo ou
harmônica que integra
minhas expressões facia-
is e atitudes”, disse.

O jovem escritor con-
ta que para ele, a imagi-
nação tem o poder de
adquirir poderes ilimita-
dos, sendo capaz de
transformar sentimentos,
opiniões e momentos em
novas histórias.

“A cada palavra des-
crita é a construção de
um convite para a paz
culta, a melodia da leitu-
ra é soada quando o leitor

e a obra se tornam
companheiros. Trans-
formar sentimentos,

argumentos e con-
tos em palavras é

como uma bela
sobremesa após
o jantar, pois
q u a n d o e s t á

construindo um
verso, um poema

ou um capitulo é
algo gratificante, pra-

zeroso além de trazer
uma sensação de orgulho
ministrado à capacidade
do sujeito presente na
ação. Quando escrevo é
como se estivesse num
bosque de jequitibás que
abriga pássaros de diver-
sas espécies que cantaro-
lam e cantarolam, junta-
mente de sinuosos raios
solares sobre minha cabe-
ça. Sinto-me revigorado
quando leio minha cria-
ção e me sinto ainda mais
lisonjeado quando outros
lêem e se sintam familia-
rizados com o sentimen-
to que a obra em si está
transmitindo em sua es-
sência”, afirma Júlio Ce-
sar.

A inspiração

O jovem escritor, car-
rega consigo a certeza de
que as obras de Deus são
perfeitas em toda sua es-
sência e por isso a nature-
za é um dos temas que ele
mais se simpatiza a escre-
ver, sendo elas ricas em
inspirações. Júlio Cesar
explica que os processos
criativos para seus traba-
lhos partem de sentimen-
tos aglomerados em seu
interior e que a vontade
de obtê-los de forma con-
creta incentiva a produ-
ção textual.

“O processo de cria-
ção inicia quando senti-
mentos são aglomerados
no interior, a tudo me
inspira, momentos ao
amanhecer até o instante
do adormecer. Minha
motivação é alimentada
a cada linha finalizada,
dificilmente vou cessar

minha escrita, pois mi-
nha inspiração é ilimita-
da, quando estou triste
ou feliz tenho um contex-
to mental sendo forma-
do. Tento sempre ir além
de um mundo encubado,
busco entender o passa-
do, supor o futuro e me
imaginar na vida de ou-
tro ser vivo (planta, ani-
mal)”, afirma Júlio.

Obras, sonhos e metas
para o futuro

Júlio Cesar, conta que
um de seus sonhos como
escritor é criar de 30 a 50
obras. E pode-se dizer
que ele está no caminho
certo, pois já possui al-
guns trabalhos em pro-
cesso de criação.

‘Inspirações banais’

“Esta obra será com-
posta por poemas diversi-
ficados semelhantes ao
livro Ditado pelo Cora-
ção. Provavelmente será
lançado entre outubro e
dezembro. Esse trabalho
irá proporcionar ao leitor
emoções aleatórias por
sua riqueza em temas,
tem o intuito também de
apresentar novas visões
detalhando situações
banais que são desperce-
bidas. Integra-se em esta-
belecer a convicção de
que a inspiração nasce
em qualquer âmbito e em
qualquer instante”, conta
Júlio.

‘Pequenos enredos’

“Será composta por
pequenos contos de um

jovem que teve sua vida
amorosa conturbada,
por mais que se dedicava
a derrota era certa, pas-
sou por inúmeros encon-
tros rasos no qual aca-
bou remendado, mas
quem dorme sonha e
quem luta conquista.
Provavelmente estará
finalizado em meados de
maio de 2021, pois se
encontra em fase inicial.
Esse trabalho irá propor-
cionar ao leitor a ideia de
que paixões são peque-
nas explosões sentimen-
tais que normalmente
são rasas e que em alguns
casos evoluem para o
amor verdadeiro", afir-
ma o escritor.

