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Crimes ambientais: Parque Estadual de Itaúnas recebe fiscalizações
Ações de fiscalização são realizadas regularmente no Parque Estadual de Itaúnas (PEI), em Conceição da Barra

Visando à preservação e o combate a crimes ambientais na Unidade de Conservação, são realizadas regularmente ações de 
fiscalização no Parque Estadual de Itaúnas (PEI), em Conceição da Barra. Na última terça-feira (05), uma operação conjunta da equipe 
do Parque com a Polícia Militar Ambiental resultou na detenção de quatro pessoas por cata de caranguejo-uçá em período de defeso e 
uma autuação por desmatamento. A 1ª andada do caranguejo-uçá aconteceu no período de 30 de dezembro a 05 de janeiro e, durante 
este intervalo, ficou proibida a captura, o confinamento em cativeiro do animal vivo, transporte, beneficiamento, industrialização, 
armazenamento e a comercialização dos indivíduos e das partes isoladas (quelas, pinças, garras ou desfiado), em todo o Espírito 
Santo. Os animais apreendidos foram devolvidos à natureza. Já o desmatamento se deu em uma fazenda contígua ao Parque. No local 
foi aberta uma estrada, passando por áreas de floresta de restinga e áreas de restinga em regeneração. “Parte da ação ilegal se deu 
dentro dos limites do PEI e atingiu Áreas de Preservação Permanente (APP) do rio Itaúnas e do córrego Providência. A supressão da 
vegetação se deu em uma área de aproximadamente sete hectares”, explicou o agente de Desenvolvimento Ambiental do PEI, 
Gustavo Rosa. Ele disse ainda que a estrada foi aberta e a vegetação derrubada com uso de trator de esteira. Foram registradas no 
local diversas árvores nativas derrubadas, como ingá, murici, biriba, sete-cascas, cupuba,alméscar e aroeira. “A ação afetou direta e 
indiretamente a unidade de conservação, pela perda de cobertura florestal e de habitat para a fauna local, pela exposição e 
compactação do solo, além de reduzir a proteção aos corpos hídricos locais”, ressaltou. O agente de Desenvolvimento lembrou ainda 
quer proprietários de terrenos devem sempre consultar os órgãos ambientais sobre a possibilidade de intervenções em áreas naturais 
como florestas e corpos hídricos, evitando, assim, incorrer em infrações administrativas e crimes ambientais. Também devem respeitar 
os limites e as restrições de uso em UCs e APPs.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (11-01-2021) - Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br/

O Município de Marataízes - ES torna público que às 09:30 horas do dia 25 de janeiro de 2021, fará a abertura do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000001/2021, Processo Administrativo Nº. 026488/2020, objeto: AQUISIÇÃO DE 
CALCÁRIO DOLOMITICO E FERTILIZANTES, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
A G R I C U LT U R A ,  A G R O P E C U Á R I A ,  A B A S T E C I M E N T O  E  P E S C A .  E d i t a l  p e l o  L i n k : 
https://marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao, E-mail: licitacaomarataizes@gmail.com ou no Setor de 
Licitações, na Avenida Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova - Marataízes - ES.

Marataízes - ES, 11 de janeiro de 2021.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

O Município de Marataízes - ES torna público que às 14:00 horas do dia 25 de janeiro de 2021, fará a abertura do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000002/2021, Processo Administrativo Nº. 030215/2020, objeto: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PRAIA ACESSÍVEL NO QUE TANGE A 
ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, em atendimento a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. Edital pelo Link: https://marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao, E-mail: 
licitacaomarataizes@gmail.com ou no Setor de Licitações, na Avenida Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova - 
Marataízes - ES.

Marataízes - ES, 11 de janeiro de 2021.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

O Município de Marataízes - ES torna público que às 09:30 horas do dia 26 de janeiro de 2021, fará a abertura do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000003/2021, Processo Administrativo Nº. 026737/2020, objeto: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E 
PESCA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS e SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES. Edital pelo Link: https://marataizes.es.gov.br/transparencia/l icitacao, E-mail: 
licitacaomarataizes@gmail.com ou no Setor de Licitações, na Avenida Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova - 
Marataízes - ES.

