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PREVENÇÃO
Outubro Rosa: em seis meses, 898 mulheres foram diagnosticadas

O Espírito Santo conta com um estabelecimento de saúde habilitado como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 
(Cacon) e seis estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) 
para o tratamento de câncer de mama:
Começou no dia (01) a campanha Outubro Rosa. Com o tema “Quanto antes melhor”, lançado pela Sociedade Brasileira de Mastologia 
(SBM), o objetivo da ação é conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.
No Espírito Santo, o câncer de mama feminino é o maior causador de óbitos por câncer. Segundo dados preliminares do Sistema de 
Informação de Mortalidade da Secretaria da Saúde (Sesa), foram registrados 361 óbitos pela doença em 2019. De janeiro a agosto de 
2020, 197 mulheres morreram em decorrência da doença.
De acordo com dados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), de janeiro a julho de 2020 o 
Estado registrou 898 casos de câncer de mama. O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que o Brasil terá 66.280 novos casos de 
mulheres com esse tipo de câncer até o final do ano. Ainda segundo a estimativa, o Espírito Santo registrará 790 casos e a Grande 
Vitória terá 80 novos casos no mesmo período.
O médico Ary Célio de Oliveira, referência da Área Técnica de Saúde da Mulher da Sesa, aponta que 45,3% das mulheres descobrem a 
doença em estado avançado. O especialista afirma que para mudar essa estatística, é necessário a realização dos exames 
periodicamente, além de manter alimentação saudável e realizar atividades físicas.
É na primeira infância, desde a gestação até os seis anos, que as bases “ do desenvolvimento do ser humano são estruturadas. 
Oferecer atenção integral à criança nesta etapa da vida é um investimento definitivo.  Ary Célio de Oliveira - Médico da Sesa.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (09-10-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

RESUMO DE CONTRATO
Nº 78/2020 - FMS

ID: 2020.024E0500001.01.0007
Contratante: Fundo Municipal de Saúde e Município de Dores do Rio Preto/ES.
Contratada: Bellan Transformações Veiculares LTDA.
Objeto: Aquisição de um veículo tipo furgão adaptado para ambulância 0km para atender à Secretaria Municipal de 
Saúde.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial nº 30/2020.
Valor: R$ 147.000,00.
Vigência: 12 meses.
Dores do Rio Preto, 09/10/2020.

KÁTIA DAMICA SILVA ZINI
Secretária Municipal de Saúde

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 

038/2020
            
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08:30 horas do dia 23/10/2020, Licitação na 
modalidade de Pregão Eletrônico - Sistema Registro Preços. Exclusivo para Me e EPP. Objeto: Aquisição de Material 
Permanente (Armário), a pedido da SEMUS. Proc 2677/2020. 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: 2020.030E0500001.02.0018

Luana Guasti
Pregoeira

GRUPO DE AMPARO AO MENOR – GAME
CNPJ 01.896.446/0001-09 – REGISTRO 12641

Edital de Convocação
Grupo de Amparo ao Menor – GAME, estabelecida na Rua Neves Armond, n° 195, Praia do Suá, Vitória – ES, CEP 29052-280, inscrita 
no CNPJ sob n°01.896.446/0001-09, registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Vitória sob n° 
12641 em 23 de dezembro de 1996, devidamente representada por seus associados fundadores: Srª´s. Ilária Mendonça Martins Rato 
Zanandrea, Joseny Agostini e Gilce Loureiro Gonçalves, CONVOCAM através do presente edital, todos os membros associados para 
Assembleia Geral Extraordinária que será realizada na sede da associação, as 14:00 horas, do dia 21 de outubro de 2020, com a 
seguinte ordem do dia: Aprovação de dissolução e extinção da associação; a assembleia geral extraordinária instalar-se-á em primeira 
convocação as 14:00 horas com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora 
depois.

Vitória – ES, 13 de outubro de 2020.
Ilária Mendonça Martins Rato Zanandrea

Joseny Agostini
Gilce Loureiro Gonçalves

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 

Nº 013/2020
Objeto: contratação de empresa 
especializada na execução de Reforma 
da Quadra Poliesportiva de Cavalinhos 
com fornecimento de mão de obra e 
materiais.
Abertura do certame: às 08 horas do 
dia 29/10/2020. 
O edital poderá ser obtido pelo email 
licitacao@joaoneiva.es.gov.br ou site 
da Prefeitura Municipal. Informações 
pelo tel. (27) 3258-4707.
João Neiva, 13/10/2020.

Neidemara de Araújo Imberti 
Carlos

Presidente da CPL
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