‘Débora’

Trata-se de um ro-
mance adolescente, on-
de um jovem amante
dedica seu tempo, caris-
ma e emoções a uma ga-
rota exuberante, além de
ser sua vizinha e o moti-
vo de seu despertar, po-
rém nem tudo ocorre
como planejamos e o
inesperado e o esperado
são tensões fortuitas.
Essa obra está prevista
para ser finalizada em
meados de março de
2021 e irá proporcionar
ao leitor uma visão deta-
lhada de uma constante
luta diária de um garoto
apaixonado, mas tam-
bém o entendimento de
que é impossível amar
sozinho e que o amor
reciproco é a chave para
um início de relaciona-
mento com estabilida-
de”, finaliza o autor.

Editora Hoje
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O jovem escritor conta que para ele, a imaginação tem o poder
de adquirir poderes ilimitados, sendo capaz de transformar
sentimentos, opiniões e momentos em novas histórias
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BPMA flagra caça e animais
em cativeiro no Norte do estado

No último sábado
(12), policiais milita-
res da Segunda Com-
panhia do Batalhão de
Polícia Militar Ambi-
ental (2ªCia-BPMA)
se deslocaram aos mu-
nicípios de São Gabri-
el da Palha e Águia
Branca, com a finali-

dade de realizar fisca-
lização ambiental de
fauna.

A ação resultou na
apreensão de 24 ani-
mais da fauna silves-
tre brasileira, sendo:
19 “co le i ro s ’ , um
“trinca-ferro” e qua-
t ro “b igod inhos” ,
além de 23 gaiolas e
quatro alçapões. Os

animais eram manti-
dos irregularmente
em cativeiro, sem a
devida autorização do
órgão ambiental com-
petente. O montante
apreendido foi enca-
minhado para a sede
da 2ª Cia e posterior-
mente será entregue
no Cereias, em Ara-
cruz.

Cobertura vacinal
na pandemia está
abaixo de 60%

Com o isolamento
social e o medo de com-
parecer aos serviços de
saúde durante a pande-
mia de covid-19, a cober-
tura vacinal no Brasil este
ano está muito abaixo da
meta, com algumas vaci-
nas do calendário básico
do Programa Nacional
de Imunização (PNI)
não atingindo metade do
público-alvo esperado.

O alerta foi feito on-
tem (15) pela Sociedade
Brasileira de Imunização
(SBIm), durante o lança-
mento da campanha
#CRIE+proteção, para
divulgação dos serviços
gratuitos dos Centros de
Referência para Imuno-
biológicos Especiais (Cri-
es).

O p r e s i d e n t e d a
SBIm, Juarez Cunha,
apresentou dados do Da-
ta SUS referentes a agos-
to, segundo os quais ne-
nhuma cobertura para
crianças até 2 anos atin-
giu 60% do público-alvo
no período. No caso da
hepatite B, estava em
45,35%, da poliomielite,
em 51,75% na primeira
dose e 45,23% no primei-
ro reforço e, no reforço
da tríplice viral, em
44,34%. E apenas 10%
das gestantes tomaram a
dTpa no mês passado.
Essa vacina protege con-
tra difteria, tétano e co-
queluche.

Cunha alertou que a
falta de vacina pode tra-
zer complicações impor-
tantes para a saúde coleti-
va, no momento em que
se discute a reabertura
das escolas e o retorno às
aulas presenciais para
crianças e adolescentes.
“Temos vacinas seguras,
eficazes e gratuitas, e o
risco é muito grande se
continuarmos com co-
bertura vacinal tão bai-
xa”, disse o médico. Ele
enfatizou que os dados
são de agosto são preli-
minares, mas que os nú-
meros atuais estão na
faixa de 60%, o que é mui-

to baixo.
Segundo Cunha, o

risco é que todas essas
doenças, que estão elimi-
nadas ou controladas,
podem retornar, princi-
palmente com o retorno
da mobilidade de toda a
população e o retorno às
aulas. “É muito impor-
tante que todas as crian-
ças estejam com a vaci-
nação em dia”, afirmou.

