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Resultadode
examedoSUS
atépelo celular

DIVULGAÇÃO

Serviços poderão ser atendidos em celulares e tablets

GovernodoEstado
lançaaplicativoque
disponibilizadiversos
serviçoson-line

LEANDRO NOSSA
lnossa@redegazeta.com.br

Diversos serviços públicos
estarão agrupados em um
sistemadigital criadopelo
governodoEstadoapartir
do segundo semestre.
Consultasaodesempenho
escolar, o andamento e re-
sultados de exames, além
depagamentosdecobran-
ças e solicitações de se-
gunda via da Carteira Na-
cional de Habilitação
(CNH) serão possíveis por
meiodeumaplicativoque

fazpartedoprogramaGo-
verno Eletrônico.
Dentro do programa,

de acordo com a Rádio
CBN Vitória, diversas fer-
ramentas serão criadas,
como o aplicativo Espírito
Santo na Palma da Mão,
que vai agrupar os vários
serviços de atendimento
público. Com uma única
senha, os cidadãos terão
acesso aos serviços. Para o
diretor-presidente da Pro-
dest,RenzoColnago,a ini-
ciativa visa desburocrati-
zar os atendimentos.
“Nosso objetivo é tor-

nar a burocracia menos
dolorosa para o cidadão.
Muita gente precisa fazer

umpagamento aí temque
emitir uma DUA e ir a um
banco físico para pagar,
entre outros exemplos,
queremosdeixar isso tudo
eletrônico”, explicou.
Além disso, a própria

gestão estadual também
passará pelas melhorias,
ao adotar o processamen-
to eletrônico, com o obje-
tivo de eliminar o uso de
papéis nos envios de ofí-
cios e documentações.
“Hoje o governo traba-

lha muito com o papel,
com o processamento ele-
trônico vamos conseguir
reduzir os gastos, alémde
agilizar os trâmites dos
processos”, disse.

Pedido de
Identidade
agilizado
Quem for tirar a Carteira

de Identidade, oRG, emVi-
tória terá o atendimento
agilizado. O sistema de dis-
tribuiçãode senhasdaCasa
doCidadão,emItararé,pas-
sará a ser feito por meio de
agendamento eletrônico. O
link para agendamento es-
tará disponível a partir de
hoje, no site e no aplicativo
da Prefeitura deVitória.
O serviço, uma parceria

comaPolíciaCivil,disponi-
biliza, diariamente, 80 se-
nhas para atendimento.
Com o agendamento ele-
trônico, o cidadão poderá
marcar o dia e a hora para
comparecer no local, sem
precisar enfrentar fila e
com a certeza de que será
atendido no dia solicitado.
Osatendimentosnanova

modalidade poderão ser
marcados já para a próxima
segunda-feira. Dúvidas no
telefone (27)3382-5515.

PROJETOS
O Governo Eletrônico

será composto por outros
projetos que também vão
abordar transparência e
serviços dos diversos ór-

gãos estaduais. Inicial-
mente, quando lançado, a
plataforma vai passar por
umafasedetestesevaiga-
nharnovasversõesaopas-
sar do tempo.

Dalcira Chieppe, Decio Luiz, Liliane, Edilene,

André, Anna Karla, Carolina, Claudio, Gabriel,

Isadora, Sofia,Miguel, Aaron e Eulália, esposa,

filhos, netos, bisneto e nora, convidam para

aMissa de 7º Dia de Vallecio Chieppe, que será

realizada às 18 horas do dia 16 de abril, na Igreja

Santa Rita de Cássia, no Bairro Praia do Canto.

Desde já agradecemos a todos que

comparecerem a esse ato de fé.

“Silêncio antes de nascer, silêncio após a morte.

A vida é puro ruído entre dois silêncios abismais.”

VALLECIO CHIEPPE
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