Marataízes - ES, 11 de janeiro de 2021.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

Governo autoriza novas obras de macrodrenagem em Vila Velha
Com o investimento, a EBAP Foz do Costa beneficiará 

aproximadamente 140 mil habitantes

O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, na última quinta-feira 
(07), o início de obras de macrodrenagem que beneficiarão 22 bairros de Vila 
Velha. Foi dada a Ordem de Serviço para construção da Estação de 
Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) Foz do Costa, com investimento 
superior a R$ 35 milhões. Na mesma solenidade, Casagrande anunciou a 
publicação do edital para a reforma do Teatro Municipal de Vila Velha, localizado 
na Praça Duque de Caxias, no Centro do município. O s e c r e t á r i o d e E s t a d 
o de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, 
explicou que o investimento faz parte das obras prioritárias de macrodrenagem 
do Governo do Estado, que são de suma importância no desenvolvimento da 
cidade e na diminuição dos riscos de alagamento. “Em breve as demais ordens 
de serviço também serão assinadas”, garantiu Marcus. De acordo com Marcus 
Vicente, os recursos são do Governo do Estado e o prazo de execução das obras 
é de nove meses, com mais seis meses de operação assistida junto com a 
Prefeitura de Vila Velha. A obra será fiscalizada pelo Departamento de 
Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Serão contemplados os 
bairros de Praia da Costa, Itapoã, Coqueiral de Itaparica, Residencial Coqueiral, 
Cocal, Boa Vista I, Boa Vista II, Vista da Penha, Soteco, Cristóvão Colombo, 
Olaria, Divino Espírito Santo, Santa Mônica, Santa Mônica Popular, Praia de 
Itaparica, Jardim Guadalajara, Santa Inês, Jaburuna, Centro, Glória e Praia das 
Gaivotas. Para o diretor-presidente do DERES, Luiz César Maretto, a estação de 
bombeamento é uma obra muito esperada pelos moradores do município. “O 
DER será responsável pela fiscalização dessa obra tão importante para a 
população vilavelhense, que sofre tanto com os constantes alagamentos. Como 
morador de Vila Velha, me sinto honrado em fazer parte disso", afirmou.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (11-01-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

AVISO DE LICITAÇÃO 
Concorrência Pública Nº 001/2021 
Órgão/Entidade:  Secretar ia  de 
Mobilidade e Infraestrutura – SEMOBI 
Processo Nº: 2020-RF57K
Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUATRO 
TERMINAIS DE PASSAGEIROS DO 
SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAIA DE 
VITÓRIA-ES
Valor estimado: R$ 6.626.140,87 
Aber tura  da  sessão  púb l i ca : 
11/02/2021, às 14h00min 
Local de realização da sessão 
pública: SEMOBI, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 714, 6º andar, Ed. 
RS Trade Tower, Praia do Canto, 
Vitória/ES, CEP: 29055-130. O Edital 
poderá ser obtido na sede da SEMOBI, no 
horário de 09h30min às 18h00min, 
munido de Pen Drive, ou no site 
www.semobi.es.gov.br 
Contato: cpl@semobi.es.gov.br ou pelo 
telefone (27) 3636-9635 

KETRIN KELLY ALVARENGA
Presidente da CPL

Janeiro Branco: Himaba promove ações sobre saúde 
mental . Com a iniciativa do Grupo de Trabalho de 
Humanização (GTH), o Hospital promoverá ações 

durante todo o mês
O Janeiro Branco é uma campanha que tem o objetivo de 
chamar atenção das pessoas para as questões e 
necessidades relacionadas à saúde mental e emocional. 
Pensando nisso, o Hospital Estadual Infanti l e 
Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila 
Velha, administrado pelo Instituto Gnosis, promoverá 
ações durante todo o mês. A iniciativa é do Grupo de 
Trabalho de Humanização (GTH) da unidade. Um grande 
mural já está disponibilizado na entrada principal do 
hospital com frases motivacionais e cartazes sobre 
depressão e ansiedade, incentivando colaboradores e 
acompanhantes de pacientes a buscar ajuda profissional 
caso identifique algum sintoma de transtorno. Bolas 
brancas também foram colocadas para chamar atenção 
para o mural e o tema. De acordo com a presidente do 
GTH, Rayanne Nobre dos Reis Santana Farias, estão 
previstas ainda palestras para pequenos grupos de 
c o l a b o r a d o r e s ,  m a n t e n d o  o  d i s t a n c i a m e n t o 
recomendado. “As psicólogas vão abordar as estratégias 
e exercícios que podemos fazer para cuidar da nossa 
saúde mental. Também vão explicar como identificar os 
gatilhos e, assim, pedir ajuda profissional”, afirmou.
O HIMABA - Mantido pelo Governo do Estado, o Hospital 
Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves 
(Himaba), em Vila Velha, é administrado desde o dia 6 de 
novembro de 2019, pelo Instituto Gnosis, por meio de um 
contrato de gestão firmado com a Secretaria da Saúde 
(Sesa).
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (11-01-
2021) - Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br/
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