Ele Lembrou que, no
ano passado, não se atin-
giu a meta em nenhuma
vacina para até 2 anos,
com praticamente todas
ficando abaixo dos 85%.

Hesitação

A vice-presidente da
SBIm, Isabella Ballalai,
ressaltou que, desde
2017, a cobertura vacinal
vem caindo, com o au-
mento do movimento de
“hesitação ante a vaci-
na”, o que levou o país ao
retorno, por exemplo, do
sarampo, com 18 mil ca-
sos em 2018, 10 mil em
2019 e de já estar com
quase 8 mil registros este
ano, apesar da pandemia
e do isolamento social.

Para Isabella, é preci-
so se orgulhar do PNI: “o
brasileiro confia na vaci-
na, isso se repete nas pes-
quisas, mas por conta de
todos esses fatores da
hesitação, registramos
este ano mais de 7 mil
casos de sarampo. Como
estaria o sarampo se não
estivéssemos trancados
em casa? O que pode

acontecer com a poliomi-
elite com uma cobertura
vacinal em crianças me-
nores de 1 ano agora em
torno de 50%? Essa doen-
ça pode voltar, como vol-
tou o sarampo.”

O médico e divulga-
dor científico Dráuzio
Varella, que apresenta a
campanha dos Cries, dis-
se que a expectativa de
vida no país mais do que
dobrou no último século,
passando de 35 anos em
1900 para 76 anos atual-
mente. Varella afirmou
que a vacinação é respon-
sável por boa parte desse
avanço, ao lado do sanea-
mento básico e das me-
lhores condições de higi-
ene, e condenou veemen-
temente os movimentos
contrários à vacinação.

“Você faz o que qui-
ser da sua vida, mas fazer
uma propaganda para
convencer as pessoas a
não levar o filho para vaci
nar é crime, não tem ou-
tra palavra. Você não teve
poliomielite porque seus
pais o vacinaram. E ago-
ra você nega esse recurso
para os seus filhos?A gen-
te deveria ter leis muito
severas contra esses gru-
pos.”

De acordo com a mé-
dica do Crie Martha Lo-
pes, o programa de vaci-
nação brasileiro, criado
em 1973, é o maior do
mundo e foi responsável
pela eliminação da polio-
mielite no país desde
1994 e da rubéola desde
2015.

Agência Brasil

Luciana Andrade destaca atuação
do MPES no combate à pandemia

A procuradora -
geral de Justiça, Lucia-
na Gomes Ferreira de
Andrade, concedeu
entrevista à Revista
Sim e abordou o “Pac-
to Pela Vida”, proposto
pelo Ministério Públi-
co do Estado do Espíri-
to Santo (MPES) para
a proteção dos cida-
dãos e enfrentamento à
Covid-19. Ela destacou
a importância da união
de esforços para que
todas as medidas de
segurança sejam toma-
das pela sociedade para
evitar mortes em de-
corrência da doença.

"A ideia desse cha-
mamento coletivo é de
que a responsabilidade
é compartilhada: do
Estado, mas também
da sociedade. É um
movimento para que a
população compreen-

da o momento crítico e
não relaxe no uso de
máscara, no distancia-
mento social, mante-
nha a higienização das
mãos sempre e fique
em casa. Sabemos que
a população está can-
sada, mas precisamos
seguir as regras sanitá-
rias para minimizar o
contágio da doença”,
sa l ientou Luciana
Andrade na entrevista.

A procuradora -
geral de Justiça refor-

çou a necessidade de a
sociedade se manter
vigilante nos cuidados
sanitários, apesar da
desaceleração do con-
tágio da doença no
Espírito Santo. “Não
podemos esmorecer ou
relaxar nos cuidados,
sendo sempre iminente
o descontrole pandê-
mico e, com isso, uma
possível escassez de
leitos, que poderá levar
ao colapso do sistema
de saúde”, afirmou.

MPES

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação

PM ES
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Leilão on-line da Seger tem veículos
com lance a partir de R$ 2,6 mil

Já está no ar o leilão
on-line de veículos,
sucatas e bens móveis
inservíveis, promovido
pela Secretaria de Ges-
tão e Recursos Huma-
nos (Seger). O acesso
ao certame é realizado,
exclusivamente, pelo
s i t e d o l e i l o e i r o
www.emleilao.com.br
e os lances podem ser
registrados até 3 de ou-
tubro.

No leilão estão sen-
do ofertados 201 lotes.
Deste total, 167 são
compostos por sucatas
e veículos em estado
regular para circulação

e 34 por bens móveis
inservíveis como te-
lhas, painéis, TVS,
equipamentos eletrô-
nicos e de sonorização,
sucatas de botijas de
gás, lanternas, carrega-
dores de bateria, balan-
ça, bebedouros, moni-
tores LCD, entre ou-
tros.

Os lotes de veículos
com menor lance são
os de Nº 148, 195, 196
e 198, no valor inicial
de R$ 2,6 mil, com mo-
tos modelo Yamaha
L a n d e r X T Z 2 5 0 .
Além destes, há o lote
de Nº 48 com um Ford
Escort, em estado de
sucata, no valor inicial

de R$ 50. O certame
conta ainda com auto-
móveis como Ford
Ecosport, Ford Fiesta
Sedan, Ford Focus,
Fiat Linea Essence,
Fiat Palio Fire, GM
Blazer Advantage, GM
Corsa e Renault Lo-
gan. A visitação dos
bens ofertados poderá
ser feita de 23 de setem-

bro a 2 de outubro, nos
locais e horários pre-
vistos no edital do lei-
lão. Não é necessário
agendamento, mas o
uso de máscaras é obri-
gatório.

"Esta é a segunda
vez que a Seger realiza
um leilão totalmente
on-line, garantindo a
segurança dos partici-

pantes neste momento
de pandemia do novo
Coronavírus (Covid-
19). A primeira edição
foi um sucesso, com a
arrecadação de mais de
R$ 2 milhões. O meio
digital está sendo alia-
do da nossa Política de
Gestão de Patrimô-
nio", destaca a secretá-
ria de Estado de Ges-

tão e Recursos Huma-
nos, Lenise Loureiro.

Serviço

Leilão on-line de
veículos, sucatas e bens
móveis inservíveis

Data: Até 3 de outu-
bro (sábado)

Mais informações:
www.emleilao.com.br

Foto: divulgação

Seger

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA SEDE DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

Faço saber que pretendem casar-se:

MAICON OLIVEIRA SALOMÃO, nacionalidade brasileira, profissão Agricultor,

com vinte (20) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Felisburgo-MG,

residente na Rua Miguel Abilio Lovo, Lote 23, João Colombi em São Gabriel da

Palha-ES e

THAMIRES GONÇALVES ALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira,

profissão costureira, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil divorciada,

natural de Guarulhos-SP, residente na Rua Miguel Abilio Lovo, Lote 23, João

Colombi em São Gabriel da Palha-ES.

14 de setembro de 2020.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº

000020/2020 - PROCESSO
Nº001366/2020

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 contratação de empresa
objetivando o fornecimento de materiais
de consumo e equipamentos para
manutenção dos serviços urbanos na
Sede e Distritos do Município, em
a t e n d i m e n t o à s U n i d a d e s
Administrativas da Prefeitura Municipal
de Vila Valério/ES. CREDENCIAMENTO:
30 minutos antes da ABERTURA DA
SESSÃO, a qual ocorrerá às 12:00 do dia
30 de setembro 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, 15 de setembro de 2020.

GILFARLEI PETRI
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES, torna público a
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 - PROCESSO Nº
01773/2020, do tipo: MENOR PREÇO POR LOTE. OBJETO:
Contratação de empresa(s) especializada(s) para execução de
obras de pavimentação de diversas ruas no Município,
conclusão de chafariz no Distrito de São Jorge da Barra Seca e
construção de gradil em nylofor na Sede do Município de Vila
Valério/ES.
CREDENCIAMENTO: 30 minutos antes da ABERTURA DA
SESSÃO, a qual ocorrerá às 08:00 do dia 02 de outubro 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
11às17hs, de segunda à quinta, e, nas sextas-feiras, de
07às12h, e poderá ser requeridos através do site:
www.vilavalerio.es.gov.br. MAIORES INFORMAÇÕES: TEL.
(027) 3728-1000.

Vila Valério/ES, 15 de setembro de 2020.
CLEBERSON DEPRÁ

Presidente da CPL/PM ViVa

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

Compre, venda
e troque!

Compre, venda
e troque!

NO
CURTA A NOSSA PÁGINACURTA A NOSSA PÁGINA

www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/
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Espírito Santo conquista 1° lugar do Brasil no Ideb
2019 e alcança melhor índice dos últimos 10 anos

O Espírito Santo al-
cançou a melhor avaliação
do Ensino Médio da Rede
Pública do País no Índice
de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb)
dos últimos dez anos, con-
quistando destaque nacio-
nal ao lado do Estado de
Goiás. O anúncio do resul-
tado foi feito pelo governa-
dor Renato Casagrande e
pelo secretário de Estado
da Educação, Vitor de
Angelo, durante coletiva à
imprensa, na tarde desta
terça-feira (15), transmiti-
da ao vivo pelas redes soci-
ais.

O resultado do Ideb
2019 do Ensino Médio do
Espírito Santo foi de 4,6
alcançando, inclusive 98%
da meta (4,7), maior que
em 2017, quando o Estado
alcançou 93% da meta. Na
evolução total, em todo o
Estado (redes municipal,
estadual e privada) o Ideb
alcançou nota 4,8.

Para o governador Ca-
sagrande, o resultado de-
monstra que o Estado está
no caminho correto e enfa-
tizou a importância das
diretrizes do Governo na
melhoria da qualidade do
ensino.

“Para nós é um dia
especial, pois o Espírito
Santo está em primeiro
lugar, junto com Goiás,
em relação ao Ensino Mé-
dio do Brasil. Juntando
todas as escolas privadas e
públicas, estamos em pri-
meiro. Um dado muito
importante e queria agra-
decer a toda comunidade
escolar, nossa equipe da
educação e todos os servi-
dores. As diretrizes do
governo no que é essenci-

al, como a luta pela inclu-
são e a diminuição da eva-
são, a melhoria da qualida-
de do ensino e da infraes-
trutura, foram fundamen-
tais para alcançarmos es-
ses números”, disse.

Casagrande lembrou
que desde o ano de 2011,
quando esteve pela primei-
ra vez à frente do Executi-
vo Estadual, o Espírito
Santo vem em um proces-
so crescente no Ensino
Médio.

“Mostra uma ação que
envolve a administração
pública diretamente. Na
aprendizagem, o Estado é
o primeiro com a maior
nota de Matemática e Por-
tuguês. Mostra que esta-
mos em um caminho cor-
reto e compreendemos que
a educação é a menor dis-
tância para que a gente
reduza violência e gere
oportunidades. Ainda
temos um caminho a per-
correr e quando a gente
compara 2019 com 2017
vemos o quanto avança-
mos”, pontuou o governa-
dor.

De acordo com os re-
sultados, as escolas da Re-
de Pública Estadual me-
lhoraram nos dois compo-
nentes para cálculo do
Ideb, que são aprendiza-
gem de Português e Mate-
mática, bem como o fluxo
(aumento da aprovação e
diminuição da evasão).
Outro destaque é que o
número de aprovados não
aumentou apenas relacio-
nando a “aprovação auto-
mática”, ou seja, o compo-
nente aumentou, pois hou-
ve aprendizagem.

Os resultados, repassa-
dos pelo Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Tei-

xeira (Inep), mostram que
o Espírito Santo reduziu as
desigualdades dentro da
Rede Estadual de Ensino
ao longo dos últimos anos,
alcançando a melhor mar-
ca no ano de 2019. Nos
anos anteriores, o Ensino
Médio registrou as marcas
de 3,3 (2011); 3,4 (2013);
3,7 (2015) e 4,1 (2017). O
Ideb aponta ainda que
dentro da Rede Estadual
houve uma diminuição da
distância entre as escolas
estaduais, entre a que tem
maior e menor Ideb. Por-
tanto, o Estado avançou na
equidade entre as escolas.

O secretário Vitor de
Angelo iniciou sua fala
fazendo menção a todos
que também são conside-
rados merecedores dessa
conquista. “Todos os pro-
fissionais da Educação
Pública Estadual e pais de
alunos são igualmente
responsáveis por estes re-
sultados e, com certeza,
estão felizes e satisfeitos”,
disse.

Segundo Vitor de Ange-
lo, os dados apontam que
o Espírito Santo teve o
maior índice no compo-
nente proficiência com a
melhor aprendizagem,
tanto em Matemática
quanto em Português,
saltando de 4,77 para 5,05.
“Continuamos na lideran-
ça em Português e em Ma-
temática, pela primeira
vez, ultrapassamos em
aprendizagem com a nota
5 na escala do Saeb”, indi-
cou.

Outro dado relevante
nos resultados do Ideb e
apontados pelo Inep, é que
o Espírito Santo é o Estado
com a maior proporção de
escolas com índice igual
ou superior a 4,2 (60,3%).

O Inep também pontua
que, tanto o Espírito Santo
(67,5%) quanto Goiás
(56,3%), tiveram a grande
maioria dos seus municípi-
os com desempenho da
Rede Estadual de Ensino
Médio igual ou superior a
4,2, mostrando a melhoria
do Ensino Médio.

O secretário de Estado
também ressaltou que os
resultados refletem os pila-
res da gestão na Educação,
sendo eles: a gestão dialo-
gada, o foco nos parâme-
tros avaliativos e a diminu-
ição da desigualdade da
Rede. “Fico muito conten-
te, pois não só consegui-
mos dialogar, mas tam-
bém conseguimos excelen-
tes parâmetros avaliativos
garantindo a equidade na
rede. Nossa Rede é de alta
performance, com melhor
distribuição e menores
desigualdades. Importante
destacar que focamos em
todo o território capixaba,
assessorando mais de per-
to as regionais”, acrescen-
tou.

Vitor de Angelo desta-
cou ainda o trabalho que
foi iniciado no início do
ano passado e que se refle-
te agora nessa avaliação.
“Herdamos um avião que
estava desacelerando. Em
poucos meses, desde quan-
do chegamos à Sedu, de
fevereiro a outubro de
2019, desenvolvemos um
trabalho muito intenso, de
todas as equipes, para fa-
zer este trabalho e fazer
esta entrega. Há desafios,
mas mostramos que todo o
movimento feito pela Re-
de Estadual nos trouxe
conquistas significativas
na Educação Básica”, pon-
tuou.

Avanços no Ensino
Fundamental Público

O Espírito Santo se-
guiu o ritmo de avanço
também no Ensino Funda-
mental público, reduzindo
as desigualdades entre o
ensino público e o privado.
De acordo com os resulta-
dos, a rede pública estadu-
al alcançou nos Anos Ini-
ciais a nota de 6,1 (sendo
que a meta era 5,7) e, nos
Anos Finais, o índice de
5,0 (superando a meta que
era 4,8).

