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AÇÕES DE GOVERNO
Governo entrega novos leitos no Hospital de Atenção Clínica

O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, na manhã do último sábado (27), 
a entrega de 25 novos leitos clínicos de enfermaria para o Hospital Estadual de Atenção 
Clínica (HEAC), localizado em Cariacica. A unidade é referência na rede estadual para o 
atendimento especializado em saúde mental, com leitos clínicos e psiquiátricos. 
Casagrande destacou que os novos leitos serão destinados para outras enfermidades, 
sem prejuízo à expansão da rede de saúde para atender neste momento os pacientes do 
novo Coronavírus (Covid-19).
Os novos leitos fazem parte de um projeto de ampliação do HEAC que, nos próximos 
meses, contará com cerca de 65 novos leitos clínicos de enfermaria. Os 25 novos leitos 
serão destinados ao atendimento dos pacientes com perfil de cuidados paliativos e 
crônicos de baixa complexidade. A entrega dos novos leitos foi acompanhada pela vice-
governadora Jaqueline Moraes; pelo secretário de
Estado da Saúde, Nésio Fernandes; pela subsecretária de Estado de Assistência à Saúde, 
Quelen Tanize Alves da Silva; e pelo diretor-geral do HEAC, Felipe Goggi Rodrigues.
“Os leitos foram reformados e equipados com o objetivo de atender pacientes de mais 
baixa complexidade. Serão para pacientes que necessitam ficar um longo tempo no 
hospital ou aguardando para receber alta. Nosso desafio é continuar atendendo a 
necessidade de todos, mesmo com a sobrecarga do Covid.” - Renato Casagrande

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (01-07-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

BANESTES
Crédito emergencial no Banestes atinge marca de R$ 179,8 milhões

A liberação de crédito emergencial no Banestes permanece em ritmo crescente e atingiu a 
marca de R$ 179,8 milhões em volume de liberações, no balanço realizado até a última 
sexta-feira (26). As linhas têm como objetivo amparar os mais diversos setores 
econômicos e industriais do Estado no enfrentamento da crise gerada pela pandemia do 
novo Coronavírus (Covid-19). O total de operações liberadas chegou a 4.931, incluindo 
contratos com microempreendedores individuais e com empresas de pequeno, médio e 
também de grande porte, assim como do setor industrial.
Além disso, os clientes Pessoa Jurídica (PJ) e também do grupo Pessoa Física (PF) contam 
com a opção de reparcelamento de operações de crédito em até 180 dias, que já 
ultrapassou o montante de R$ 400 milhões em repactuações. Para clientes PF, o Banestes 
reduziu ainda juros de linhas de crédito e disponibilizou outras modalidades de auxílios 
financeiros.
Desde o início do ano, o Banestes já disponibilizou um montante superior a R$ 1,5 bilhão 
em créditos que, somados, correspondem a mais de 97 mil contratos de clientes pessoas 
físicas e jurídicas atendidos.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (01-07-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

MATRÍCULAS
Detran|ES retoma CNH Social 2020 com matrícula dos selecionados

Os selecionados em março deste ano na primeira fase do programa CNH Social 2020, 
oferecido pelo Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do 
Espírito Santo (Detran|ES) devem ficar atentos aos seus e-mails. Pois, terça (30) foram 
enviadas para eles as instruções com o passo a passo para que possam dar início aos seus 
processos de habilitação. A matrícula deverá ser feita on-line, a partir das 12 horas, no 
site www.detran.es.gov.br/cnhsocial. Os candidatos têm um prazo de 30 dias para fazê-
la, a partir de hoje. Caso não a faça, o benefício será cancelado, conforme consta na 
Instrução de Serviço nº 69, de 03 de maio de 2019.
O diretor-geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, ressalta que todos os prazos foram 
ampliados. O retorno às atividades do Órgão foi possível após reuniões com os Centros de 
Formação de Condutores (CFCs) e clínicas médicas e psicológicas e, decididas em 
conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), priorizando, sobretudo a 
segurança dos servidores, credenciados, candidatos e condutores para manter o 
funcionamento minimizando os riscos de contaminação. Para que isso se mantenha, é 
necessário que o candidato adote as medidas de proteção e distanciamento social durante 
os procedimentos.

SELEÇÃO - A lista com os candidatos selecionados foi divulgada no dia 31 de março de 
2020. Os inscritos foram selecionados segundo os critérios previstos no Decreto Estadual 
Nº 4423-R, de 03 de maio de 2019, que considera menor renda per capita, maior número 
de componentes no grupo familiar, candidatos com Ensino Fundamental completo, 
beneficiário do Bolsa Família e data e hora de inscrição. 
Entre os candidatos que se declararam Pessoas Portadoras de Deficiência (PCD), foram 
contemplados somente aqueles cuja abertas nesta primeira fase do prodeficiência.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (01-07-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

EDITAL DE SELEÇÃO
Qualificar ES abre mais 26 mil vagas em cursos on-line gratuito

O Programa Qualificar ES abriu, ontem (30), mais 26 mil vagas em cursos on-line 
gratuitos para a população capixaba. São 13 opções de cursos disponíveis, sendo oito 
novos e todos com novidades: os cursos foram remodelados e passam a oferecer uma 
nova proposta para as videoaulas, apostilas digitais e tutorias. A secretária de Estado da 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Cristina Engel, explicou 
como a Secretaria investiu nos cursos a distância: “O futuro chegou mais cedo do que a 
gente esperava. Nós já tínhamos alguns cursos presenciais e on-line, que era nossa forma 
de atingir todo o Estado. Com a pandemia do novo coronavírus, nós verificamos que não 
podíamos manter os cursos presenciais, para respeitar o isolamento social, e ao mesmo 
tempo não poderíamos deixar de ofertar os cursos a distância, para dar uma oportunidade 
do cidadão se qualificar durante a quarentena”, enfatiza.
Os cursos acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do Programa, 
por meio de videoaulas, apostilas digitais e tarefas. As aulas podem ser feitas de qualquer 
lugar do Estado e em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e 
computadores. Os alunos aprovados no curso recebem certificação. O Programa é 
desenvolvido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional 
(Secti) e essa é a terceira vez que oferece cursos a distância gratuitos em 2020.

EDITAL DE SELEÇÃO
O edital de seleção já está disponível para consulta no site do Programa. As inscrições 
iniciam nesta terça-feira (30) e encerram no dia 15 de julho, e devem ser feitas no site do 
Qualificar ES. De acordo com o edital, os requisitos para participar do processo seletivo 
são:
Ter idade mínima de 16 anos;
Ter acesso à internet;
Ter noções básicas de informática e de navegação na internet.
O candidato pode se inscrever em dois cursos e a seleção será realizada pela ordem de 
inscrição no site. O resultado será divulgado no dia 29 de julho também no site do 
Qualificar ES.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (01-07-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios


