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CUIDADO COM O QUE
VOCÊ ANDA FALANDO
NAS REDES SOCIAIS!

"Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêem."

O século XXI trouxe mudanças e muitos avanços e, dentre esses avanços o mais impactante talvez seja o digital, o tecnológico. Podemos dizer que foi o marco das tão utilizadas redes sociais, onde as pessoas encontraram uma nova forma de se relacionarem, mais especificamente
se conectarem.
Todavia, em dias que parecemos viver em uma “terra sem lei” no que se
refere as redes sociais, onde impera a falsa sensação do tudo pode, preFasley Teixeira de
senciamos diariamente a troca de elogios, críticas e até ofensas. A tecnoSiqueira e Silva
logia nos proporcionou uma nova realidade, uma nova era, um novo - Advogada pós-graduada
em Gestão Pública
mundo. Mas, assim como nossa “vida real", a realidade virtual tem seus
pela Multivix
ônus e bônus.
- Analista Legislativo
Podemos com ela, rede social, contatar um amigo que não vemos há
algum tempo, enviar uma mensagem a mais de milhões de quilômetros
e quase que instantaneamente obtermos resposta. Realizar reuniões, enviar documentos, estudar, entreter, etc. Mas, inversamente a isto também somos passíveis de comportamentos e atitudes que talvez estejam nos levando a praticar crimes, sim, você não leu errado, CRIMES. No mundo virtual, as pessoas estão ficando cada vez mais expostas, seus nomes, dados, endereços, etc., uma informação postada, em
questão de segundos e, a velocidade da luz, atravessa fronteiras e pode gerar consequências incalculáveis.
Muitos têm utilizado as redes sociais ou mídias, para expor suas alegrias, vitórias, desabafos, compartilhar suas dores, raiva, ódio, etc. E até de forma anônima (que de anônimo não tem nada), atacam outras
pessoas, denegrindo suas imagens, ofendendo suas reputações, expondo suas vidas, seja de forma escrita, áudio ou os conhecidos “prints”, ferindo a integridade de outrem, configurando crime.
Quanto a esse último, prints, temos decisão recente da 3ª Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça)
que decidiu, por unanimidade, que a divulgação de conversas de WhatsApp sem a autorização dos participantes é passível de indenização. A partir desse entendimento, os ministros negaram provimento ao
recurso especial ajuizado para o homem que divulgou uma captura de tela, com a conversa de um grupo
no WhatsApp, sem a autorização dos integrantes. “O sigilo das comunicações é corolário da liberdade
de expressão e, em última análise, visa a resguardar o direito à intimidade e à privacidade”, diz o acórdão.
Referido autor dos prints da conversa foi condenado a pagar indenização de R$ 5.000,00 a um dos integrantes do grupo. “A publicação, redistribuição, transmissão e reescrita sem autorização prévia são proibidas”.
Vale mencionar ainda o caso de um trabalhador que foi demitido por justa causa por fazer comentários
pejorativos sobre a empresa em que trabalhava. Ele recorreu, mas o juiz entendeu que o empregado “extrapolou os limites de uma expressão de opinião”.
Como diz o advogado Sérgio Ferreira Pantaleão (www.guiatrabalhista.com.br), “temos que reavaliar a
forma de se expressar, de forma que a manifestação não ultrapasse os limites legais, éticos, e tampouco
possa ferir os direitos constitucionais do indivíduo ou da organização”.
Assim, cuidado com o que você anda falando, postando nas redes sociais (internet), pois ainda não temos uma legislação específica, porém, conforme o advogado citado, “o Código Civil e a Constituição
Federal são utilizados por analogia no mundo virtual e reforça que o que é publicado na Internet está sujeito também à legislação do mundo off-line”.
Então, novamente, CUIDADO, pois qualquer postagem pode acarretar danos morais e por consequência o dever de indenizar!!
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Refletindo: A fé é algo real e palpável, mas, ao
mesmo tempo, invisível. Assim é a fé: ela
mostra uma realidade de algo inexistente, ou
seja, dá realidade às coisas invisíveis, considerando-as como se fossem objetos da visão
física. Portanto, aí está o grande poder da fé:
trazer à existência as coisas que não existem.
Oração: Pai Querido, ensina-me a viver em fé,
com uma absoluta certeza que o melhor pra
minha vida já está preparado pelo Senhor, e
que as adversidades do meu dia-a-dia não
podem me separar do Seu infinito amor. Eu
rejeito toda angustia, toda ansiedade, e peço
perdão ao Senhor pois tais coisas mostram a
minha falta de fé. Eu oro em nome de Jesus.
Amém.
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Prefeitura de São Gabriel Cooabriel presente
da Palha investe na
em feira Internacional
melhoria das entregas
no México
de merenda nas escolas
Cooabriel

Editora Hoje

O município de São
Gabriel fará a aquisição
de um caminhão frigorífico zero km que irá atender ao transporte de merenda escolar, proporcionando assim a melhoria da entrega dos alimentos nas escolas e

garantindo a integridade
do transporte dos alimentos.
A merenda escolar
contribui para reduzir
evasão escolar em comunidades carentes, isso
demonstra a importância desse investimento.
A previsão é que vai
custar aos cofres públi-

cos o valor estimado de
R$ 375,000.00, sendo
que a equipe de licitações do município contribuirá para economizar o maior volume de
recursos, tentando adquirir esse bem com o
melhor valor possível
após uma série de negociações.

Saúde investirá R$ 14 milhões para
qualificar atendimentos de urgência
Agência Brasil

O Ministério da
Saúde anunciou ontem (18) que investirá
R$ 14 milhões na criação de 10 mil vagas
para o Programa SOS
de Ponta, visando à
qualificação de profissionais da saúde para
r e a l i z a r e m a t e n d imentos de urgência e
emergência em suas
unidades de saúde.
“Vivemos hoje situação de emergência na
saúde pública internacional. Nosso país teve
mais de 600 mil óbitos
decorrentes da covid19. A grande lição dessa pandemia é o fortalecimento do sistema
de saúde no Brasil”,
disse o ministro Marcelo Queiroga durante
a cerimônia de lançamento do Programa
SOS de Ponta-

o Médicos pelo Brasil,
programa que, segundo ele, “terá edital para a contratação dos
médicos de uma maneira diferente da do passado, que inclusive
traziam cidadãos de
outros países, em regime muito impróprio
para trabalhar em nosso país. Queremos mudar esse cenário”.
O ministro classificou como “ativo precioso” os profissionais
da saúde que vêm atuando na linha de frente
para o combate à pandemia, e reforçou a
importância da relação de confiança entre
médicos e pacientes.
Segundo Queiroga,
Médicos pelo
“telesaúde e e telemeBrasil
dicina nunca vão substituir, mas reforçar, as
Queiroga anteci- r e l a ç õ e s m é d i c o pou que, até o final do paciente, ampliando
ano, sua pasta lançará acessos”.
Capacitação nas
Urgências e Emergências do Brasil.
Segundo ele, o sistema de saúde tem,
atualmente, “posição
confortável” para atender aqueles que, com
síndrome respiratória
grave, necessitam de
unidades de terapia
intensiva (UTIs). “Hoje trazemos essa ação
SOS de Ponta porque
sabemos que, nas urgências e emergências,
é que existe o risco maior de morte, e precisamos qualificar melhor
aqueles que estão na
ponta para atende a
essas situações”, disse
o ministro.

A Cooabriel compõe o grupo de empresas brasileiras para a
Missão Comercial internacional ao México
para participar da
Expo Antad & Alimentaria 2021, uma
das maiores feiras de
alimentos e bebidas da
América Latina, que
teve início na segundafeira (18) e termina
quarta-feira (20), em

Guadalajara, México.
A gerente de exportação e sustentabilidade da Cooabriel, Renata Vaz Claudio, representa a cooperativa
nesta missão que tem a
promoção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em parceria com o Ministério
das Relações Exteriores (MRE) e a ApexBrasil.
No Pavilhão Brasil,

espaço brasileiro na
feira, a Cooabriel e demais empresas da missão, terão oportunidades de abrir negócios e
mercados, além de amplos contatos comerciais.
“A feira é uma boa
oportunidade para estudar, avaliar e fazer
novos contatos para o
crescimento da participação da Cooabriel no
Mercado Internacional”, afirmou Renata.
Fotos: divulgação
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Conscientização e Prevenção do Câncer de
Mama é tema de palestras em Vila Valério
Editora Hoje

