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OUTUBRO ROSA
Hospitais promovem ações de conscientização ao câncer de mama

No Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, a equipe multidisciplinar 
preparou um mural próximo à recepção principal com informações sobre o câncer de 
mama. Na próxima semana, acontecerá a entrega de laços rosas e de materiais sobre a 
importância do autoexame aos profissionais e colaboradores da unidade.
Já o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila 
Velha, administrado pelo Instituto Gnosis, teve a sua recepção social e a do Ambulatório 
decoradas, além de um mural informativo em uma das entradas. A ação foi promovida 
pelo Grupo de Trabalho de Humanização e colaboradores do Ambulatório.
Criado no início da década de 1990, o Movimento Outubro Rosa tem como objetivos 
compartilhar informações e promover ações que conscientizem as pessoas para a 
prevenção e o controle do câncer de mama. E, ao longo de todo o mês de outubro, 
hospitais da rede estadual do Espírito Santo vêm promovendo ações com intuito de 
alertar os profissionais e usuários sobre a doença.
No Hospital Estadual Dório Silva, o outubro Rosa é uma das alternativas que alertam as 
mulheres sobre importância do acompanhamento periódico e também da realização do 
autoexame. No HEUE, a proposta de realizar “esses encontros é de orientar e sensibilizar 
os nossos usuários e profissionais sobre saúde e autocuidado.
Paulo Czrnhak - Diretor Hospitalar do Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São 
Lucas” No Hospital Estadual de Ur- tório da instituição, palestras com na Serra, o Serviço 
de Higienização gência e Emergência “São Lucas” o tema “Saúde da Mulher”, além e 
Rouparia da unidade elaborou um (HEUE), unidade gerenciada pela da entrega de laços 
rosas, cor que mural em um dos corredores principais Pró-Saúde, em Vitória, acontece 
representa o movimento, por profissionais que  providenciou camisas para uso dia 08 e 
no próximo dia 28, no áudio do Serviço Especializado em da equipe durante o mês de 
outubro. Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT). O encontro faz parte 
do programa com uma equipe constituída em sua maior parte por uma Qualidade de Vida 
dos colaboradores, o Serviço de Higienização e Rouparia demonstra, dor, desenvolvido no 
HEUE desde por meio da ação, ter consciência da importância do tema, 2016, com a 
finalidade de estimular enfatizando a prática do autoexame como fundamental para 
práticas saudáveis entre os profissionais por meio de encontros que Eliane Maria Bada - 
Diretora administrativa do Dório Silva abordam temas relacionados aos cuidados com a 
saúde.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (08-10-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

CAFÉS PREMIADOS
Amostras de conilon classificadas no Prêmio Cafés Especiais

A premiação tem como objetivo reconhecer os cafés especiais produzidos de 
forma sustentável no Espírito Santo.
Os cafeicultores participantes concorrem a uma premiação que chega a R$ 100 
mil.
O resultado das 20 amostras de café conilon classificadas na 1ª etapa do Prêmio 
Cafés Especiais do Espírito Santo será divulgado amanhã (09). O regulamento 
previa a divulgação do resultado de classificação para a última quarta-feira 
(01), no entanto, a organização do prêmio informou que o adiamento foi devido 
às adversidades relacionadas ao novo Coronavírus (Covid-19).
A premiação tem como objetivo reconhecer os cafés especiais produzidos de 
forma sustentável no Espírito Santo. Serão avaliadas a qualidade e 
sustentabilidade da cafeicultura, além da adoção de boas práticas agrícolas, 
que também solenidade a ser agendada para os Cafés Especiais como os 20 
melhores conta como fator de pontuação.

INSCRIÇÕES PARA AMOSTRAS DE CAFÉ ARÁBICA
O patrocínio do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado 
do Espírito Santo (OCB-ES), do Sistema de Cooperativas O Prêmio Cafés 
Especiais do Cada agricultor pode participar de Crédito do Brasil (Sicoob-ES) e 
Espírito Santo ainda está com as com apenas um lote de café e deve
da empresa Fertilizantes Heringer. As inscrições abertas para as amostras 
manter o lote armazenado até o final Prêmio também conta com o apoio de café 
arábica até o próximo dia da premiação. As amostras de dois da Fundação de 
Desenvolvimento.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (08-10-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 

037/2020
            
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08:30 horas do dia 
22/10/2020, Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico - Sistema Registro Preços. 
Repetição Pregão Eletrônico nº 032/2020.  Objeto: Aquisição de Material Médico-
Hospitalar (Manômetro e Fluxômetro), a pedido da SEMUS. Proc 3115/2020. Local de 
realização: www.bll.org.br. O edital deverá ser solicitado através do email 
licitacao@ibiracu.es.gov.br ou retirados através do site: www.ibiracu.es.gov.br. 
ID: 2020.030E0500001.02.0017

Luana Guasti
Pregoeira

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 000013/2020

O Município de Jerônimo Monteiro - ES, cumprindo o estabelecido no artigo 37, caput da Constituição Federal, torna público o resultado 
da Tomada de Preços, em epígrafe, cujo objeto fora CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA 
PÚBLICA JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO, LOCALIZADA NA BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, 
realizado no dia 25 de agosto de 2020. VENCEDOR: Sercel Construções Eireli, no valor de R$ 119.199,34 (cento e dezenove mil 
cento e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos).

