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Reflexao~

"Justificados, pois, mediante a fé, temos paz
com Deus por meio de nosso Senhor Jesus
Cristo."

Refletindo: Como uma pessoa, atormentada
pela culpa do seu pecado, pode obter paz com
seu Criador ??? De acordo com a Escritura só
há um remédio: justificação pela fé em Cristo.
Se você está tentando encontrar a paz de outra
maneira, esqueça o caminho é Jesus. Nada de
sacrifícios, nada de penitências, nem de fazer
boas obras para essa conquista. Apenas crer.
Essa é a graça de Deus para nós. Justificação é
o pronunciamento favorável de um juiz,
declarando que o acusado é justo e inocente !!!
É isso que Deus fez por nós através da vida de
Jesus Cristo, livrou-nos de toda punição e de
toda culpa.

Oração: Senhor Deus, quero declarar minha fé
em Jesus, e declarar sobre minha vida a
justificação que traz a paz. Obrigado por me
considerar inocente, justo, e sem culpa. O
Senhor é o perfeito juiz, é o maravilhoso Deus,
é o Pai de amor, é o Salvador !!! Por favor tenha
misericórdia de mim, perdoa minhas falhas,
minhas limitações, minhas negligências, meu
orgulho, minha falta de amor, e ensina-me a
viver com sabedoria, conforme a liberdade que
Jesus Cristo conquistou. Eu oro em nome de
Jesus. Amém.

de

Momento

Romanos 5:1
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Governador do ES Renato
Casagrande sanciona LDO 2021

O governador do
Estado, Renato Casa-
grande, sancionou a Lei
de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) do Gover-
no do Espírito Santo
para 2021, aprovada
pela Assembleia Legis-
lativa. O ato foi publica-
do no Diário Oficial do
Estado de quinta-feira
(17). A LDO dispõe
sobre diretrizes para a
elaboração da lei orça-
mentária referente ao
exercício financeiro de

2021 e compreende,
entre outros aspectos,
as metas e prioridades
da administração públi-
ca, a estrutura e organi-
zação dos orçamentos,
e diretrizes para elabo-
ração e execução do
orçamento do Estado.

O secretário de Esta-
do de Economia e Pla-
nejamento, Álvaro Du-
boc, explica que a previ-
são da receita para o
exercício do próximo
ano leva em considera-
ção o cenário econômi-
co e fiscal, com base no

comportamento da arre-
cadação e em indicado-
res como a evolução do
Produto Interno Bruto
(PIB), taxa de câmbio e
preço internacional de
petróleo.

Álvaro Duboc des-
taca ainda que, com as
contas equilibradas, a
administração estadual
viabiliza a realização de
ações, projetos e pro-
gramas em benefício da
sociedade. A LDO esta-
belece metas e priorida-
des da administração
pública estadual, asse-

gurando o compromis-
so do Governo de man-
ter esse equilíbrio das
contas.

A Secretaria de Eco-
nomia e Planejamento
(SEP) trabalha na con-
solidação do Projeto de
Lei Orçamentária de
2021, de forma compa-
tível com as metas esta-
belecidas na LDO. O
PLOA para o próximo
ano deve ser enviado
para análise e aprova-
ção da Assembleia Le-
gislativa até o próximo
dia 30 de setembro.

Foto: Governo

O governador do Estado, Renato Casagrande, sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) do Governo do Espírito Santo para 2021, aprovada pelaAssembleia Legislativa

SEP
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Espírito Santo é o estado que mais
cresce em relação à meta do Ideb

O Espírito Santo
conquistou 98% da me-
ta estabelecida pelo
Índice de Desenvolvi-
mento da Educação
Básica (Ideb), um resul-
tado maior que em
2017, quando havia
alcançado 93%. Isso
significa que o Estado
sobe na avaliação da
Educação Básica e é o
que mais cresce em rela-
ção à meta do Ideb. A
Rede Pública Estadual
conquistou a marca de
4,6 neste ano, chegando
ainda mais próximo da
meta que era 4,7. Na
evolução total, em todo
o território estadual,
incluindo redes munici-
pais, estadual e privada,
a nota alcançada pela
educação capixaba foi
de 4,8.

O secretário de Esta-
do da Educação, Vitor
de Angelo, destacou o
resultado da avaliação
reflete o trabalho inicia-
do em 2019. “De feve-
reiro a outubro de 2019

desenvolvemos um tra-
balho muito intenso de
todas as equipes para
fazer esta entrega. Há
desafios, mas mostra-
mos que todo o movi-
mento feito pela Rede
Estadual nos trouxe
conquistas significati-
vas na Educação Bási-
ca”, pontuou.

O trabalho que favo-
receu o destaque alcan-
çado pelo Espírito San-
to no Ideb, mencionado
pelo secretário, contem-

pla ações que tiveram
como premissa a quali-
dade com equidade na
Rede Pública Estadual.
Dentre elas está a rees-
truturação e o fortaleci-
mento do Sistema de
Monitoramento, o Pro-
grama de Reforço nas
disciplinas de Portu-
guês e Matemática e os
recursos destinados pa-
ra investimentos nas
escolas, que englobam
mais de R$ 64 milhões.

Idebes

Outro parâmetro
que mostra o rendimen-
to positivo da educação
pública capixaba foram
os resultados do Índice
de Desenvolvimento da
Educação Básica do
Espírito Santo (Idebes)
2019, divulgados pelo
Governo do Estado no
início de 2020. Os da-
dos mostraram que os
indicadores do Ensino
Médio no Estado avan-

çaram em relação ao
ano anterior. Em 2018,
o indicador capixaba
foi de 4,10 e, em 2019, o
índice subiu para 4,42,
o melhor dos últimos
quatro anos. O Idebes
indica o nível da quali-
dade da aprendizagem
dos alunos do Ensino
Médio capixaba.

Ideb

O Índice de Desen-
volvimento da Educa-

ção Básica (Ideb) foi
criado em 2007 para
monitorar o desempe-
nho da educação no
Brasil. Ele reúne em um
só indicador os resulta-
dos de duas dimensões
de qualidade da educa-
ção: o fluxo escolar e as
médias de desempenho
nas avaliações. O índice
é calculado a partir dos
dados sobre aprovação,
obtidos no Censo Esco-
lar, e dos resultados do
Saeb.

Com nota 4,6 o Estado conquistou 98% da meta, superando 2017, com 93%

Flores mais indicadas para cultivo na primavera
A primavera, que

começa na próxima
terça-feira (22), é, sem
dúvidas, a estação ma-
is bonita e florida do
ano. É a época em que
ocorre o florescimento
de várias espécies de
plantas e, com isso, al-
gumas pessoas podem
desencadear crises alér-
gicas, pois ocorre a poli-
nização das flores, pro-
cesso de reprodução
em que os grãos de pó-
len circulam mais pelo
ar.

Segundo a profes-
sora do curso de Ciên-
cias Biológicas da Uni-
versidade de Guaru-
lhos (UNG), Marta

Greiner, é preciso aten-
tar para o tempo neces-
sário entre o plantio e o
florescimento das plan-
tas. “As flores da pri-
mavera devem ser plan-
tadas com três a quatro
meses de antecedên-
cia, ou com um tempo
maior, dependendo da
espécie escolhida. Fo-
lhagens e suculentas
podem se desenvolver
rapidamente, produ-
zindo efeitos muito
bonitos em jardins e
até mesmo no interior
das casas, prédios ou
qualquer outro local”,
explica.

As flores indicadas
pela bióloga para o cul-
tivo na primavera são:
caliandra, gloxínia,

heliconia, velloziana,
ipomeia, canna limba-
ta, begônias, alaman-
da, buganvília, onze
horas e caladium.

Dicas para todos os
tipos de plantas

Na primavera, po-
dem ocorrer chuvas
fortes que lavam o solo
e não infiltram, por
isso, é muito importan-
te verificar se a planta
precisa de água todos
os dias, principalmente
se a muda estiver em
solo arenoso.

Muitas plantas apre-
sentam desenvolvi-
mento de folhas novas
nesse período, o que
pode atrair muitas pra-

gas. Os pulgões são
grandes vilões e cocho-
nilhas adoram esse mo-
mento para infestarem
as plantas. O spray de
óleo de Neem é um ex-
celente produto para

controlar essas pragas.
Lembre-se de retirar
folhas e ramos que seca-
ram no inverno.

Outra dica impor-
tante nesse período é a
limpeza, poda e aduba-

ção para as plantas que
terão um longo tempo
para se adaptarem em
novos vasos ou espaços
de jardim, além de um
solo rico em matéria
orgânica.

UNG

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Na primavera, podem ocorrer chuvas fortes que lavam o solo e não
infiltram, por isso, é muito importante verificar se a planta precisa de
água todos os dias, principalmente se a muda estiver em solo arenoso

SEDU

Os dados mostraram que os indicadores do Ensino Médio no Estado avançaram em relação ao ano anterior
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Governo cria Rede de Bancos de
Alimentos para combater desperdício

O governo federal
instituiu a Rede Brasi-
leira de Bancos de Ali-
mentos e seu comitê
gestor para o fortaleci-
mento e a integração
da atuação desses ban-
cos no país. O decreto
foi publicado ontem
(18) no Diário Oficial
da União.

O objetivo da rede é
“contribuir para a dimi-
nuição do desperdício
de alimentos no país e
para a garantia do dire-
ito humano à alimenta-
ção adequada”.

A rede deverá atuar
na promoção da troca
de experiências e quali-
ficação dos bancos de
alimentos e no fomen-
to de pesquisas e de
ações educativas desti-
nadas à segurança ali-
mentar e nutricional.

Os bancos de ali-
mentos são estruturas
físicas ou logísticas que

fazem captação ou re-
cepção e distribuição
gratuita de alimentos
doados pelos setores
público ou privado,
para serviços de assis-
tência social e institui-
ções de ensino, por
exemplo. Podem parti-

cipar da rede os bancos
sob a gestão dos entes
federativos, das centra-
is de abastecimento,
dos serviços sociais au-
tônomos e das organi-
zações da sociedade
civil.

O comitê gestor da

rede funcionará no âm-
bito do Ministério da
Cidadania e será com-
posto por um membro
deste ministério, que o
p r e s i d i r á , u m d a
Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), um da

Companhia Nacional
de Abastecimento (Co-
nab), três de bancos de
alimentos sob gestão
pública, três de organi-
zações da sociedade
civil que atuem como
bancos de alimentos e
um do Serviço Social

do Comércio (Sesc).
Será realizada uma

chamada pública para
selecionar as entidades
públicas e as organiza-
ções da sociedade civil
que terão direito ao
mandato de quatro
anos no comitê gestor.

Espírito Santo é o campeão nacional em solidez fiscal

O Espírito Santo é o
Estado com maior soli-
dez fiscal do país, se-
gundo indicou o Ran-
king de Competitivi-
dade dos Estados 2020
elaborado pelo Centro
de Liderança Pública
(CLP). Dono de uma
Nota A em gestão fis-
cal desde 2012 pelo
Tesouro Nacional, o
Espírito Santo recebeu
100 pontos em solidez
fiscal - quase 20 pontos
a mais que o segundo
colocado.

O ranking, publica-
do na quinta-feira (17),
diz respeito às contas
públicas do ano de
2019. No ano passado,
com dados referentes a
2018, o Espírito Santo
havia ficado na segun-
da colocação. “O Espí-
rito Santo beneficiou-
se da favorável coloca-

ção no indicador de
Solvência Fiscal, bem
como da melhora rela-
tiva nos indicadores de
Taxa de Investimen-
tos, Sucesso do Plane-
jamento Orçamentá-
rio, Dependência Fis-
cal, Resultado Primá-
rio e Gasto com Pesso-
al”, destaca a publica-
ção.

O secretário de Esta-
do da Fazenda, Roge-
lio Pegoretti, destacou
que a organização fis-
cal facilita o investi-
mento em áreas de
grande relevância soci-
al. “Essa é mais uma
avaliação que compro-
va como o Espírito San-
to se preocupa com a
gestão fiscal e cuida
bem do dinheiro do
povo. Mantendo uma
gestão fiscal de exce-
lência, o Governo Esta-
dual tem muito mais

chances de fazer inves-
timentos em Saúde,
Educação, Segurança
Pública e outras áreas
sensíveis à popula-
ção”, afirmou Pegoret-
ti.

