
São Gabriel da Palha, ES - Terça-feira, 19 de outubro de 2021 - Ano XIV - Edição nº 2856 - Distribuição Gratuita Es1.com.br - Hoje Notícias

Obras de infraestrutura em Vila Valério 
aquecem o setor imobiliário

Cooabriel presente em feira 
Internacional no México 

Conscientização e Prevenção 
do Câncer de Mama é tema de 
palestras em Vila Valério

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

Novo Portal da Transparência: 
mais completo e fácil de usar 

Pág. 03

Pág. 04

Pág. 05
Pág. 04

Pág. 07

Foto: divulgação 



02

 
Reflexao~

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

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, conside-
rando-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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PARA FICAR BEM INFORMADO

CUIDADO COM O QUE 
VOCÊ ANDA FALANDO 
NAS REDES SOCIAIS!
O século XXI trouxe mudanças e muitos avanços e, dentre esses avan-
ços o mais impactante talvez seja o digital, o tecnológico. Podemos di-
zer que foi o marco das tão utilizadas redes sociais, onde as pessoas en-
contraram 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, pre-
senciamos diariamente a troca de elogios, críticas e até ofensas. A tecno-
logia nos proporcionou uma nova realidade, uma nova era, um novo 
mundo. Mas, assim como nossa “vida real", a realidade virtual tem seus 
ônus e bônus.
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, entre-
ter, etc. Mas, inversamente a isto também somos passíveis de comportamentos e atitudes que talvez este-
jam nos levando a praticar crimes, sim, você não leu errado, CRIMES. No mundo virtual, as pessoas es-
tão 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, comparti-
lhar 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 escri-
ta, 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 parti-
cipantes 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 acór-
dão.
Referido autor dos prints da conversa foi condenado a pagar indenização de R$ 5.000,00 a um dos inte-
grantes do grupo. “A publicação, redistribuição, transmissão e reescrita sem autorização prévia são proi-
bidas”.
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 “ex-
trapolou 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 te-
mos 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 suje-
ito também à legislação do mundo off-line”.
Então, novamente, CUIDADO, pois qualquer postagem pode acarretar danos morais e por consequên-
cia o dever de indenizar!!

ARTIGO

Fasley Teixeira de 
Siqueira e Silva

- Advogada pós-graduada 
em Gestão Pública 

pela Multivix
- Analista Legislativo 
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Prefeitura de São Gabriel 
da Palha investe na 
melhoria das entregas 
de merenda nas escolas 

O município de São 
Gabriel fará a aquisição 
de um caminhão frigorí-
fico zero km que irá aten-
der ao transporte de me-
renda escolar, proporci-
onando assim a melho-
ria da entrega dos ali-
mentos nas escolas e 

garantindo a integridade 
do transporte dos ali-
mentos.

A merenda escolar 
contribui para reduzir 
evasão escolar em comu-
nidades carentes, isso 
demonstra a importân-
cia 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 licita-
ções do município con-
tribuirá para economi-
zar o maior volume de 
recursos, tentando ad-
quirir esse bem com o 
melhor valor possível 
após uma série de nego-
ciações.

Cooabriel presente 
em feira Internacional 
no México 

Saúde investirá R$ 14 milhões para 
qualificar atendimentos de urgência 

O Ministério da 
Saúde anunciou on-
tem (18) que investirá 
R$ 14 milhões na cria-
ção de 10 mil vagas 
para o Programa SOS 
de Ponta, visando à 
qualificação de profis-
sionais da saúde para 
rea l izarem atendi-
mentos de urgência e 
emergência em suas 
unidades de saúde.

“Vivemos hoje situ-
ação de emergência na 
saúde pública interna-
cional. Nosso país teve 
mais de 600 mil óbitos 
decorrentes da covid-
19. A grande lição des-
sa pandemia é o forta-
lecimento do sistema 
de saúde no Brasil”, 
disse o ministro Mar-
celo Queiroga durante 
a cerimônia de lança-
mento do Programa 
S O S  d e  P o n t a -

C a p a c i t a ç ã o  n a s 
Urgências e Emergên-
cias do Brasil. 

Segundo ele, o sis-
tema de saúde tem, 
atualmente, “posição 
confortável” para aten-
der aqueles que, com 
síndrome respiratória 
grave, necessitam de 
unidades de terapia 
intensiva (UTIs). “Ho-
je trazemos essa ação 
SOS de Ponta porque 
sabemos que, nas ur-
gências e emergências, 
é que existe o risco mai-
or de morte, e precisa-
mos qualificar melhor 
aqueles que estão na 
ponta para atende a 
essas situações”, disse 
o ministro. 

Médicos pelo 
Brasil 

Queiroga anteci-
pou que, até o final do 
ano, sua pasta lançará 

o Médicos pelo Brasil, 
programa que, segun-
do ele, “terá edital pa-
ra a contratação dos 
médicos de uma mane-
ira diferente da do pas-
sado, que inclusive 
traziam cidadãos de 
outros países, em regi-
me muito impróprio 
para trabalhar em nos-
so país. Queremos mu-
dar esse cenário”. 

O ministro classifi-
cou como “ativo preci-
oso” os profissionais 
da saúde que vêm atu-
ando na linha de frente 
para o combate à pan-
demia, e reforçou a 
importância da rela-
ção de confiança entre 
médicos e pacientes. 
Segundo Queiroga, 
“telesaúde e e teleme-
dicina nunca vão subs-
tituir, mas reforçar, as 
r e l a ç õ e s  m é d i c o -
paciente, ampliando 
acessos”. 

Agência Brasil 

Editora Hoje

A Cooabriel com-
põe o grupo de empre-
sas brasileiras para a 
Missão Comercial in-
ternacional ao México 
para par t ic ipar  da 
Expo Antad & Ali-
mentaria 2021, uma 
das maiores feiras de 
alimentos e bebidas da 
América Latina, que 
teve início na segunda-
feira (18) e termina 
quarta-feira (20), em 

Guadalajara, México. 
A gerente de expor-

tação e sustentabilida-
de da Cooabriel, Rena-
ta Vaz Claudio, repre-
senta a cooperativa 
nesta missão que tem a 
promoção do Ministé-
rio da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimen-
to (MAPA), em parce-
ria com o Ministério 
das Relações Exterio-
res (MRE) e a Apex-
Brasil. 

No Pavilhão Brasil, 

espaço brasileiro na 
feira, a Cooabriel e de-
mais empresas da mis-
são, terão oportunida-
des de abrir negócios e 
mercados, além de am-
plos contatos comerci-
ais. 

“A feira é uma boa 
oportunidade para es-
tudar, avaliar e fazer 
novos contatos para o 
crescimento da partici-
pação da Cooabriel no 
Mercado Internacio-
nal”, afirmou Renata. 

Fotos: divulgação 

Cooabriel
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Conscientização e Prevenção do Câncer de
Mama é tema de palestras em Vila Valério

Conhecimento é o 
primeiro passo para 
combater o câncer de 
mama, e para alertar 
sobre a prevenção e 
diagnóstico precoce 
desse câncer, as Secre-
tarias de Saúde e Assis-
tência Social de Vila 
Valério, estão promo-
vendo uma série de pa-
lestras 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 do-
ença, e também esti-
mular o público femi-
nino a investigar cons-
tantemente suas ma-
mas na busca de altera-
ções 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 on-
tem (18), no CRAS, 
com a palestra da en-
fermeira Luziani San-
tana, e contou com a 
presença de várias mu-
lheres da cidade. Na 
parte da tarde, no Dis-
trito de Jurama, a pa-
lestra ocorreu às 14h na 

quadra da Escola do 
Jurama. 

