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PREVENÇÃO
Doações auxiliam na prevenção em 

unidades prisionais do Estado

Desde o início da pandemia, diversas 
doações de instituições públicas e privada 
foram recebidas pela Secretaria da Justiça 
(Sejus), a fim de auxiliar nas ações de 
prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19) 
no sistema prisional. A doação de 78 
máquinas de corte e costura para que os 
detentos possam fabricar máscaras 
descartáveis foi uma dessas ações, em uma 
parceria com a ArcelorMittal Tubarão.
A lista de doações inclui também 1.050 
protetores faciais (face shield), doados pela 
Universidade Federal do Espírito Santo 
(Ufes), além de unidades de álcool 70%, 
máscaras  e  sabonete l íqu ido para 
higienização das mãos, entregues pelo 
Departamento Penitenciário Nacional 
(Depen).
Desde o mês de abril, máscaras descartáveis 
são produzidas em larga escala por internos 
do sistema prisional para atender os 
servidores da segurança pública do Estado.
Para a subsecretária de Estado de 
Ressocialização da Sejus, Roberta Ferraz, 
essas medidas têm contribuído para o 
controle da doença no sistema prisional. “A 
nossa preocupação sempre foi garantir, 
tanto para nossa equipe quanto aos internos, 
rotinas e instrumentos que contribuam com 
a hig iene e prevenção da doença. 
Estabelecemos um protocolo, seguido pelas 
u n i d a d e s ,  e  a l é m  d a s  a ç õ e s  d e 
enfrentamento à doença realizadas pelo 
Estado, contamos também com o apoio de 
diversos parceiros que ajudaram a nos 
equipar para enfrentar o vírus. Estamos bem 
estruturados para prevenir e garantir o 
atendimento aos internos e servidores”, 
destaca.
DOAÇÃO DE TECIDOS
A Associação de Prevenção e Assistência aos 
Dependentes de Drogas (APADD) realizou 
nesta semana a doação de quatro fardos de 
tecidos à Sejus. A instituição filantrópica é 
parceira da secretaria na oferta de emprego 
aos internos, contribuindo para ações de 
reintegração social. A matéria-prima será 
utilizada pelo Centro de Detenção Provisória 
(CDP) de Aracruz e Centro Prisional Feminino 
de Colatina (CPFCOL), nas fábricas de 
confecção de máscaras de tecido, que serão 
distribuídas aos servidores e sociedade.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito 
Santo (20-05-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

TRANSPARÊNCIA
Página do ES Solidário fica mais informativa 

e transparente

A página do programa ES Solidário, que faz parte do 
portal educativo do Governo do Espírito Santo sobre 
o novo Coronavírus (Covid-19), ficou mais 
informativa e transparente na última sexta-feira 
(15). Além das informações sobre como fazer as 
doações (donativos, dinheiro ou serviços), a página 
agora conta com o número de arrecadações já feitas 
desde o início do programa. Também há um espaço 
para cadastro de organizações que desenvolvem 
projetos sociais em áreas vulneráveis e de maior 
possibilidade de propagação da Covid-19. O 
objetivo é possibilitar que a Secretaria de Direitos 
Humanos, que coordena o ES Solidário, faça o 
contato com estas instituições, que vão direcionar 
as doações arrecadadas às mãos das pessoas que 
mais necessitam neste momento.
Há também o espaço para a divulgação dos 
parceiros do ES Solidário: as empresas e 
instituições que ajudam ou já ajudaram o programa 
de alguma forma. Nesta área da página também há 
um link de cadastro para quem quiser informar 
sobre alguma doação feita ao programa e a 
logomarca para inserção no site.
A secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara 
Borgo, avaliou que a transparência na página é um 
retorno para todos que já fizeram suas doações É 
importante que a gente tenha um espaço para que 
as pessoas possam, com facilidade, ter acesso aos 
números das doações. “Que elas saibam ainda para 
onde essas doações foram e também que a gente 
possa ter esse espaço para informar quem doou, 
como uma forma de agradecimento. A página é um 
espaço que vai facilitar a comunicação do Estado 
com a sociedade civil, pois os coletivos, associações 
e quem mais tiver interesse podem se cadastrar 
para receber os donativos. Nesse sentido, se faz 
como ferramenta importante, transparente, e que 
vai fazer com que mais pessoas possam ser 
beneficiadas”, disse.
Nara Borgo - Secretária de Direitos Humanos
Como doar
As cestas básicas, kits de higiene pessoal e de 
limpeza podem ser entregues em uma das 17 bases 
operacionais do Corpo de Bombeiros Militar em todo 
o Estado ou nas unidades de Defesa Civil nos 
municípios. É possível também fazer doações em 
dinheiro por meio de Documento Único de 
Arrecadação (DUA) ou depósito em conta bancária 
do Governo do Estado, além da doação de serviços 
comuns, bens móveis ou imóveis, licenças de 
softwares e o comodato a favor de órgãos e 
entidades da Administração Pública Estadual, 
enquanto perdurar o Estado de Emergência em 
Saúde Pública. 
https://coronavirus.es.gov

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo 
(20-05-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DO RESULTADO DO 
JULGAMENTO  REFERENTE A 

HABILITAÇÃO, BEM COMO A ABERTURA 
DO ENVELOPE DE PROPOSTA DE 
PREÇOS DA CONCORRÊNCIA Nº 

004/2020
O Município de Linhares, Estado do 
Espírito Santo, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria Nº 976/2019, de 13/12/2019, 
torna público para conhecimento dos 
interessados o resultado de Habilitação 
da CONCORRÊNCIA Nº 004/2020.
EMPRESA HABIL ITADA:  DESTAK 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
LTDA. Os autos encontram-se com vistas 
franqueadas. Na oportunidade fica 
determinado a abertura do Envelope de 
P ropos ta  de  P reços  pa ra  o  d i a 
25/05/2020 às 08:30 (oito horas e trinta 
minutos). Cód. CidadES Contratações: 
2020.042E0600008.01.0010

Linhares-ES, 20 de maio de 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix 

Presidente da CPL

AVISO DO RESULTADO DO 
JULGAMENTO  REFERENTE A 

CONCORRÊNCIA  Nº 001/2020
O Município de Linhares, Estado do 
Espírito Santo, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria Nº 976/2019, de 13/12/2019, 
torna público para conhecimento dos 
i n t e r e s s a d o s  o  r e s u l t a d o  d a 
CONCORRÊNCIA   Nº  001/2020, 
conforme abaixo:
Empresa Vencedora: D. FERNANDES 
C O N S T R U Ç Õ E S  E  S E R V I Ç O S 
AMBIENTAIS EIRELI EPP.
A Comissão Permanente de Licitação 
informa ainda, que abre-se o prazo legal 
para interposição de recursos. Cód. 
C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600024.01.0003

Linhares-ES, 20 de maio de 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

FLÁVIO BRIDE SOARES
Flávio Bride Soares. CPF: 087.863.277-80, torna público que 
requereu da (SMAMA), através do processo n° 003034/2019, Licença 
Ambiental de Regularização (LAR) Uso/interferência: Secagem 
Mecânica de Grãos, Associada a Pilagem.
Capacidade em litros: 7.200 l.
Coordenadas UTM WGS-84: 304638/7808783.
Localizado: Santa Rosa, S/N, Zona Rural.
Município: Itaguaçu – ES