Para chegar ao re-
sultado, o Ranking de
Competitividade dos
Estados utilizou indi-
cadores que levam em
conta dimensões dis-
t i n t a s, m a s i n t e r -
relacionadas, de sus-
tentabilidade fiscal.
São eles : Taxa de
Investimentos, Regra
de Ouro, Solvência
Fiscal, Sucesso do Pla-
nejamento Orçamen-
tário, Dependência
Fiscal, Resultado Pri-
mário, Gasto com Pes-
soal, Índice de Liqui-
dez e Poupança Cor-
rente.

“Obtivemos nota
máxima em solidez

fiscal. Isso comprova
que o Estado está mui-
to bem organizado em
todos os itens avalia-
dos. Isso é motivo de
comemoração e algo
que nos incentiva para
continuar trabalhando
com responsabilidade
e manter esses índices
na melhor classifica-
ção possível”, disse o

subsecretário de Esta-
do do Tesouro, Bruno
Pires.

Posição do Espírito
Santo em cada um

dos dez pilares
avaliados:

Solidez Fiscal: 1º
Eficiência da Máquina
Pública: 3º

S u s t e n t a b i l i d a d e
Ambiental: 4º
Infraestrutura: 5º
Educação: 7º
Sustentabilidade Soci-
al: 8º
Inovação: 13º
Capital Humano: 14º
Segurança Pública:
15º
Potencial de mercado:
23º

SEFAZ

Foto: divulgação

Foto: divulgação

A rede deverá atuar na promoção da troca de experiências e qualificação dos bancos de alimentos
e no fomento de pesquisas e de ações educativas destinadas à segurança alimentar e nutricional

Agência Brasil
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Detran|ES realiza ações para sensibilizar
capixabas sobre fragilidade da vida no trânsito

“E se fosse você?”
Esse é o questionamento
feito pelo Departamento
Estadual de Trânsito do
Esp í r i to Santo (De-
tran|ES) aos motociclis-
tas, em sua nova campa-
nha publicitária educati-
va alusiva à Semana Naci-
onal de Trânsito, com o
tema “Perceba o risco,
proteja a vida”. Conside-
rados vulneráveis no trân-
sito devido à fragilidade
de suas vidas, bem como
são os pedestres e ciclis-
tas, os condutores de mo-
tocicletas são destaques
nesta produção também

por conta do alto número
de vítimas fatais em 2019
no Estado.

Junto à campanha, o
Detran|ES realizará até
a próxima sexta-feira
(25) ações educativas,
observando os cuidados
necessários à prevenção
do novo Coronavírus
(Covid-19), nas vias com
maior fluxo e altos índi-
ces de acidentes, ativida-
des conjuntas com o Bata-
lhão de Trânsito da Polí-
cia Militar (BPtran), apo-
io e participação em
ações da Campanha de
Combate a Hemorragia e
Coagulopatia do Trau-
ma, em parceria com o

grupo Aliança Capixaba
do Bem. Também terá a
participação de servido-
res do órgão no curso
“Pare o Sangramento,
Salve uma Vida”, com
profissionais da Aliança
Capixaba do Bem.

“As pessoas são teste-
munhas, veem diaria-
mente nas ruas e nos noti-
ciários o alto índice de
motociclistas envolvidos
em acidentes. E a nossa
intenção nesta Semana
Nacional de Trânsito,
que iniciamos com uma
ação conjunta de doação
de sangue com o Hemo-
es, é sensibilizar os capi-
xabas para a vulnerabili-

dade dos motociclistas,
dos pedestres, ciclistas e
pessoas com deficiência.
Se a realidade já assusta,
imagina se você fizer par-
te dela. O que queremos é
mostrar a responsabilida-
de de cada um no trânsi-
to, fazer compreender
que obedecer às leis de
trânsito é o caminho ma-
is seguro para o bem da
coletividade”, pontuou a
diretora técnica do De-
tran|ES Édina de Almei-
da Poleto.

A campanha

Fazendo uso de um
tom dramático, o Órgão

convida a sociedade a
refletir sobre os dados do
Observatório Estadual
de Segurança Pública,
da Secretaria da Segu-
rança Pública e Defesa
Social (Sesp), que infor-
mam que uma pessoa
morreu, por dia, em aci-
dentes de motos no Espí-
rito Santo no último
ano, e que vitimou, até
julho deste ano, 179 pes-
soas no Estado.

D i a l o g a n d o c o m
campanhas anteriores, o
Detran|ES busca cons-
cientizar o cidadão so-
bre a necessidade de sem-
pre adotar atitudes pru-
dentes e obedecer às re-

gras de trânsito em todos
os momentos, mesmo
nos pequenos trajetos,
para assim preservar
vidas.

O vídeo mostra uma
série de planos e sonhos,
como casamento, pro-
moção no trabalho e o
nascimento de filhos,
momentos que podem
ser interrompidos por
conta da imprudência
no trânsito, que pode
levar à morte.

A campanha entrou
no ar nessa quarta-feira
(16) e vai até o próximo
dia 30 em emissoras de
televisão, rádio, portais
e redes sociais.

Detran

Brasil terá maior fábrica de vacinas da América Latina

A F u n d a ç ã o
Oswaldo Cruz e a Com-
panhia de Desenvolvi-
mento Industrial do
Estado do Rio de Jane-
iro (Codin) assinaram
na quinta-feira (17)
acordo para instalação
da maior fábrica de
vacinas da América
Latina. O Complexo
Industrial de Biotecno-

logia em Saúde vai ocu-
par uma área de 580
mil metros quadrados
e terá capacidade de
produção de 120 mi-
lhões de frascos de vaci-
nas e biofármacos por
ano e será instalada em
Santa Cruz, na zona
oeste do Rio de Janei-
ro.

As vacinas contra
meningite, hepatite e
tríplice bacteriana, que

atualmente são impor-
tadas, vão passar a sair
do polo. O acordo pre-
vê a construção de no-
ve prédios e a inaugu-
ração está prevista pa-
ra 2023 e deverá gerar 5
mil empregos diretos.
O complexo será res-
ponsável por toda pro-
dução de vacinas da
Fiocruz, inclusive a de
covid-19, quando esta
for aprovada.

Agência Brasil

Fiocruz a Codin assinaram acordo para instalação da fábrica

Foto: divulgação

As vacinas contra meningite, hepatite e tríplice bacteriana,
que atualmente são importadas, vão passar a sair do polo

Foto: divulgação

Dialogando com campanhas anteriores, o Detran|ES busca conscientizar o cidadão sobre a necessidade de sempre adotar atitudes
prudentes e obedecer às regras de trânsito em todos os momentos, mesmo nos pequenos trajetos, para assim preservar vidas
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Dia Mundial do Doador de Medula Óssea: Espírito
Santo tem mais de 160 mil doadores cadastrados

Hoje, sábado (19),
comemora-se o Dia Mun-
dial do Doador de Medu-
la Óssea. A data é lem-
brada no terceiro sábado
de setembro e tem como
objetivo a conscientiza-
ção da população sobre a
importância desse ato.

De acordo com o Re-
gistro Nacional de Doa-
dores Voluntários de Me-
dula Óssea (Redome), o
Brasil tem pouco mais de
5,2 milhões de doadores
cadastrados. Só no Espí-
rito Santo são 161.536
mil cadastros, sendo
5.667 foram realizados
de janeiro a julho de
2020. No ano de 2019,
nesse mesmo período, o
Estado registrou 5.338
novos cadastros.

A diretora do Centro
Estadual de Hemotera-
pia e Hematologia Mar-
cos Daniel Santos (He-
moes), Marcela Gonçal-
ves Murad, destaca o
aumento na procura para
a realização do cadastro
e que essa solidariedade

por parte dos cidadãos
contribui no processo de
salvar vidas.

“Anualmente, nota-
mos um aumento signifi-
cativo nos cadastros de
medula óssea, contribu-
indo para que haja mais
chances de encontrar
compatibilidade entre
doadores e receptores.
Dessa forma, o número
de vidas salvas pode ser
ainda maior”, disse Mar-
cela Murad.

Como realizar o
cadastro para ser

doador de medula óssea

No Espírito Santo, os
cadastros para ser doa-
dor são realizados pelo
Hemoes. Podem doar
pessoas com idade entre
18 e 54 anos em bom esta-
do de saúde. Ao realizar
o cadastro, é coletado um
tubo de sangue (5 ml)
para o teste de compati-
bilidade, conhecido co-
mo Histocompatibilida-
de (HLA). Não é neces-
sário jejum.

É preciso também

preencher a ficha de ca-
dastro corretamente,
com nome da mãe, RG,
CPF e endereço, que se-
rão colocados no banco
de dados do Registro Na-
cional de Doadores Vo-
luntários de Medula
Óssea (Redome), com o
resultado do exame de
HLA.

Locais de
cadastramento de doa-

dores de medula
óssea

- Hemocentro do
Estado do Espírito Santo
(Hemoes)

Telefone: (27) 3636-
7900/7920/7921

Endereço: Avenida
M a r e c h a l C a m p o s,
1.468, Maruípe, Vitória.
Funciona todos os dias,
das 07h às 19h (cadastro
de doador de sangue e
medula óssea encerra às
18h20).

- Unidade de Coleta à
Distância da Serra

Telefone: (27) 3218-
9429/ 3218-9242

Endereço: Avenida

Eudes Scherrer Souza,
s/n (anexo ao Hospital
Estadual Dório Silva).
Funciona de segunda-
feira a sexta-feira, das 7h
às 12h (cadastro de doa-
dor de sangue e medula
óssea encerra às 11h30) e
das 13h às 16h (cadastro
de doador de sangue e
medula óssea de encerra
às 15h20).

- Hemocentro de Li-
nhares

Telefone: (27) 3264-
6000/ 3264-6019

Endereço: Avenida
João Felipe Calmon,
1.305, Centro (ao lado
do Hospital Rio Doce).
Funciona de segunda a
sexta-feira, das 07h às
16h (cadastro de doador
de sangue e medula ós-
sea encerra às 12h30).

- Hemocentro Regio-
nal de Colatina

Telefone: (27) 3717-
2801

Endereço: Rua Cassi-
ano Castelo, s/n, Centro.
Funciona de segunda a

sexta-feira, das 07h às
16h (cadastro de doador
de sangue e medula ós-
sea encerra às 12h30).

- Hemocentro Regio-
nal de São Mateus

Telefone: (27) 3767-
7957

Endereço: Rodovia
Otovarino Duarte San-
tos, Km 02, Parque Was-
hington. Funciona de
segunda a sexta-feira, das
07h às 16h (cadastro do
d o a d o r e n c e r r a à s
12h30).

SESA

Foto: divulgação

Ao realizar o cadastro, é coletado um tubo de sangue (5 ml) para o teste de compati-
bilidade, conhecido como Histocompatibilidade (HLA) e não é necessário jejum
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SINDIJORES

Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas no Estado do

Espírito Santo

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINDICATO DAS EMPRESAS PROPRIETÁRIAS DE JORNAIS E REVISTAS

NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIJORES, na conformidade do que

dispõem os seus Estatutos Sociais, CONVOCA os seus associados para

participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no

dia 26 de novembro de 2020, quinta-feira, às 9h30min em primeira convocação,

às 10 horas em segunda convocação, e às 11h30min em última convocação (em

caso de chapa única) obedecidos os quoruns estatutários, na sua sede à Rua

Fortunato Ramos, 30, sala 115, Edifício Cima Center, Bairro de Santa Lúcia,

Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, para deliberarem sobre a seguinte

ordem do dia:

Eleição para a Diretoria e Conselho Fiscal e respectivos suplentes para o

mandato de 16/1/2021 a 16/1/2023.

As chapas poderão ser registradas até o dia 27/10/2020 nos termos dos Estatutos

Sociais, na secretaria do sindicato.

O prazo para impugnação de candidaturas é de 10 (dez) dias contados da data da

publicação da relação de candidatos.