Conhecimento é o
primeiro passo para
combater o câncer de
mama, e para alertar
sobre a prevenção e
diagnóstico precoce
desse câncer, as Secretarias de Saúde e Assistência Social de Vila
Valério, estão promovendo uma série de palestras no município.
Essas palestras ser-

vem para conscientizar
as mulheres sobre a
necessidade de fazer os
exames necessários
periodicamente, como
a mamografia, para
detectar a possível doença, e também estimular o público feminino a investigar constantemente suas mamas na busca de alterações suspeitas, através
do toque. Em muitos
casos, quando identifi-

cados precocemente,
existem tratamentos
eficazes contra esse
câncer na fase inicial.
O primeiro evento
teve início às 9h de ontem (18), no CRAS,
com a palestra da enfermeira Luziani Santana, e contou com a
presença de várias mulheres da cidade. Na
parte da tarde, no Distrito de Jurama, a palestra ocorreu às 14h na

quadra da Escola do
Jurama.
Nesta quinta-feira
(21), a palestra vai acontecer na quadra do
EMEF Kaio Fredy Daré Grigoleto, a partir
das 19h.
Na sexta-feira (22),
a partir das 13 horas,
terá uma tarde especialmente preparada para mulher valeriense,
além de informações
sobre a saúde da mu-

lher, será servido um
café da tarde saboroso
e haverá sorteio de mimos para as participantes, na quadra atrás da
EEEF Valério.
Já no dia 27 (quartafeira), às 14 horas, haverá palestra na quadra
do Barra Seca.
No Espírito Santo,
em 2020, foram registradas 355 mortes por
câncer de mama. E de
janeiro a setembro des-

te ano, foram 188 óbitos em decorrência da
doença. O câncer de
mama, quando identificado em estágios iniciais (lesões menores
que 2 centímetros de
diâmetro), apresenta
prognóstico mais favorável e a cura pode chegar a 95%. Por isso que
quanto mais precoce o
diagnóstico, maiores as
chances de obter êxito
positivo no tratamento.
Fotos: divulgação

APAE de São Gabriel vai receber mais de R$ 101 mil
através de emenda do deputado federal Felipe Rigoni
Foto: divulgação

Assessoria

O deputado federal
Felipe Rigoni divulgou na sexta-feira (15)
a lista de 11 projetos
escolhidos pela população para receber R$
12 milhões em emendas parlamentares.
Realizado pelo terceiro ano, o edital teve
245 inscritos e somou
mais de 16 mil votos
por meio do aplicativo
Tem Meu Voto.
“O Edital é algo
que me deixa muito
feliz. Notar o engajamento das pessoas, a
participação popular e
a interação entre as
comunidades me faz
ter a certeza da importância dessa iniciativa
que visa dar vez e voz
para o povo capixaba”, afirma Rigoni.
Entre as áreas temáticas, a Assistência
Social e Saúde lideraram com quatro projetos cada, seguidos por

Agricultura (2) e Educação, com um.

Conheça os projetos
escolhidos pela
população:

O edital
Lançado em maio,
o edital recebeu inscrições de todas as microrregiões do Espírito Santo. Foi a Metropolitana a que mais
registrou projetos enviados (94). As áreas de
Educação (69) e Assistência Social (68) lideraram o ranking de
propostas inscritas. A
avaliação considerou
três critérios, definidos no edital: o quão
estruturante é o projeto, qual o impacto gerado e a qualidade da
proposta.
Puderam participar órgãos públicos e
instituições do terceiro setor com atuação
no Espírito Santo. Os
recursos serão liberados no orçamento de
2021.

- AFECC - Hospital
Santa Rita de Cássia :
R$ 1.402.900,00 (um
milhão, quatrocentos e
dois mil, novecentos
reais)
- Instituto Capixaba
de Ensino Pesquisa e
Inovação - Secretaria
de Estado da Saúde: R$
1.984.020,00 (um milhão, novecentos e oitenta e quatro mil, vinte
reais)
- Sorrindo para vida
- APAE de Santa Maria
d e
Je t i b á :
R$100.000,00 (cem mil
reais)
- Constr ução de
uma unidade básica de
saúde no bairro Vila
Rica, em Cachoeiro de
Itapemirim: : R$
1.749.663,00 (um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e três
reais)

- Ampliação da Rede Física Escolar do
Município de Colatin a / E S :
R $
3.409.321,00 (três milhões, quatrocentos e
nove mil, trezentos e
vinte e um reais)
- APAE de São Gabriel da Palha:
R$101.290,00 (cento e
um mil, duzentos e noventa reais)
- Associação Espíri-

ta Beneficente Lar de
Abigail - Nova Venécia:
R$296.572,00
- Instituição: Associação Pestalozzi de Linhares: : R$ 191.498,00
(cento e noventa e um
mil, quatrocentos e noventa e oito reais)
- Associação Pestal oz z i d e Ja g u a r é :
R$100.275,00 (cem
mil, duzentos e setenta
e cinco reais):

- Projeto Cultivar –
Conservação da água e
solo nos municípios
integrantes do Consórcio Rio Guandu:
R$1.031.001,00 (um
milhão, trinta e um mil,
e um real)
- Prefeitura Municipal de Laranja da Terra:
R$219.996,00 (duzentos e dezenove mil, novecentos e noventa e
seis reais)
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Novo Portal da Transparência:
mais completo e fácil de usar

Fotos: Hélio Filho/Secom

Secont/Secom

O gover nador do
Estado, Renato Casagrande, lançou, na segunda-feira (18), em
cerimônia realizada no
Palácio Anchieta, em
Vitória, o novo Portal da
Transparência
(https://transparencia.
es.gov.br/). A ferramenta tem como foco o cidadão e o fortalecimento
do controle social, contemplando informações
sobre gastos públicos
organizadas por área
temática, com uma linguagem mais compreensível e com visual amigável, intuitivo e prático.
Desenvolvido sem
custos adicionais pela
Secretaria de Controle e
Transparência (Secont),
em conjunto com o
Instituto de Tecnologia
da Informação e Comunicação do Espírito Santo (Prodest), o novo portal reafirma o compromisso do Governo do
Estado com a promoção
da transparência pública, instrumento fundamental para a prevenção
e combate à corrupção.
A implementação de
melhorias na usabilidade e navegação do Portal é uma das ações previstas no Projeto Estratégico do Governo do
Estado “Aperfeiçoamento das Ações de
Transparência Pública”. As ações implementadas levaram o
Espírito Santo a retomar o lugar de Estado

mais transparente do
Brasil, com a conquista
do 1º lugar na Escala
Brasil Transparente –
Avaliação 360°, da Controladoria Geral da
União (CGU), divulgada em março último.
"O que pedimos à
Secretaria de Controle e
Transparência no início
do nosso governo era
retornar ao primeiro
lugar em transparência,
alcançada em nosso primeiro mandato. O Estado foi perdendo posições e assim que entrei,
fiz questão de trabalhar
para retornar essa liderança e alcançamos”,
afirmou o governador.
Casagrande também
lembrou os resultados
obtidos na área de transparência durante a gestão da pandemia do novo Coronavírus (Covid19). “Ficamos sempre
em primeiro lugar em
transparência no combate à Covid-19. Ter os
dados para a gestão é
fundamental e apresentar esses dados à população mostra nosso comprometimento com o
dinheiro público e o
combate à corrupção. O
governante que é sério,
tem na transparência
uma proteção. Esse Portal é um pilar que protege as pessoas decentes e
que não nos deixa fragilizado quando pessoas
maldosas fazem fake
news”, pontuou.
“O que diferencia
esse lançamento que
estamos fazendo hoje é
que ele não é uma obri-

gação legal que está sendo cumprida, é boa prática. Estamos indo além
e inovando. O que temos hoje são gestores
estaduais que sabem da
importância da transparência, que acompanham e fazem parte do
processo. Temos no
Espírito Santo uma
transparência horizontal, o que nos faz com
que sejamos o Estado
mais transparente do
Brasil”, disse o secretário de Estado de Controle e Transparência,
Edmar Camata.
Diferenciais
Entre os diferenciais
da nova ferramenta está
a disponibilização de
consultas prontas, no
menu “Área de Atuação”, que traz os conteúdos mais relevantes
para o cidadão, como os
valores orçados e gastos
na Educação, Saúde e
Segurança Pública, sem
a necessidade de realização de pesquisas ou
aplicação de filtros.
Ao clicar no ícone do
assunto desejado, o
usuário visualiza as informações sobre os valores orçados, empenhados, liquidados e pagos,
em formato gráfico, facilitando o entendimento.
Os gráficos são clicáveis
e permitem o download
em formato aberto ou
em PNG (imagem). A
ferramenta mostra ainda a evolução da despesa ao longo dos anos, e o
percentual de recursos

destinados à área em
relação ao total do orçamento.
Além disso, foi criada a área “Quero saber”, onde o cidadão
tem acesso de forma
rápida e fácil às informações sobre o Governo: quanto foi gasto e
arrecadado em impostos, valores recebidos da
União e valores destinados a programas sociais,
apresentados por ano.
Outra novidade é
que a tecnologia utilizada permite que o usuário acesse as informações de forma mais completa e aprofundada.
Assim, além de contemplar o cidadão comum,
que busca informações
de interesse particular
e/ ou exerce o controle
social, o novo Portal da
Transparência atende
aos usuários do meio
acadêmico, que utilizam os dados para a realização de pesquisas; e
os profissionais especializados, formados pelo
terceiro setor, imprensa
e gestores públicos, entre outros.
Agora, não há mais
limite de número de filtros que podem ser aplicados na consulta de
informações sobre despesas, receitas, orçamentos, convênios, contratos e servidores públicos, possibilitando a
esse público a realização de consultas mais
aprofundadas. Além
disso, a ferramenta está
totalmente interligada
ao Portal de Dados

Abertos, facilitando o
download e a utilização
dos dados.
O novo Portal da
Transparência também
amplia o acesso de pessoas com deficiência às
informações públicas,
oferecendo um número
maior de consultas que
podem ser acessadas
por ferramentas digitais
de acessibilidade.
Painel de Ouvidoria
Além de todas essas
novidades, as informações sobre as manifestações recebidas pela Rede de Ouvidoria do Estado também vão ganhar
mais transparência com
o lançamento no novo
Portal: já está no ar o
painel interativo de Ouvidoria. O Painel pode
ser acessado na área “Painéis Interativos”, que
reúne todos os painéis
de Business Intelligence
(BI) do Estado, como o
Observatório de Segurança Pública e o Painel
de Vacinação.
O Painel de Ouvidoria disponibiliza informações estatísticas sobre as demandas de Ouvidoria em formato gráfico e de fácil entendimento. É possível filtrar
os dados por órgão, período ou tipo de manifestação. A ferramenta
mostra o total de manifestações atendidas por
tipologia – reclamação,
informação, denúncia,
elogio e sugestão –; por
canal de entrada (internet, telefone, e-mail,

Reclame Aqui e aplicativo); e por tipo de identificação (anônima,
identificada ou sigilosa).
Além disso, mostra o
status das manifestações, detalhando se já
foram encerradas ou
estão em andamento; o
tempo médio e máximo
de envio das respostas; e
a quantidade de demandas atendidas dentro e
fora do prazo previsto
em lei.
O Painel de Manifestações da Ouvidoria
atende a uma das ações
previstas no Plano de
Integridade da Secont.
A ação prevê que seja
publicado relatório detalhando as denúncias
recebidas por meio da
Ouvidoria. A ferramenta vai além, e dá transparência a todas as tipologias de manifestações.
Estiveram presentes
a vice-governadora Jacqueline Moraes; os secretários de Estado Marcelo Altoé (Fazenda),
Marcelo Calmon (Gestão e Recursos Humanos), Coronel Aguiar
(Casa Militar), Álvaro
Duboc (Economia e
Planejamento) e Fabricio Noronha (Cultura);
os deputados estaduais
Freitas e Luiz Durão; os
diretores-presidentes de
empresas públicas e autarquias, Tasso Lugon
(Prodest), Munir Abud
(Bandes), Fabiano Araújo (Fames), Fabio
Anehrt (Agerh) e Carlos
Rafael (Junta Comercial).
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BPMA apreende pássaros
silvestres mantidos em cativeiro
em Lindenberg e Águia Branca
Foto: divulgação

cias distintas, sendo
possível também nesNo último sábado
tes locais apreender
(16), policiais militaoito alçapões e 53 gaiores da 2ª Companhia
las.
do Batalhão de Polícia
Fo r a m l av r a d o s
Militar Ambiental
termos circunstancia(BPMA) prosseguidos em desfavor dos
ram aos municípios de
autores, pois eles inGovernador Lindemfringiram, em tese, ao
berg e Águia Branca,
art. 29, parágrafo 1º,
para atendimento de
inciso III da lei
denúncias com foco
9.605/98. Os animais
em pássaros da fauna
e materiais foram apresilvestre mantidos em
endidos e encaminhacativeiro ir regulardos ao viveiro da 2ª
mente.
CIA/BPMA, os quaDurante as fiscaliis, posterior mente,
zações na região, o
serão enviados ao CenBPMA apreendeu três
tro de Reintrodução
Trinca-ferros, 35 Cole- três Bicos-de-lacre, totalizando 54 anima- mantidos em cativeiro tal competente. Esse de Animais Selvagens
iros, cinco Melros, cin- um Tico-tico, um Azu- is pertencentes à fauna sem a devida autoriza- quantitativo foi resga- (CEREIAS), em Araco Canários-da-terra, lão e uma Cigarrinha, silvestre brasileira, ção do órgão ambien- tado de duas residên- cruz-ES.
PMES

Novos casos de ebola são detectados no Congo
Segundo a OMS, cinco casos foram diagnosticados em dez dias

Foto: divulgação

Agência Brasil

A Organização
Mundial da Saúde
(OMS) informou na
segunda-feira (18) que
foram detectados três
novos casos de ebola
na República Democrática Oriental do
Congo. Já são cinco os
casos identificados em
apenas dez dias.
Para as autoridades
de saúde, o surto está
relacionado ao de
2018-20, que matou
mais de 2.200 pessoas
e infectou mais de 3
mil.

Os casos mais recentes foram detectados no distrito sanitário de Butsili, perto da
cidade de Beni, onde
ocorreu o último surto,
informou a OMS em
nota.
Do cinco casos confirmados até agora,
três pessoas morreram.
De acordo com a
OMS, após grandes
surtos podem ocorrer
outros, causados por
infecções latentes que
permanecem no sêmen dos sobreviventes.
Em fevereiro deste

ano, foi detectado um
aumento de casos, controlado em maio. Nesse período, seis pessoas
morreram.
No país, as vacinas
têm mostrado impacto
significativo no controle do ebola. Na semana passada, os médicos começaram a vacinar os contatos das pessoas que estavam infectadas, usando um
imunizante da Merck,
uma das duas vacinas
contra disponíveis contra o ebola. A outra é
fabricada pela Johnson
& Johnson.
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Obras de infraestrutura em Vila Valério
aquecem o setor imobiliário

Vila Valério vive
um dos melhores momentos na sua economia local, os constantes investimentos feitos pela Prefeitura no
Município, estão valorizando os imóveis
urbanos e rurais. Segundo foi informado
pelo setor de comunicação da Prefeitura,
são inúmeros investimentos e projetos em
andamento tanto no
setor de planejamento
como no setor de licitações.
Somente a parceria
entre a Prefeitura e a
Siderúrgica ArcelorMittal Tubarão, está
rendendo cerca de 50
km de revestimento
asfáltico com a matéria-prima chamada
Revsol, produto extraído da matéria-prima
do aço que serve como
alternativa para pavimentar estradas, pátios, galpões, etc. Esse
material será usado
nas estradas que ligam
o interior do município ao centro urbano.
Outra obra importante é o videomonitoramento, serão instaladas inicialmente cerca
de 45 câmeras em todo
município, dando prioridade nas entradas e
saídas da cidade, o centro urbano receberá a
maior par te destes
equipamentos, com
isso espera-se melho-