Nesta quinta-feira 
(21), a palestra vai acon-
tecer na quadra do 
EMEF Kaio Fredy Da-
ré Grigoleto, a partir 
das 19h. 

Na sexta-feira (22), 
a partir das 13 horas, 
terá uma tarde especi-
almente preparada pa-
ra mulher valeriense, 
além de informações 
sobre a saúde da mu-

lher, será servido um 
café da tarde saboroso 
e haverá sorteio de mi-
mos para as participan-
tes, na quadra atrás da 
EEEF Valério. 

Já no dia 27 (quarta-
feira), às 14 horas, have-
rá palestra na quadra 
do Barra Seca.  

No Espírito Santo, 
em 2020, foram regis-
tradas 355 mortes por 
câncer de mama. E de 
janeiro a setembro des-

te ano, foram 188 óbi-
tos em decorrência da 
doença. O câncer de 
mama, quando identi-
ficado em estágios ini-
ciais (lesões menores 
que 2 centímetros de 
diâmetro), apresenta 
prognóstico mais favo-
rável e a cura pode che-
gar a 95%. Por isso que 
quanto mais precoce o 
diagnóstico, maiores as 
chances de obter êxito 
positivo no tratamento.

Editora Hoje

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

O deputado federal 
Felipe Rigoni divul-
gou na sexta-feira (15) 
a lista de 11 projetos 
escolhidos pela popu-
lação para receber R$ 
12 milhões em emen-
das parlamentares. 
Realizado pelo tercei-
ro 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 engaja-
mento das pessoas, a 
participação popular e 
a interação entre as 
comunidades me faz 
ter a certeza da impor-
tância dessa iniciativa 
que visa dar vez e voz 
para o povo capixa-
ba”, afirma Rigoni. 

Entre as áreas temá-
ticas, a Assistência 
Social e Saúde lidera-
ram com quatro proje-
tos cada, seguidos por 

Agricultura (2) e Edu-
cação, com um. 

O edital  

Lançado em maio, 
o edital recebeu inscri-
ções de todas as mi-
crorregiões do Espíri-
to Santo. Foi a Metro-
politana a que mais 
registrou projetos envi-
ados (94). As áreas de 
Educação (69) e Assis-
tência Social (68) lide-
raram o ranking de 
propostas inscritas. A 
avaliação considerou 
três critérios, defini-
dos no edital: o quão 
estruturante é o proje-
to, qual o impacto gera-
do e a qualidade da 
proposta. 

Puderam partici-
par órgãos públicos e 
instituições do tercei-
ro setor com atuação 
no Espírito Santo. Os 
recursos serão libera-
dos no orçamento de 
2021. 

Conheça os projetos 
escolhidos pela 

população:  

- 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 mi-
lhão, novecentos e oi-
tenta e quatro mil, vinte 
reais) 

- Sorrindo para vida 
- APAE de Santa Maria 
d e  J e t i b á : 
R$100.000,00 (cem mil 
reais) 

-  Construção de 
uma unidade básica de 
saúde no bairro Vila 
Rica, em Cachoeiro de 
I t a p e m i r i m :  :  R $ 
1.749.663,00 (um mi-
lhão, setecentos e qua-
renta e nove mil, seis-
centos e sessenta e três 
reais) 

- Ampliação da Re-
de Física Escolar do 
Município de Colati-
n a / E S :   R $ 
3.409.321,00 (três mi-
lhões, quatrocentos e 
nove mil, trezentos e 
vinte e um reais) 

- APAE de São Ga-
b r i e l  d a  P a l h a : 
R$101.290,00 (cento e 
um mil, duzentos e no-
venta reais)  

- Associação Espíri-

ta Beneficente Lar de 
Abigail - Nova Venécia: 
R$296.572,00 

- Instituição: Associ-
ação Pestalozzi de Li-
nhares: : R$ 191.498,00 
(cento e noventa e um 
mil, quatrocentos e no-
venta e oito reais) 

- Associação Pesta-
l 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 Consór-
c i o  R i o  G u a n d u : 
R$1.031.001,00 (um 
milhão, trinta e um mil, 
e um real) 

- Prefeitura Munici-
pal de Laranja da Terra:  
R$219.996,00 (duzen-
tos e dezenove mil, no-
vecentos e noventa e 
seis reais)

Foto: divulgação 

Assessoria

Fotos: divulgação 
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Novo Portal da Transparência: 
mais completo e fácil de usar 

O governador do 
Estado, Renato Casa-
grande, lançou, na se-
gunda-feira (18), em 
cerimônia realizada no 
Palácio Anchieta, em 
Vitória, o novo Portal da 
T r a n s p a r ê n c i a 
(https://transparencia.
es.gov.br/). A ferramen-
ta tem como foco o cida-
dão e o fortalecimento 
do controle social, con-
templando informações 
sobre gastos públicos 
organizadas por área 
temática, com uma lin-
guagem mais compre-
ensível e com visual ami-
gável, intuitivo e práti-
co.

Desenvolvido sem 
custos adicionais pela 
Secretaria de Controle e 
Transparência (Secont), 
em conjunto com o 
Instituto de Tecnologia 
da Informação e Comu-
nicação do Espírito San-
to (Prodest), o novo por-
tal reafirma o compro-
misso do Governo do 
Estado com a promoção 
da transparência públi-
ca, instrumento funda-
mental para a prevenção 
e combate à corrupção.

A implementação de 
melhorias na usabilida-
de e navegação do Por-
tal é uma das ações pre-
vistas no Projeto Estra-
tégico do Governo do 
Estado “Aperfeiçoa-
mento das Ações de 
Transparência Públi-
ca”.  As ações imple-
mentadas levaram o 
Espírito Santo a reto-
mar o lugar de Estado 

mais transparente do 
Brasil, com a conquista 
do 1º lugar na Escala 
Brasil Transparente – 
Avaliação 360°, da Con-
troladoria Geral da 
União (CGU), divulga-
da 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 pri-
meiro mandato. O Esta-
do foi perdendo posi-
ções e assim que entrei, 
fiz questão de trabalhar 
para retornar essa lide-
rança e alcançamos”, 
afirmou o governador.

Casagrande também 
lembrou os resultados  
obtidos na área de trans-
parência durante a ges-
tão da pandemia do no-
vo Coronavírus (Covid-
19). “Ficamos sempre 
em primeiro lugar em 
transparência no com-
bate à Covid-19. Ter os 
dados para a gestão é 
fundamental e apresen-
tar esses dados à popula-
ção mostra nosso com-
prometimento com o 
dinheiro público e o 
combate à corrupção. O 
governante que é sério, 
tem na transparência 
uma proteção. Esse Por-
tal é um pilar que prote-
ge as pessoas decentes e 
que não nos deixa fragi-
lizado 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 sen-
do cumprida, é boa prá-
tica. Estamos indo além 
e inovando. O que te-
mos hoje são gestores 
estaduais que sabem da 
importância da transpa-
rência, que acompa-
nham e fazem parte do 
processo. Temos no 
Espírito Santo uma 
transparência horizon-
tal, o que nos faz com 
que sejamos o Estado 
mais transparente do 
Brasil”, disse o secretá-
rio de Estado de Contro-
le e Transparência, 
Edmar Camata.

Diferenciais

Entre os diferenciais 
da nova ferramenta está 
a disponibilização de 
consultas prontas, no 
menu “Área de Atua-
ção”, que traz os conte-
údos mais relevantes 
para o cidadão, como os 
valores orçados e gastos 
na Educação, Saúde e 
Segurança Pública, sem 
a necessidade de reali-
zação de pesquisas ou 
aplicação de filtros.

