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"POSTO RETÃO EIRELI", torna público que Obteve do IEMA, através do 
processo n° 22336532, Licença LO nº 233/2020, para posto de revenda de 
combustíveis na localidade de Rodovia Paulo Nascimento, S/Nº, Barra de 
Mangaraí, Mun. de Santa Leopoldina - ES.

Governo antecipa vacinação de idosos acima de 90 anos no ES
O Estado usará as doses que estavam guardadas para a segunda aplicação dos grupos que já haviam sido 

imunizados anteriormente
Com a garantia da remessa de novas doses da vacina contra o novo Coronavírus (Covid-19) pelo Ministério da Saúde, o Governo 
do Estado antecipou a imunização de idosos acima dos 90 anos no Espírito Santo. Na tarde de ontem (04), o governador Renato 
Casagrande participou de um ato simbólico no Palácio Anchieta, em Vitória, que marcou o início da vacinação deste público-alvo. 
A distribuição das doses aos municípios já começou a ser realizada na última terça-feira (03). Para a antecipação, o Estado usará 
as doses que estavam guardadas para a segunda aplicação dos grupos que já haviam sido imunizados anteriormente. As novas 
doses irão repor esse quantitativo assim que chegarem. A previsão, segundo dados do Ministério da Saúde, é que sejam 
imunizados 18.042 idosos no Espírito Santo com idade de 90 anos ou mais. Casagrande destacou que, desde o início da 
pandemia, o Governo do Estado tem buscado manter um diálogo permanente com a sociedade, enfrentando as notícias falsas 
(fake news) e outros ataques à ciência. “Na hora da intolerância temos que ser tolerantes. Na hora da impaciência temos que ser 
pacientes. O momento exige muita tolerância, muita paciência, muito equilíbrio e muita ciência, além de muitas evidências 
científicas. Tudo isso para podermos, juntos com a nossa fé, seguirmos em frente e vencermos a pandemia”, disse. O secretário 
de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, reforçou a importância do início da imunização dos idosos. “A Covid é uma doença 
infectocontagiosa que tem os idosos, acima dos 60 anos, com 76% de suas vítimas aproximadamente no Espírito Santo. Na faixa 
etária dos 90 anos, cerca de 34% dos que se infectam podem evoluir à óbito. Mais ou menos em 12 semanas o sistema imune de 
vocês vai responder para poder protegê-los e terão 100% de eficácia na proteção de casos graves”, observou. Nésio Fernandes 
também falou sobre o cronograma de distribuição das doses para a vacinação dos idosos também nos municípios. “As vacinas 
também foram encaminhadas pela manhã às Regionais e os municípios do interior já podem buscar as doses nas 
Superintendências para que possamos iniciar logo este grande passo na imunização dos idosos de 90 anos ou mais. Não temos 
dúvidas nenhuma que poderemos contar com celebrações em família sem tristezas por conta de uma doença infecciosa”, 
projetou o secretário. EMOÇÃO E ALÍVIO - Marcada por muita felicidade e sentimento de gratidão, o ato simbólico de início de 
vacinação da população idosa de 90 anos ou mais contou com a presença de seis cidadãos desta faixa etária para representar a 
população capixaba. A primeira a receber a imunização foi a cerimonialista do Palácio Anchieta, Hilda Cabas, 92 anos de idade, 
que há 40 anos dedica-se ao trabalho como servidora pública do Executivo. VACINAÇÃO DE IDOSOS - O Plano Nacional de 
Imunização (PNI) contra a Covid-19 estabelece que a população idosa acima dos 75 anos não institucionalizada faz parte do 
grupo prioritário para esta primeira fase da Campanha, entretanto, devido ao quantitativo de doses adquiridas pelo Governo 
Federal e distribuídas aos Estados, foi necessário realizar o escalonamento por idades, priorizando inicialmente o público de 90 
anos ou mais. Em relação à execução da imunização, a ação é realizada pelos municípios, mas o Estado, por meio do Programa 
Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Secretaria da Saúde (Sesa), tem trabalhado em 
parceria na coordenação das estratégias, com orientações e recomendações, como iniciar a imunização nos próprios serviços 
junto a ações extramuros, com vacinação domiciliar de idosos com dificuldade de locomoção ou acamados. Além disso, o 
Programa orienta que os municípios realizem estratégias também quanto à organização da demanda nos serviços de vacinação, 
com agendamento on-line ou telefônico, além de outras estratégias previstas no Plano Estadual de Operacionalização da 
Vacinação Covid-19.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (05-02-2021) - Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br/

