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organizações interessadas entregaram seus planos de
trabalho em Sessão Pública. Foram classificadas seis
OSC’s na etapa competitiva da fase final de seleção.

LAMENTÁVEL
No Dia das Crianças, a divulgação do estudo realizado pelo Unicef, Secretaria dos Direitos Humanos, o Observatório das Favelas e o Laboratório de Análise da
Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj) traz uma notícia estarrecedora: em sete anos,
43 mil adolescentes devem ser vítimas de homicídio no
País, uma média diária de 16 jovens com idades entre
12 e 18 anos. A perspectiva prevê as mortes no período entre 2015 e 2021 se mantidos os atuais índices
de violência. Segundo as estatísticas, homens têm 13,5
vezes mais risco de serem vítimas do que as mulheres.
O perigo para os jovens negros é 2,8 vezes maior na
comparação com os brancos.
ANUNCIADO
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA), após análise de recursos, divulgou edital com o resultado final da chamada pública de
entidades/programas que se cadastraram propostas de
projetos a serem executadas com recursos do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e Organização da Sociedade Civil (OSC) municipal.
A seleção foi baseada no interesse da sociedade e formalizada através de um Termo de Colaboração, de acordo com as condições estabelecidas no Edital, onde as

IBGE
Teve início no último dia 02 de outubro o Censo
Agropecuário realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os produtores rurais do interior de Linhares já começaram a receber a visita dos
agentes e a Prefeitura de Linhares, através da Secretaria Municipal de Agricultura, apoia a iniciativa, divulgando
e apresentando informações úteis para recebimento dos
mesmos. Para receber e atender melhor os agentes, a
Secretaria Municipal de Agricultura de Linhares relacionou algumas informações úteis. É importante atentar
que o recenseador sempre estará caracterizado, trajando o colete do IBGE e ainda é possível confirmar a identidade do profissional através do QR Code que está no
crachá do mesmo e pode ser lido pelo celular.
CAIU
Os municípios produtores de petróleo, definitivamente, terão que readequar as suas despesas para diminuir
a dependência dos repasses dos royaties. Desde o início da crise, o mês de setembro foi o que registrou as
maiores perdas para a Prefeitura de Linhares que teve
uma queda bruta na receita de quase R$ 2 milhões
(dois milhões de reais). Considerando que esta queda
pode se estender por um período maior que o esperado, ou voltar a acontecer em outros momentos, o prefeito Guerino Zanon já busca alternativas para a atração
de novas receitas (novas indústrias, turismo, comércio
e serviços) e otimização da arrecadação das receitas
atuais, além de medidas de redução de despesas sem o
comprometimento no quadro de servidores.
FECHADO
Nesta quinta-feira (12) é comemorado, nacionalmente, o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Por isso,
hoje não haverá expediente nas repartições públicas
municipais. Durante o feriado, só funcionarão os ór-

ES na Palma da Mão completa 1
ano com mais de 6 mil usuários

O aplicativo ES na Palma da Mão completa um
ano de funcionamento
nesta sexta-feira (13).
Com versões para Android
e iOS, o app possui 6278
usuários e foi desenvolvido
pelo Instituto de Tecnologia da Informação e Comu-

nicação do Estado do Espírito Santo (Prodest).
O ES na Palma da Mão
possui, em média, 500
acessos de usuários únicos
por dia. Uma das razões para
chegar a esse resultado é
o Transcol Online, recurso
que prevê a chegada de

ônibus do sistema Transcol
nos pontos da Grande Vitória. Com o lançamento
desse serviço em junho, o
quantitativo de usuários
cresceu em 207%.
O app também apresenta outros recursos à disposição dos capixabas,

como:
- agenda de eventos
do Governo do ES;
- notícias do Poder Executivo
- consulta de processos
cadastrados no Sistema
Eletrônico de Processos
(SEP) do Poder Executivo;
- acesso ao Portal da
Transparência;
- situação da CNH;
- multas por Veículo;
- e consulta ao Diário
Oficial do Estado.
Na avaliação do presidente do Prodest, Paulo
Henrique Rabelo Coutinho,
o aplicativo é uma forma de
aproximar a administração
pública do cidadão. “Estamos avaliando a possibilidade de inserir novos serviços no ES na Palma da Mão.
Isso será alinhado com os
órgãos estaduais com a
meta de beneficiar a população de maneira mais
efetiva”, afirmou.
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gãos que desempenham suas funções em regime de
escala ou que não admitem paralisação, como o Hospital Geral de Linhares. As atividades serão retomadas
na sexta-feira, dia 13 de outubro.
BELA INICIATIVA

O Hospital Geral de Linhares vem recebendo uma
atenção por parte de Voluntários, doadores e colaboradores sem igual. Capitaneados por membros do Centro Espírita Joana Darc, as vitórias e conquistas estão
unindo a população para com seu mais importante
hospital. Agora, o HGL recebe poltronas, estilo “cadeira do papai”, que estão à disposição de acompanhantes nas enfermarias. Mas é preciso continuar com as
doações. Ajude para ser ajudado!

DECISÃO JUDICIAL:
RECONHECIDA A LEGALIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONCURSO PÚBLICO DA
PREFEITURA DE AIMORÉS E SAAE
No último dia 09 (segunda-feira), foi realizada audiência do processo de número 0011160008428,
correspondente à ação popular que fora proposta
pela Sra. Michele Santos Sudário, com a finalidade
de anular o processo licitatório de contratação da
empresa que realizaria o concurso público da Prefeitura Municipal de Aimorés e SAAE.
A autora da ação popular apontava várias irregularidades no edital do concurso e, pedia a anulação dos atos administrativos praticados pela Prefeitura e SAAE.
O pedido de anulação sustentado na irregularidade do ato de delegação da autarquia SAAE, fora
JULGADO IMPROCEDENTE, vez que não foi reconhecido à ilegalidade por ela apontada.
Sabe-se que, a realização deste concurso, provocou uma insatisfação no grupo político opositor
ao prefeito da época, tendo eles, se movimentado e recorrido ao Poder Judiciário na busca de impedir que este acontecesse.
A decisão judicial proferida reafirma que não
houve IRREGULARIDADES no procedimento de licitação do concurso público realizado no ano de
2016, reacendendo as esperanças dos aprovados
neste certame.