Ações na Rede Estadual

Algumas ações, que
tiveram como premissa a
qualidade com equidade
na Rede Pública Estadual,
no ano de 2019, favorece-
ram ao destaque alcança-
do pelo Espírito Santo no
Ideb. Dentre elas está a
reestruturação e fortaleci-
mento do Sistema de moni-
toramento, o Programa de
Reforço nas disciplinas de
Português e Matemática e
os recursos destinados
para investimentos nas
escolas, que englobam
mais de R$ 64 milhões.

Idebes

Os resultados do Índice
de Desenvolvimento da
Educação Básica do Espíri-
to Santo (Idebes) 2019, di-
vulgados pelo Governo do
Estado no início de 2020,
mostraram que os indica-
dores do Ensino Médio no
Estado avançaram em rela-
ção ao ano anterior. Em
2018, o indicador capixaba
foi de 4,10 e, neste ano, o
índice subiu para 4,42, o
melhor dos últimos quatro
anos. O Idebes indica o
nível da qualidade da
aprendizagem dos alunos
do Ensino Médio capixaba.

Ideb

O Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica
(Ideb) foi criado em 2007
para monitorar o desempe-
nho da educação no Brasil.
Ele reúne, em um só indica-
dor, os resultados de duas
dimensões de qualidade da
educação: o fluxo escolar e
as médias de desempenho
nas avaliações. O índice é
calculado a partir dos dados
sobre aprovação, obtidos no
Censo Escolar, e dos resul-
tados do Saeb.

Flamengo resiste pela permanência de estrelas do elenco e recusa ofertas
Na época da montagem do elenco para a atual temporada, o vice-presidente de futebol já havia dito
que seria difícil tirar nomes do clube e, por ora, o Flamengo resiste às investidas

E m d e z e m b r o d e
2019, dias após a conquis-
ta da Libertadores e do
Brasileirão, Marcos Braz
alertava: "para tirar joga-
dor do Flamengo o cheque
tem que ser alto. Se não,
não tira." Na época, o de-
partamento de futebol já
trabalhava na formação

do elenco para a atual tem-
porada e, por mais que a
pandemia do Covid-19
tenha alterado o cenário, a
direção vem cumprindo
com o que o VP de futebol
falou. O clube tem resisti-
do às investidas de clubes
estrangeiros pelas estrelas
do time. Nos últimos dias,
nova proposta por Arras-
caeta foi recusada.

O novo "não" do Fla-
mengo ao Al Nassr, da
Arábia Saudita, foi inicial-
mente publicado pelo site
"Goal". Procurada pela
reportagem do L!, a dire-
ção do Flamengo não con-
firma os valores ofereci-
dos pelo camisa 14. Con-
tudo, a proposta não agra-
dou a cúpula de futebol,
que sequer abriu negocia-

ção.
Everton Ribeiro, outra

estrela do elenco e capitão
do time, é outro atleta cobi-
çado no "mundo árabe".
No início do mês, a direto-
ria confirmou que recusou
duas propostas pelo cami-
sa 7 de clubes da Arábia
Saudita e dos Emirados
Árabes Unidos. Em de-
zembro, o meia renovou

até o fim de 2023.
Já os nomes de Gerson

e Bruno Henrique, por
exemplo, são constante-
mente ligados ao Benfica
pela imprensa de Portu-
gal, mas, até o momento, o
atual clube de Jorge Jesus
não fez qualquer oferta ao
Flamengo pelos dois atle-
tas.

Nenhum jogador é

inegociável, mas não será
qualquer oferta que fará o
Flamengo abrir mão de
seus principais nomes do
elenco. É desta forma que
o Flamengo enfrentará a
janela de transferências a
fim de manter um grupo
competitivo e capaz de
defender os títulos da Li-
bertadores e do Brasilei-
rão.

Lance!

Foto: Hélio Filho/Secom

Secom/Sedu

Casagrande lembrou que desde o ano de 2011, quando esteve
pela primeira vez à frente do Executivo Estadual, o Espírito
Santo vem em um processo crescente no Ensino Médio
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