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FORÇAS DE SEGURANÇA
Operação Caim: megaoperação

BALANÇO DE RESULTADOS - A Operação Caim é planejada e coordenada pela Superintendência 

de Polícia Especializada (SPE) e totalizou 118 detenções em suas quatro fases. Ao todo, 27 armas, 

1.127 munições, sete veículos, drogas e mais de R$ 35 mil em dinheiro foram apreendidos. Em todo 

o Estado, 109 mandados judiciais foram cumpridos.

A primeira etapa foi deflagrada no dia 02 de abril, realizada nos municípios de Cariacica e Vila Velha e 

contou, ao todo, com 94 policiais civis, com 31 viaturas. O resultado foi a prisão de 15 suspeitos, dois 

adolescentes apreendidos, além de armas, munições e drogas que foram tiradas de circulação. No 

dia 08 de abril foi realizada a segunda fase da Operação Caim, que alcançou um resultado positivo de 

39 detenções em todo o Estado, apreensão de 10 armas, além de drogas e munições. A terceira 

etapa, deflagrada no dia 17 de abril, resultou em 47 suspeitos detidos, dois adolescentes 

apreendidos, dez armas, 888 munições, 4.440g de maconha, 16 buchas de maconha, 13 papelotes 

de cocaína, 1.230g de crack, 36 pedras de crack, dois veículos e uma moto apreendidos.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (28-04-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

AÇÕES CONTRA A COVID-19
Sesa vai promover a testagem em 

pessoas acima de 45 anos

A Secretaria da Saúde (Sesa) vai promover a 
ampliação da testagem da população a 
partir de maio. A iniciativa, que vai começar 
pela Grande Vitória, prevê a testagem da 
Covid-19 em pacientes com mais de 45 anos 
que  ap r e s en t em  f eb r e  e  t e nham 
comorbidades (como diabetes, hipertensão 
e obesidade, por exemplo). Atualmente, 
conforme a Nota “Escolhemos esse perfil da 
população observando que 84% dos 
pacientes em leitos de terapia intensiva tem 
acima de 45 anos. A característica comum 
entre eles é a idade, febre e comorbidade. 
Em um estudo fe i to com sete mi l 
notificações, observou-se que cinco mil 
estavam dentro dessa faixa etária.”
Nésio Fernandes - Secretário da Saúde
A testagem ampliada é possível porque 
Laboratório Central de Saúde Pública do 
Espírito Santo (Lacen) está em condições 
para o processamento de testes. Atualmente 
é analisada uma média de 400 amostras/ 
dia, mas existe a capacidade de aumento da 
análise para até 1.200. A testagem ampliada 
no interior do Estado dependerá da 
pactuação com os municípios. Os testes 
rápidos serão distribuídos gradativamente 
pela Sesa.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito 
Santo (28-04-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

RESULTADO DO JULGAMENTO DA 
HABILITAÇÃO DA TOMADA DE 

PREÇOS Nº 004/2020
Objeto: Contratação de empresa 
especializada na execução da Reforma 
da escadaria e construção de canaleta 
em concreto armado na Rua Cipriano dos 
Santos – Bairro de Fátima, no Munícipio 
de João Neiva, com fornecimento de 
materiais e mão de obra, conforme 
autorização no processo administrativo 
nº 0.457 de 04/02/2020.
L i c i t a n t e s  H a b i l i t a d a s :  J . H . 
CONSTRUTORA LTDA EPP e BASE FORTE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Ficam as empresas devidamente 
notificadas para, caso queiram, interpor 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis ,  contados  a  par t i r  des ta 
publicação.
João Neiva, 04 de maio de 2020.

Neidemara de Araújo Imberti 
Carlos

 Presidente CPL PMJN
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REFERÊNCIA
ES é referência em transparência nos dados do novo coronavírus

O Espírito Santo está entre os estados mais transparentes nos dados sobre a pandemia do novo 
Coronavírus (Covid-19). É o que mostra o Índice de Transparência da Covid-19, elaborado pela ONG 
Open Knowledge Brasil (OKBR) e divulgado na última quinta-feira (16). A OKBR, também conhecida 
como Rede pelo Conhecimento Livre, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que 
atua na implementação e na defesa da transparência dos dados públicos.
"Passamos a ser referência no País em transparência dos dados do Covid-19. Informação acessível e 
transparente pode salvar vidas e ajudar a população a se conscientizar sobre a pandemia". Edmar 
Camata Secretário de Controle e Transparência.

No ranking elaborado pela instituição, o Espírito Santo foi classificado entre os três estados com nível 
alto de transparência, ao lado do Ceará e de Pernambuco, obtendo a pontuação 93 em uma escala de 
zero a 100. A nota mostrou a rápida evolução da transparência dos dados no Estado, que inicialmente 
havia sido enquadrado na categoria opaca, na avaliação realizada no dia 9 de abril. Em apenas uma 
semana, o Espírito Santo passou a ocupar o topo da escala. Em seu boletim sobre a situação de cada 
Estado, a Open Knowledge Brasil (OKBR) destacou o avanço do Estado: “O Estado fez um painel de 
visualização, mas a principal melhoria se refere aos microdados publicados, que passam a ser os 
mais detalhados disponíveis no país. O Estado apresenta informações inclusive de raça/cor e 
escolaridade, quando disponíveis, além de diversas outras variáveis, como tipo de teste aplicado, 
morbidades e sintomas”, diz a nota da ONG.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (22-04-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios


