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FERRAMENTA DA INTERNET

AÇÕES

Aplicativo dá acesso a serviços
do Estado sem sair de casa

Rodosol
questiona
supostas
fraudes

GUILHERME FERRARI

Opções como consulta
de protocolo eletrônico
e de multas por veículo
estão disponíveis

SAIBA MAIS
SERVIÇOS DISPONÍVEIS
t Geral

– Feed de notícias do
Estado do Espírito Santo.
– Agenda de secretarias
do Estado, eventos etc.

DIONY SILVA

dclebison@redegazeta.com.br

Sem sair de casa, usando
apenas o toque na tela do
smartphone, os cidadãos
capixabas poderão ter
acesso a diversos serviços
e informações do governo
do Estado. Foi lançado ontem o aplicativo “ES na
palma da mão”, que vai
garantir à população mais
agilidade e segurança em
diversas operações que
antes só poderiam ser realizadas pessoalmente.
Oaplicativo,queégratuito,estádisponívelparacelulares e tablets que utilizem o
sistemaAndroid.Anovaferramenta foi desenvolvida
pelo Instituto de Tecnologia
da Informação e Comunicação do Estado do Espírito
Santo (Prodest). Segundo o
diretor-presidente do instituto,RenzoColnago,jáexistem 150 atividades governamentais em estudo para
que sejam disponibilizadas
no aplicativo.
“Hoje estamos disponibilizando oito serviços,
maisologinúnicoquepermite ao cidadão ter uma
conta única com o Estado
e ter acesso a diversos serviços como consultar ho-

t

SEP

– Consulta de protocolo
eletrônico.
t

Detran

– Consulta da situação
de multas da carteira de
motorista.
– Consulta de multas
por veículo.
t

Ceturb

– Consulta de horários e
itinerários de ônibus.
t

Bombeiros

– Alerta de calamidades.
t

Página inicial do aplicativo mostra o conteúdo que o cidadão pode acessar

AMPLIAÇÃO

150

atividades
É o total em estudo e
que pode entrar no app.

rários de ônibus, pontos
na carteira de motorista,
multas do veículo, entre
outros”, explicou, à Rádio

CBN Vitória.
Também podem ser
acessados serviços do Corpo de Bombeiros, notícias
sobre o Estado, publicações no Diário Oficial,
agendas e consulta de processos. Para se chegar a esse resultado foi feito um
mapeamento de mais de
1.000tiposdeserviçoseos
principais foram priorizados. Colnago reforçou que
as próximas versões do
“ES na palma da mão” vai

AVALIAÇÃO

1.000

serviços
É o total mapeado; os principais foram priorizados.

trazer mais funções.
“Temos algumas entregas previstas para o ano que
vem como, por exemplo,

+ CLUBE BIG BEATLES

Diário Oficial do ES

– Consulta das últimas
edições.
– Consulta por data e
texto.

atestadodeantecedentecriminal, boletim de ocorrência, nota de alunos da rede
estadual, enfim, uma série
de serviços”, acrescentou.
Ao baixar o aplicativo,
osusuáriosprecisamsecadastrar preenchendo uma
série de dados. Até o momento mais de mil pessoas
já estão com o “ES na Palma da Mão” em funcionamento e a expectativa do
governo é atingir a maior
parte da população.

A concessionária Rodosol
– que administra a Terceira
Ponte e os 67,5 quilômetros
da rodovia – vai recorrer
contra as irregularidades
apontadas pelo Ministério
Público de Contas (MPC).
“É uma representação absurda. Não fomos nem ouvidos”, destacou o advogado da empresa, Rodrigo
Martins, assinalando que
pretende agir assim que forem notificados.
O MPC pediu a suspensão imediata da cobrança
do pedágio nas duas praças: da Terceira Ponte, em
Vila Velha, e da Praça do
Sol, em Guarapari. O pedidoépartedeumarepresentação protocolada no Tribunal de Contas do Espírito
Santo (TCE-ES), que pode
ou não aceitar o pedido. O
MPC afirma na denúncia
que houve formação de
cartel e fraude no processo
licitatório da concessão.
Martinsgaranteque“não
há verdades na representação”. E mais, que o contrato
com a Rodosol já foi auditado pelo governo do Estado,
pelo próprio Tribunal de
contas, pela fundação GetúlioVargaseagoraporperícia
judicial.“Ocontratoélegale
nadadeerradofoiencontrado”, assinala.
A Rodosol vai recorrer
contra a decisão da Justiça
estadual de manter o conselheiro Carlos Ranna, do
TC-ES, como relator dos
processos.