Ao clicar no ícone do 
assunto desejado, o 
usuário visualiza as in-
formações sobre os valo-
res orçados, empenha-
dos, liquidados e pagos, 
em formato gráfico, faci-
litando o entendimento. 
Os gráficos são clicáveis 
e permitem o download 
em formato aberto ou 
em PNG (imagem).  A 
ferramenta mostra ain-
da a evolução da despe-
sa ao longo dos anos, e o 
percentual de recursos 

destinados à área em 
relação ao total do orça-
mento.

Além disso, foi cria-
da a área “Quero sa-
ber”, onde o cidadão 
tem acesso de forma 
rápida e fácil às infor-
mações sobre o Gover-
no: quanto foi gasto e 
arrecadado em impos-
tos, valores recebidos da 
União e valores destina-
dos a programas sociais, 
apresentados por ano.

Outra novidade é 
que a tecnologia utiliza-
da permite que o usuá-
rio acesse as informa-
ções de forma mais com-
pleta e aprofundada. 
Assim, além de contem-
plar 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 utili-
zam os dados para a rea-
lização de pesquisas; e 
os profissionais especia-
lizados, formados pelo 
terceiro setor, imprensa 
e gestores públicos, en-
tre outros.

Agora, não há mais 
limite de número de fil-
tros que podem ser apli-
cados na consulta de 
informações sobre des-
pesas, receitas, orça-
mentos, convênios, con-
tratos e servidores públi-
cos, possibilitando a 
esse público a realiza-
ção 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 pes-
soas 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 informa-
ções sobre as manifesta-
ções recebidas pela Re-
de de Ouvidoria do Esta-
do também vão ganhar 
mais transparência com 
o lançamento no novo 
Portal: já está no ar o 
painel interativo de Ou-
vidoria. O Painel pode 
ser acessado na área “Pa-
inéis Interativos”, que 
reúne todos os painéis 
de Business Intelligence 
(BI) do Estado, como o 
Observatório de Segu-
rança Pública e o Painel 
de Vacinação.

O Painel de Ouvido-
ria disponibiliza infor-
mações estatísticas so-
bre as demandas de Ou-
vidoria em formato grá-
fico e de fácil entendi-
mento.  É possível filtrar 
os dados por órgão, pe-
ríodo ou tipo de mani-
festação. A ferramenta 
mostra o total de mani-
festações atendidas por 
tipologia – reclamação, 
informação, denúncia, 
elogio e sugestão –; por 
canal de entrada (inter-
net, telefone, e-mail, 

Reclame Aqui e aplica-
tivo); e por tipo de iden-
tif icação (anônima, 
identificada ou sigilo-
sa).

Além disso, mostra o 
status das manifesta-
ções, detalhando se já 
foram encerradas ou 
estão em andamento; o 
tempo médio e máximo 
de envio das respostas; e 
a quantidade de deman-
das atendidas dentro e 
fora do prazo previsto 
em lei.

O Painel de Manifes-
tações da Ouvidoria 
atende a uma das ações 
previstas no Plano de 
Integridade da Secont. 
A ação prevê que seja 
publicado relatório deta-
lhando as denúncias 
recebidas por meio da 
Ouvidoria. A ferramen-
ta vai além, e dá transpa-
rência a todas as tipolo-
gias de manifestações.

Estiveram presentes 
a vice-governadora Jac-
queline Moraes; os se-
cretários de Estado Mar-
celo Altoé (Fazenda), 
Marcelo Calmon (Ges-
tão e Recursos Huma-
nos), Coronel Aguiar 
(Casa Militar), Álvaro 
Duboc (Economia e 
Planejamento) e Fabri-
cio Noronha (Cultura); 
os deputados estaduais 
Freitas e Luiz Durão; os 
diretores-presidentes de 
empresas públicas e au-
tarquias, Tasso Lugon 
(Prodest), Munir Abud 
(Bandes), Fabiano Araú-
j o  ( Fa m e s ) ,  Fa b i o 
Anehrt (Agerh) e Carlos 
Rafael (Junta Comerci-
al). 

Fotos: Hélio Filho/Secom  

Secont/Secom
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BPMA apreende pássaros 
silvestres mantidos em cativeiro 
em Lindenberg e Águia Branca

No último sábado 
(16), policiais milita-
res da 2ª Companhia 
do Batalhão de Polícia 
Mil i tar Ambiental 
(BPMA) prossegui-
ram aos municípios de 
Governador Lindem-
berg e Águia Branca, 
para atendimento de 
denúncias com foco 
em pássaros da fauna 
silvestre mantidos em 
cativeiro irregular-
mente. 

Durante as fiscali-
zações na região, o 
BPMA apreendeu três 
Trinca-ferros, 35 Cole-
iros, cinco Melros, cin-
co Canários-da-terra, 

três Bicos-de-lacre, 
um Tico-tico, um Azu-
lão e uma Cigarrinha, 

totalizando 54 anima-
is pertencentes à fauna 
silvestre brasileira, 

mantidos em cativeiro 
sem a devida autoriza-
ção do órgão ambien-

tal competente. Esse 
quantitativo foi resga-
tado de duas residên-

cias distintas, sendo 
possível também nes-
tes locais apreender 
oito alçapões e 53 gaio-
las. 

Foram lavrados 
termos circunstancia-
dos em desfavor dos 
autores, pois eles in-
fringiram, em tese, ao 
art. 29, parágrafo 1º, 
i n c i s o  I I I  d a  l e i 
9.605/98. Os animais 
e materiais foram apre-
endidos e encaminha-
dos ao viveiro da 2ª 
CIA/BPMA, os qua-
is, posteriormente, 
serão enviados ao Cen-
tro de Reintrodução 
de Animais Selvagens 
(CEREIAS), em Ara-
cruz-ES. 

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

A  O r g a n i z a ç ã o 
Mundial da Saúde 
(OMS) informou na 
segunda-feira (18) que 
foram detectados três 
novos casos de ebola 
na República Demo-
crática Oriental do 
Congo. Já são cinco os 
casos identificados em 
apenas dez dias. 

Para as autoridades 
de saúde, o surto está 
re lacionado ao de 
2018-20, que matou 
mais de 2.200 pessoas 
e infectou mais de 3 
mil. 

Os casos mais re-
centes foram detecta-
dos no distrito sanitá-
rio de Butsili, perto da 
cidade de Beni, onde 
ocorreu o último surto, 
informou a OMS em 
nota. 

Do cinco casos con-
firmados até agora, 
três pessoas morre-
ram. 

De acordo com a 
OMS, após grandes 
surtos podem ocorrer 
outros, causados   por 
infecções latentes que 
permanecem no sê-
men dos sobreviventes.  

Em fevereiro deste 

ano, foi detectado um 
aumento de casos, con-
trolado em maio. Nes-
se período, seis pessoas 
morreram. 

No país, as vacinas 
têm mostrado impacto 
significativo no con-
trole do ebola. Na se-
mana passada, os médi-
cos começaram a vaci-
nar os contatos das pes-
soas que estavam in-
fectadas, usando um 
imunizante da Merck, 
uma das duas vacinas 
contra disponíveis con-
tra o ebola. A outra é 
fabricada pela Johnson 
& Johnson. 

Agência Brasil

Foto: divulgação 

Foto: divulgação 

PMES 
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Obras de infraestrutura em Vila Valério 
aquecem o setor imobiliário

Vila Valério vive 
um dos melhores mo-
mentos na sua econo-
mia local, os constan-
tes investimentos fei-
tos pela Prefeitura no 
Município, estão valo-
rizando os imóveis 
urbanos e rurais. Se-
gundo foi informado 
pelo setor de comuni-
cação da Prefeitura, 
são inúmeros investi-
mentos e projetos em 
andamento tanto no 
setor de planejamento 
como no setor de lici-
tações.

Somente a parceria 
entre a Prefeitura e a 
Siderúrgica Arcelor-
Mittal Tubarão, está 
rendendo cerca de 50 
km de revestimento 
asfáltico com a maté-
ria-prima chamada 
Revsol, produto extra-
ído da matéria-prima 
do aço que serve como 
alternativa para pavi-
mentar estradas, páti-
os, galpões, etc. Esse 
material será usado 
nas estradas que ligam 
o interior do municí-
pio ao centro urbano.

Outra obra impor-
tante é o videomonito-
ramento, serão instala-
das inicialmente cerca 
de 45 câmeras em todo 
município, dando prio-
ridade nas entradas e 
saídas da cidade, o cen-
tro urbano receberá a 
maior par te destes 
equipamentos, com 
isso espera-se melho-

rar a questão da segu-
rança no município.

Outro projeto im-
portante é a questão da 
Regularização Fun-
diária, conforme in-
formações repassadas 
pelo setor de comuni-
cação da Prefeitura, 
cerca de 4 mil imóveis 
serão regularizados 
em todo município. 
Conforme explicou a 
Presidente da Comis-
são de Regularização, 
Caroline Vieira Julião, 
“A Regularização Fun-
diária, irá aquecer to-
do o comércio local, 
principalmente o ra-
mo de construção ci-
vil, de posse da escritu-
ra definitiva do imó-
vel, as famílias pode-
rão realizar financia-
mentos junto aos ban-
cos para construções e 
reformas, isso sem fa-
lar que o município irá 
arrecadar mais IPTU, 
isso significa receitas 
para os cofres públicos 
investir em outras áre-
as como a saúde”.

Conforme noticia-
do anteriormente, o 
Governo do Estado 
está destinando cerca 
de 12 km de calçamen-
tos para beneficiar di-
versos bairros da cida-
de.

Para o Corretor de 
Imóveis, Rogério Fer-
rari, com estes investi-
mentos de infraestru-
tura 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 me-
do!

O Dono do lotea-
mento Jequitibá Resi-
dencial, localizado 
cerca de 500M² do cen-
tro da cidade, Silvio 
Grobério, explica que 
em menos de seis me-
ses já vendeu cerca de 
40% dos 200 lotes, ele 
investiu cerca de 3 mi-
lhões de reais no em-
preendimento e não se 
arrepende. “É gratifi-
cante você ver o muni-
cípio se desenvolver de 
forma tão rápida!”. O 
loteamento é compos-
to de toda infraestrutu-
ra como: rede de esgo-
to, água, luz, calça-
mentos, praças com 
playground, ilumina-
ção 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 im-
portante em Vila Valé-
rio, é a ordem de licita-
ção do asfalto que liga 
o município a Jaguaré, 
ES230, uma obra im-

portante que o Gover-
no do Estado vai come-
çar a fazer nos próxi-
mos meses, uma obra 
que já está valorizando 
os imóveis rurais do 

município.
O Prefeito Davi Ra-

mos ficou feliz com a 
notícia de valorização 
dos imóveis no muni-
cípio. “Isso é sinal que 

estamos no caminho 
certo! Fico feliz com o 
resultado do nosso tra-
balho, isso me motiva 
trabalhar mais ainda 
por Vila Valério".

Fotos: divulgação 



0819 de outubro de 2021

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

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

COMUNICADO

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 Valé-
rio/ES através do Processo nº 2119/2021, a 
Autorização Ambiental Municipal, para ativi-
dade 21.07 – Pavimentação de Estradas e Rodo-
vias 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.  

EXTRAVIO DO BLOCO DE NOTAS FISCAIS

NOME DO PRODUTOR:  Eduardo Ahnert  
C P F :  1 4 4 . 6 8 7 . 0 8 7 - 1 9  
ENDEREÇO PROPRIEDADE: Córrego Sos-
sego, 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

jornalhojenotícias@hotmail.com

27 3117-1030
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