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O Município de Dores do Rio Preto, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará no dia 
17/11/2020, às 09:00h, TOMADA DE PREÇOS objetivando a Contratação de empresa especializada em construção 
civil, para execução de obra de construção de muro no cemitério de Mundo Novo.
Edital completo disponível no site: www.pmdrp.es.gov.br.
Informações: João Otávio ou Helder.
Tel.(28)3559-1102 R. 221 ou 233.
Dores do Rio Preto, 27/10/2020.

Helder Carelli do Couto
Presidente da C.P.L

AÇÕES DE GOVERNO
Governador entrega obras nos municípios de Muqui e Castelo

O governador do Estado, Renato Casagrande, visitou, no último sábado (24), os 

municípios de Muqui e Castelo, na região sul capixaba, para a entrega de obras nas 

áreas da educação, esporte e infraestrutura. Foram investidos mais de R$ 8 milhões 

na construção de uma creche no bairro Boa Esperança; do ginásio poliesportivo na 

comunidade de Sumidouro; e do calçamento rural ligando as comunidades de São 

Luiz, Verdade e Formoso, todas em Muqui. Em Castelo, o governador entregou as 

obras de calçamento rural na comunidade de Santa Maria de Baixo.
O Centro de Educação Infantil (CEI) no bairro Boa Esperança teve investimento do 

Estado no valor de R$ 1.451.209,86, criando 65 novas vagas para crianças de zero a 

três anos. Assim, o município conseguirá eliminar a lista de espera e atender a meta 

do Plano Municipal de Educação. A construção conta com cinco sanitários infantis, 

secretaria, sala de setor pedagógico, recepção, sala dos professores, direção, 

refeitório, despensa, almoxarifado, lavanderia, depósito e muro de contenção, 

sendo a área total de intervenção de 745 metros quadrados.
Em Sumidouro, Casagrande entregou as obras do ginásio poliesportivo da 

comunidade, com investimento superior a R$ 1 milhão. O espaço conta com quadra, 

arquibancada e equipamentos esportivos para prática de atividades coletivas, como 

futsal, handebol, vôlei e basquete.
Além disso, foram construídos no local sanitários para Pessoas com Deficiência 

(PCD), iluminação interna e externa, vestiários, palco, cozinha, cantina, pátio e oito 

vagas de estacionamento.
Percorro muito o Estado, gosto de ir às comunidades e ver os investimentos do 

Governo. Temos aqui um equipamento importante para esta comunidade.
A gente tem uma boa parceria com a Prefeitura. Fizemos um convênio para 

recuperar o museu, que é referência no Estado. Outra obra importante é a estrada 

da Serra da Aliança, que estava literalmente desmanchando. Chegamos ao Governo 

e estamos resolvendo o problema”, pontuou Casagrande. Verdade e Formoso tem 

mais de seis também possibilita melhor trafegabilidade e Lazer, Júnior Abreu, 

comemorou a R$ R$ 5.908.125,00 pelo Governo.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (27-10-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

ENTRE AS MELHORES DO PAÍS
Curso da Fames recebe “quatro estrelas” em avaliação nacional

A iniciativa é do jornal Estadão, em parceria com a Quero Educação, startup desenvolvedora de 
serviços digitais desde o início de 2019, estamos focados nas ações que possam trazer melhorias 
concretas na qualidade do ensino da Fames. Na prática, é necessário cumprir diversos requisitos que, 
em seu conjunto, refletem positivamente na formação dos alunos. Outro fator determinante tem sido 
o diálogo constante com professores e alunos e nossa metodologia de trabalho em equipe com os 
coordenadores.
Fabiano Araújo
Diretor da Fames

Melhoria Contínua
De acordo com a direção da Fames, a instituição tem concentrado vários esforços na melhoria 
constante da qualidade dos cursos de graduação. Além do investimento em instrumentos e 
infraestrutura para as orquestras, a aquisição de um sistema acadêmico digital tem permitido uma 
análise precisa e permanente das necessidades acadêmicas, que é o objetivo central da faculdade.
Nos dois últimos anos, foram feitas diversas correções nos cursos de bacharelado, como o 
alinhamento das grades curriculares, a revisão da metodologia de ensino por meio do fomento à 
pesquisa, além da implantação de seminários, tornando possível a troca de experiências entre 
professores.
Também durante esse período, a Fames definiu e criou as linhas de pesquisa para as áreas que 
embasarão a pós-graduação e que já começam a ser colocadas em prática nos projetos de estágio e os 
cursos de extensão.
Tudo isso, entretanto, não teria sido possível sem o esforço coletivo dos professores, o que foi 
fundamental para esse desenvolvimento, especialmente no último ano, quando redobramos o 
trabalho e tomamos todas as medidas possíveis para auxiliar na continuidade da formação de 
Bacharelado em Música, habilitação, qualidade da infraestrutura.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (27-10-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios
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