Vitória, 16 de setembro de 2020

Julio Cesar Santana Fernandes

Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº

000021/2020 - PROCESSO Nº 001614/2020
A Prefeitura Municipal de VILA VALÉRIO/ES, torna público que
fará realizar licitação na modalidade de "Pregão Presencial",
tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", OBJETO: REGISTRO DE
PREÇOS para eventual aquisição de veículo ambulância tipo “A”
para o Fundo Municipal de Saúde de Vila Valério/ES.
CREDENCIAMENTO: 30 minutos antes da ABERTURA DA
SESSÃO, a qual ocorrerá às 12:00 do dia 06 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
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, 18 de setembro de 2020.

GILFARLEI PETRI
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

jornalhojenotícias@hotmail.com

27 3117-1030

CURTA A NOSSA

PÁGINA

CURTA A NOSSA

PÁGINA
www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/
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Sesa explica como será a retomada
dos atendimentos nos hospitais

O Ministério Públi-
co do Estado do Espíri-
to Santo (MPES), por
meio do Centro de Apo-
io Operacional de
Implementação das
Políticas de Saúde (Ca-
ops), reuniu-se na quar-
ta-feira (16) com repre-
sentantes da Secretaria
de Estado da Saúde
(Sesa) para a apresenta-
ção do “Plano de Reto-
mada Segura para Ga-
rantia do Acesso Hos-
pitalar no Contexto da
Covid-19”. Participa-
ram da reunião o sub-
procurador-geral de
Justiça Institucional, a
dirigente do Caops, e os
promotores de Justiça
com atribuição na área
da Saúde Pública de

todo o Estado. O plano
objetiva a reorganiza-
ção dos serviços de saú-
de nas unidades hospi-
talares com a garantia
de um acesso seguro
para pacientes, familia-
res e profissionais de
saúde nesse terceiro
quadrimestre de 2020.

Foram apresentadas
pela Sesa as etapas de
como se dará a transi-
ção dos leitos reserva-
dos para pacientes Co-
vid-19 desocupados em
cada uma das unidades
hospitalares. A sus-
pensão dessas etapas
também foi menciona-
da em caso de um au-
mento tanto do número
de pessoas infectadas
pelo novo coronavírus,
como na taxa de ocupa-
ção de leitos Covid-19.

O subprocurador-
Geral de Justiça Insti-
tucional, Alexandre
Guimarães, saudou a
todos os presentes e
ressaltou a preocupa-
ção com a reabertura
de determinadas ativi-
dades e uma possível
recidiva da doença. “Te-
nho encontrado dificul-
dades que considero
intransponíveis para a
reabertura de determi-
nadas atividades e uma
insegurança do ponto
d e v i s t a m é d i c o -
sanitário. Lembro aos
colegas do Ministério
Público que estamos
diante de um desafio
novo, que é enfrentar
uma pandemia, e deve-
mos refletir se as pro-
postas de retomada eco-
nômica se coadunam,

são compatíveis, com
os direitos fundamen-
tais que devem ser tute-
lados de forma residual
pelos membros do
MP”, analisou.

Os representantes
da Sesa observaram
que, a partir deste mês,
será avaliado o encerra-
mento paulatino dos
contratos para a cessão
de leitos efetivados
com a rede privada,
dentro de critérios de
análise que levarão em
conta o arrefecimento
da doença. Em parale-
lo, será feita a libera-
ção, também em eta-
pas, dos serviços espe-
cializados represados
por conta da pandemia
(consultas, exames,
procedimentos e cirur-
gias eletivas), com a

disponibilização e re-
manejamento desses
“novos” leitos. Esclare-
ceram, ainda, que já
existe um planejamen-
to que prevê a reestru-
turação desses leitos
para atendimento da
demanda reprimida de
cirurgias eletivas. Caso
seja necessário retomar
os leitos para a Covid-
19, haverá uma nova
suspensão dessas cirur-
gias, retomando tam-
bém a operação daque-
les hospitais chamados
estratégicos para o aten-
dimento à doença.

A coordenadora do
Gabinete de Acompa-
nhamento da Pande-
mia do Novo Corona-
vírus (GAP-Covid-19)
e dirigente do Caops,
promotora de Justiça

Inês Thomé Poldi Tad-
dei, avaliou o quadro
atual do Estado diante
da doença. “Acompa-
nharemos com muita
cautela as etapas do
Plano de Retomada
apresentado, até mes-
mo em razão da possi-
bilidade desses leitos
Covid-19 desativados
terem que ser nova-
mente ativados por con-
ta da doença. A ampli-
ação da rede hospitalar
SUS, principalmente
da rede própria, foi
uma conquista da popu-
lação capixaba e sua
restruturação para a
ampliação da oferta de
serviços de saúde é de
extrema importância”,
finalizou a coordena-
dora do GAP-Covid-19
do MPES.

Contemplados pelo Bolsa Atleta, nadadores capixabas
disputam campeonato interestadual em Pernambuco

Os nadadores con-
templados pelo progra-
ma Bolsa Atleta, da Se-
cretaria de Esportes e
Lazer (Sesport), Laís
Gasparini, Lincoln Cu-
nha e Tyara Ramos dis-
putam, hoje sábado
(19), o Campeonato
Interestadual de Nata-
ção, em Recife, Pernam-
buco. Esta é a primeira
competição dos atletas
desde o início da pande-
mia do novo Coronaví-
rus (Covid-19).

Todas as provas do
torneio, organizado pe-
la Federação Aquática
Pernambucana (FAP),
serão realizadas no Par-
que Aquático Santos
Dumont, no município
de Boa Viagem. Ao to-
do, competem 185 atle-
tas de estados como Ala-
goas, Bahia, Espírito
Santo, Goiás, Paraíba,

Pernambuco, Paraná,
Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte e São
Paulo.

Após um longo pe-
ríodo de pausa e trei-
nando apenas em casa
para não perder o condi-
cionamento, Laís Gas-
parini, contemplada na
categoria internacional,
comparou seus treinos
caseiros com os atuais e
afirmou que a competi-
ção servirá para avaliar
a si própria.

“Desde o começo da
pandemia, estava trei-
nando na piscina de ca-
sa, que tem apenas cin-
co metros, então voltar a
treinar na piscina ade-
quada faz muita diferen-
ça. Como eu voltei aos
treinos presenciais há
pouco tempo, estou in-
do para a competição,
principalmente, para
ver como eu estou e co-
mo está meu desempe-

nho”, afirmou a atleta.
Assim como Laís,

Lincoln Cunha, con-
templado na categoria
estudantil, quer utilizar
o torneio para observar
seus tempos e melhorar
seu índice técnico. O
atleta, que sonha com
uma vaga nos Jogos
Olímpicos de Tóquio
2021, confirmou que vai
utilizar as seletivas das
competições nacionais
na busca por essa vaga.

“Acima de tudo, este
torneio vai servir como
um teste. Espero muito
diminuir meu tempo,
pois isso irá me favore-
cer na participação de
campeonatos como o
Troféu Maria Lenk ou o
Troféu Brasil”, expli-
cou.

Bolsa Atleta

Contemplada na
categoria nacional, Tya-

ra Ramos também vive
a expectativa de voltar a
competir em alto nível.
A atleta, que no início
da pandemia estava rea-
lizando seus treinos em
mar aberto, retornou
para a piscina há quase
dois meses. Ela reforçou
a importância do bene-
fício financeiro, sobre-
tudo no período de pau-
sa nas competições.

“Eu aproveitei este

período que não está
tendo competição para
repor meus materiais. O
Bolsa Atleta também
me ajudou com o paga-
mento da academia e do
meu técnico. Como o
nosso calendário está
tudo muito incerto, por
enquanto só temos essa
competição marcada,
espero melhorar meu
índice, pois almejo par-
ticipar do Campeonato

Brasileiro”, declarou
Tyara.

O programa Bolsa
Atleta beneficia, neste
ano, 121 atletas e para-
tletas de alto rendimen-
to. Os valores do auxílio
mensal variam de acor-
do com a categoria do
atleta dentro do edital,
sendo R$ 500 (estudan-
til), R$ 1.500 (nacional),
R$ 2 mil (internacional)
e R$ 4 mil (olímpico).

Sesport

Foto: divulgação

Os nadadores contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e
Lazer (Sesport), Laís Gasparini, Lincoln Cunha e Tyara Ramos disputam, hoje, sábado (19)

MPES
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