Edital para venda de lotes do Polo Empresarial 
Cercado da Pedra

O conjunto de lotes está estimado em R$ 36.747.000,00, 
sendo assim uma oportunidade para o 

desenvolvimento do município
O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, na 
última quarta-feira (03), a abertura de concorrência pública 
para a venda de lotes do Polo Empresarial Cercado da Pedra, 
na Serra. Ao todo, serão disponibilizados 32 lotes no polo 
localizado na antiga estrada para Manguinhos. A área total do 
empreendimento é de 1.246.000 metros quadrados. Os 
valores dos lotes são determinados pela análise da 
Comissão de Avaliação Imobiliária (CAI), da Secretaria de 
Gestão e Recursos Humanos (Seger). A licitação prevê a 
aquisição por meio da oferta do melhor preço. O conjunto de 
lotes está estimado em R$ 36.747.000,00, sendo uma 
oportunidade para o desenvolvimento do município, estímulo 
para as empresas e também na geração de emprego e renda. 
O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, 
ressaltou que a publicação do Edital está totalmente alinhada 
à proposta do Plano e o potencial do Polo Empresarial para a 
abertura de oportunidades no município. “Esta é uma das 
iniciativas previstas no Plano Espírito Santo, que tem o 
propósito de estimular o desenvolvimento em todas as 
regiões, gerando oportunidades, desburocratizando e 
executando ações com total transparência. As propostas 
serão abertas no dia 10 de março, às 10 horas. A partir desta 
quinta, será possível obter todas as informações por meio do 
Diário Oficial do Estado e no site da Sedes. Nossa equipe 
técnica estará à disposição para esclarecer dúvidas que 
surjam. Temos a certeza de que esta será mais uma ação 
assertiva em direção à retomada econômica”, frisou Kneip. O 
prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, salientou a importância do 
Polo para o município. “O setor de serviços hoje no Brasil é o 
que mais gera oportunidades de trabalho e, neste momento 
de crise que estamos vivenciando, que não será pequena no 
período pós-pandemia, é importante que a cidade saia na 
frente, trazendo novas oportunidades de investimento. A 
Serra é, neste momento, a cidade que está mais preparada 
para retomar o crescimento econômico”, pontuou. Também 
acompanhou o anúncio, a gerente de Comercialização e 
Logística de “Negócios da Secretaria de Desenvolvimento 
(Sedes), Maria Emília V. Braun Rizk.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (05-02-2021) 
- Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br

Espírito Santo é destaque em Circuito Nelore de 
Qualidade

O ES ficou com o 3° e 8° lugares na categoria 
“qualidade de carcaça de machos” e 5° lugar na 

categoria “melhor compra de gado”
O Espírito Santo foi destaque no Circuito Nelore de 
Qualidade, realizado pela Associação dos Criadores de 
Nelore do Brasil (ACNB), ficando com o 3° e 8° lugares na 
categoria “qualidade de carcaça de machos” e 5° lugar na 
categoria “melhor compra de gado”. A iniciativa avalia 
resultados obtidos pelos produtores, cada qual em sua 
realidade e sistema de produção. Foram realizadas em 2020, 
33 etapas em 11 estados. No total, mais de 20 mil animais 
foram avaliados, consolidando o Circuito como o maior 
campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo.
“O Espírito Santo obteve um resultado excelente no 
campeonato. Mesmo com a pandemia, o evento foi realizado 
de forma virtual. A maior importância desse circuito é 
estimular os pecuaristas para uma produção de um rebanho 
melhor e de uma carne bovina de melhor qualidade. É 
necessário que os produtores invistam em tecnologia, 
nutrição, melhoramento genético, entre outros, para que a 
pecuária capixaba continue sendo destaque no Brasil e no 
mundo”, salientou o presidente da Associação dos Criadores 
de Nelore do Brasil, Nabih Amin El Aouar. Promovido desde 
1999, o Circuito conta com o apoio da Friboi, Frisa e Matsuda, 
crescendo a cada ano. “O circuito é fundamental para mostrar 
aos pecuaristas em que nível de tecnologia e eficiência cada 
um está no processo. Essas avaliações resultam em um 
rendimento de carcaça ideal que os frigoríficos querem e que 
o consumidor também deseja. Acredito que o circuito vai se 
aperfeiçoar a cada ano, aumentando o número de animais 
avaliados, contribuindo para estimular a produção de uma 
carne de qualidade e, com isso, possibilitará uma maior 
satisfação do público consumidor”, ressaltou o presidente da 
Associação Capixaba dos Criadores de Nelore (ACCN), 
Tadeu Rosa.
“O Espírito Santo tem 1% do rebanho nacional e 
conseguimos ficar entre dois dos dez melhores criadores do 
Brasil. Isso mostra o fortalecimento da pecuária capixaba, 
promovendo a genética e a carne da raça, e contribuindo para 
elevar a produtividade da pecuária nacional. Paulo Foletto - 
Secretário da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e 
Pesca “ Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (05-
02-2021) - Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br
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