rar a questão da segurança no município.
Outro projeto importante é a questão da
Regularização Fundiária, conforme informações repassadas
pelo setor de comunicação da Prefeitura,
cerca de 4 mil imóveis
serão regularizados
em todo município.
Conforme explicou a
Presidente da Comissão de Regularização,
Caroline Vieira Julião,
“A Regularização Fundiária, irá aquecer todo o comércio local,
principalmente o ramo de construção civil, de posse da escritura definitiva do imóvel, as famílias poderão realizar financiamentos junto aos bancos para construções e
reformas, isso sem falar que o município irá
arrecadar mais IPTU,
isso significa receitas
para os cofres públicos
investir em outras áreas como a saúde”.
Conforme noticiado anteriormente, o
Governo do Estado
está destinando cerca
de 12 km de calçamentos para beneficiar diversos bairros da cidade.
Para o Corretor de
Imóveis, Rogério Ferrari, com estes investimentos de infraestrutura no município, os
imóveis estão sendo

valorizados em cerca
de 30%, ele explica
que lotes de 300M²
que até o final do ano
passado custava cerca
de R$ 70 mil hoje estão
custando cerca de R$
100 mil. Ele explica
que, um dos fatores
dessa valorização é a
alta do café, “Esse é o
momento de investir
no município sem medo!
O Dono do loteamento Jequitibá Residencial, localizado
cerca de 500M² do centro da cidade, Silvio
Grobério, explica que
em menos de seis meses já vendeu cerca de
40% dos 200 lotes, ele
investiu cerca de 3 milhões de reais no empreendimento e não se
arrepende. “É gratificante você ver o município se desenvolver de
forma tão rápida!”. O
loteamento é composto de toda infraestrutura como: rede de esgoto, água, luz, calçamentos, praças com
playground, iluminação toda em led e de
fácil acesso, os lotes de
250 M² custam cerca
de R$ 90 mil e podem
ser pagos em 3 safras
de café.
Outro ponto importante em Vila Valério, é a ordem de licitação do asfalto que liga
o município a Jaguaré,
ES230, uma obra im-

portante que o Governo do Estado vai começar a fazer nos próximos meses, uma obra
que já está valorizando
os imóveis rurais do

município.
O Prefeito Davi Ramos ficou feliz com a
notícia de valorização
dos imóveis no município. “Isso é sinal que

estamos no caminho
certo! Fico feliz com o
resultado do nosso trabalho, isso me motiva
trabalhar mais ainda
por Vila Valério".
Fotos: divulgação
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COMUNICADO

EXTRAVIO DO BLOCO DE NOTAS FISCAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA
VALÉRIO-ES- CNPJ: 01.619.232/0001-95.
Torna público que Requereu junto à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de Vila Valério/ES através do Processo nº 2119/2021, a
Autorização Ambiental Municipal, para atividade 21.07 – Pavimentação de Estradas e Rodovias Municipais e Vicinais (Comprimento
3.330,00 metros ) com REVISOL. No trecho da
comunidade do Queixada até Rodovia ES 344
(Padre Francisco)– Vila Valério-ES – CEP:
29.785-000.

NOME DO PRODUTOR: Eduardo Ahnert
C P F :
1 4 4 . 6 8 7 . 0 8 7 - 1 9
ENDEREÇO PROPRIEDADE: Córrego Sossego, Vila Fartura, São Gabriel da Palha/ES
N I R F : 0 0 0 . 0 5 1 . 7 9 7 . 1 0 3 - 0
INSCRIÇÂO ESTADUAL: 111.457.03-03
EXTRAVIO DO BLOCO DE NOTAS DE
PRODUTOR RURAL DE NUMERAÇÂO
001 à 25

jornalhojenotícias@hotmail.com

27 3117-1030

Comprando, vendendo ou trocando! Anuncie conosco

27 3117-1030

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 000018/2021
O Município de VILA VALÉRIO/ES, torna público, a SUSPENSÃO POR PRAZO
INDETERMINADO da licitação que ocorreria no dia 19 de outubro de 2021, na
modalidade de Pregão Presencial nº 000018/2021 - PROCESSO Nº 001392/2021,
tendo por Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada para TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MATERIAL REVSOL, DESTINADO A
ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VILA VALÉRIO/ES, PARA MELHORIA DE ESTRADAS
EM DIVERAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. A nova data será republicada nos
mesmos veículos de comunicação anteriormente divulgados este edital. MAIORES
INFORMAÇÕES: TEL. (027) 3728-1000.
Vila Valério, 18 de outubro de 2021.
JAIME JULIÃO VIEIRA
Pregoeiro Oficial/PM ViVa

jornalhojenoticias@hotmail.com

27 3117-1030