Jerônimo Monteiro, 08 de outubro de 2020.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

O Município de Marataízes - ES, torna público a Retificação do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000025/2020 - FMS, 
Processo Administrativo Nº. 027758/2020, objetivando AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 
(O²), em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Passando a abertura para às 09:30 horas do dia 26 
de outubro de 2020. A retificação se faz necessária em virtude de feriados não verificados na contagem inicial de 
prazos. Edital pelo Link: https://marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao ou no Setor de Licitações, na Avenida 
Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova - Marataízes - ES.

Marataízes - ES, 08 de outubro de 2020.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

ADERES
Empreendedores se preparam para o Dia das Crianças

A Aderes reuniu dicas de especialistas que podem ajudar os donos de pequenos negócios alavancar as vendas 
nesse período
Você sabia que o Dia das Crianças está entre as três melhores datas comemorativas para o comércio ficando 
atrás, somente, do Natal e do Dia das Mães? Pois é, se você é um empreendedor, essa é uma boa oportunidade 
de se preparar para as vendas.
Pensando nisso, a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do 
Estado (Aderes) reuniu dicas de especialistas que podem ajudar os donos de pequenos negócios alavancar as 
vendas nesse período de comemoração.
A diretora administrativa e financeira da Aderes, Sandra Aragão, disse que as datas comemorativas são uma 
boa oportunidade para o empreendedor trabalhar suas vendas. O importante, segundo a diretora, é fazer uma 
boa divulgação do produto. “Utilize as redes sociais, faça contato com o cliente, fale das novidades”, orientou.
Também é preciso oferecer segurança para os clientes, sobretudo, no que diz respeito aos protocolos de 
prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19), como uso do álcool em gel, máscara, entre outros.
Entenda o que o cliente está buscando e, acima de tudo, dê atenção, trate com carinho, encante o cliente, para 
que dessa forma ele possa voltar sempre, sem se esquecer de priorizar o comércio local.
Sandra Aragão - Diretora administrativa e financeira da Aderes
Para o professor de empreendedorismo da UVV, Rafael Galvêas, pesquisar na internet sobre potenciais 
negócios para essa data comemorativa é o primeiro passo. Porém, ele fez um alerta: é preciso tomar cuidado 
com questões financeiras. O professor orientou que é preciso ter claras as informações de quanto será preciso 
para investir no negócio, quanto será preciso vender para recuperar o investimento e qual seria uma meta ideal 
de vendas dos produtos. Ainda de acordo com o professor, é fundamental conversar com pessoas que têm 
filhos para saber quais são as demandas por produtos e serviços.
Para Rafael Galvêas, é muito importante fazer a divulgação do produto e as redes sociais são uma boa 
ferramenta para isso. “É fundamental investir em marketing on-line, com todo cuidado necessário, pois é 
preciso conhecimento específico com as redes sociais. Existem técnicas que permitem que você gaste pouco e 
atinja seu público-alvo”, explicou o especialista.
Já para os empreendedores que têm comércio, é importante pensar ações específicas como a decoração da 
vitrine e da loja.
O mestre em Marketing e Consumo e professor de Administração da UniSales, Wilson Rodrigues Souza
"Hoje as empresas não vendem só serviço e produto, elas vendem conhecimento, por isso, é importante treinar 
a equipe sobre o que está vendendo. Outra dica é disponibilizar alguns itens para agradar as crianças como 
pipoca, picolé e bala. Também é bom trabalhar a embalagem com algum diferencial".
Rafael Galvêas- Professor de empreendedorismo
Minha irmã perdeu o emprego com a pandemia e como gostava muito de fazer bolos, resolveu investir em 
cursos com isso criamos a Mimu's Joline Confeitaria. Isso aconteceu em abril e estamos seguindo e 
crescendo".
Aline Alves Empreendedora Júnior, lembrou que é imprescindível encantar a criança e também pensar na 
combinação diversão, personagem e preço. “Ofereça um momento mágico para a criança, pois ela é 
influenciadora direta na compra do seu produto”, ressaltou Wilson Rodrigues.
As empreendedoras Aline Alves dos Santos, 27 anos, e Josina Alves dos Santos, 25 anos, já estão preparadas 
para a data. Elas criaram o kit confeiteiro para o Dia das Crianças, que custa R$ 35. O Kit vai com um bolo mini 
vulcão, uma bisnaga de brigadeiro colorido, além de itens de confeitaria. O objetivo é que a própria criança faça 
a decoração. “É uma forma carinhosa de envolver a criança com a decoração do bolo”, pontuou Aline Alves.
Foi a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) que fez Aline Alves pensar em empreender.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (08-10-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

ERRATA DE ATA DE AGO
SC2 SHOPPING MONTSERRAT S/A CNPJ: 14.723.899/0001-85 - NIRE: 32.300033016
Na edição do jornal METROES360 do dia 28/09/2020 página 2, por erro de edição, o texto final da ata 
publicada, após a data, não constou os dados do registro na JUNTA COMERCIAL DO ESPÍRITO SANTO. 
Logo, em complemento à citada publicação, leia-se: "Ata registrada na JUNTA COMERCIAL DO 
ESPÍRITO SANTO, sob o nº PROTOCOLO: 192344129 em 15/10/2019.”
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