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O prefeito Jailson Quiuqui falou sobre a importância da LDO

Com o objetivo de
elaborar a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) para
o Exercício de 2023, a
Prefeitura de Águia Branca
realizou na manhã da
última quarta-feira (20/
04) uma Audiência
Pública, onde a equipe da
Área de Contabilidade do
município apresentou
dados referentes às
finanças do município,
limites de gastos a serem
cumpridos, bem como a
necessidade
e
obrigatoriedade de se
elaborar o
referido
documento fiscal, que serve
de base para equilibrar
receitas e despesas,
controlar custos e avaliar
resultados. Página 03.
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A Polícia Militar
de Água Doce do
Norte compareceu no
Córrego da Pratinha
na noite de terça-feira
(19/04)
para
averiguar um possível
esfaqueamento a
Alvino Pereira da
Silva.
Ao chegar no
local os fatos foram
confirmados e a
polícia
foi
informada que a
vít ima havia sido
conduzida
às
pressas ao Centro
Municipal de Saúde
do município.
Alvino
foi

trata do próprio
filho da vítima por
nome de Rondineli
Pereira de Jesus,
41 anos de idade
que foi localizado
em sua residência
com sintomas de
embriaguez
e
conduzido
à
Delegacia de Barra
de São Francisco.
Vítima foi esfaqueada no Córrego da
A faca utilizada
Pratinha, interior de Água Doce do Norte por Rondineli não
perfurado
no liberado logo em foi localizada e
abdômen e na mão seguida
para sobre as causas da
de
retornar
a
sua tentativa
esquerda e por
homicídio do filho
conta disso foi residência.
Quanto
ao contra o pai, nada foi
submet ido a um
procedimento de agressor a polícia informado. (Fonte:
saturação
e constatou que se Portal ADN)

FALANDO DE DIREITO

Fake news é crime?
O tema Fake News é um dos assuntos mais discutidos atualmente. O termo refere-se a notícias falsas que são
divulgadas com o auxílio de redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter, por exemplo.
As fake news crescem conforme o número de compartilhamentos, então é necessário repassar somente
informações verídicas e sempre se questionar caso veja uma manchete duvidosa. Notícias falsas espalham-se
rapidamente e apelam para o emocional do leitor/espectador, chamando atenção com títulos sensacionalistas e causando
o consumo do material “noticioso” sem a confirmação da veracidade de seu conteúdo.
Estas notícias geram diversos danos as vítimas. Desta maneira, embora ainda não exista lei vigente acerca da
Fake News, a fim de assegurar os prejudicados, a ação de publicar notícias inverídicas enquadra-se nos crimes de
calúnia, injúria e difamação, previstos, respectivamente, nos artigos 138, 139 e 140, do Código Penal.
No mais, em decorrência dos danos causados, o responsável também poderá ser penalizado mediante indenização.
Importante ressaltar que, segundo entendimento recente dos tribunais, não apenas o ato de criar, mas também de
compartilhar informações deste gênero, pode ensejar responsabilidade pelos prejuízos ocasionados.
Este artigo é meramente informativo, não substituindo a consulta com um(a) advogado(a) de confiança.
Autoria:
Isabelly Malacarne dos Passos – OAB/ES 33.393
Mariana Regatieri – OAB/ES 25.801

Feira Sabores da
Terra movimenta
cerca de R$ 1 milhão
em quatro dias
A edição de 2022 da Feira Sabores da
Terra, que terminou no último dia 10, já
deixou saudades para empreendedores e
visitantes que participaram do evento
que aconteceu na Praça do Papa, em
Vitória, e reuniu mais de 25 mil pessoas,
durante os quatro dias de atividades. Na
Feira, foram oportunizados espaços para
os empreendedores divulgarem e
venderem seus produtos, o que
movimentou cerca de R$ 1 milhão em
negócios.
Com cafés especiais, queijos gourmet,
chocolates finos, cachaças premiadas e
diversos outros produtos, a Feira Sabores
da Terra proporcionou ao visitante fazer
um tour gastronômico e cultural pelos
sabores do Espírito Santo. E isso se deu,
porque a Agência de Desenvolvimento
das Micro e Pequenas Empresas e do
Empreendedorismo do Estado (Aderes)
viabilizou a participação de mais de 700
empreendedores, da agricultura familiar,
economia solidária, Microempreendedor
Individual (MEI) e do artesanato
capixaba.
Para o empreendedor que não
conseguiu uma vaga na Sabores da Terra
e acabou ficando fora do evento, é hora
de ficar atento. Novas feiras já estão
programadas e vários editais de
chamamento público estão abertos. Os
interessados devem acessar o endereço
eletrônico www.aderes.es.gov.br, acessar
a parte relativa a editais abertos, escolher
a feira que deseja participar e fazer a
inscrição.

Na Feira, foram oportunizados
espaços para os empreendedores
divulgarem e venderem seus produtos
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Com o objetivo de
elaborar a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO)
para o Exercício de 2023,
a Prefeitura de Águia
Branca realizou na manhã
da última quarta-feira
(20/04) uma Audiência
Pública, onde a equipe da
Área de Contabilidade do
município apresentou
dados referentes às
finanças do município,
limites de gastos a serem
cumpridos, bem como a
necessidade
e
obrigatoriedade de se
elaborar o referido
documento fiscal, que
serve de base para

Audiência Pública aconteceu no plenário da Câmara Municipal
equilibrar receitas e
despesas, controlar custos
e avaliar resultados.
Estiveram presentes
no encontro, o prefeito
Ja ilso n
Quiuqui

(Cidadania) e o viceprefeito, Efrém Basílio
(PT), além de secretários
municipais, assessores,
vereadores e servidores
públicos.

A reunião aconteceu
no Plenário da Câmara
Municipal.
O que é a LDO
A Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) é

elaborada anualmente e
te m como obje tivo
apontar as prioridades do
município
pa ra
o
próximo ano. Ela orienta
a elaboraçã o da Lei
Orça mentária Anual,
baseando-se no que foi
estabelecido pelo Plano
Plurianual PPA). Ou seja,
é um elo entre esses dois
documentos.
Na LDO Municipal
devem conter, e ntre
outros tópicos, a previsão
de despesas referentes ao
plano de carreiras, cargos
e salários dos servidores,
o controle de custos e
avaliação dos resultados
dos
programas
dese nvolvidos e as
condições e exigências

para transferências de
recurs os a ent idades
públicas e privadas. Podese dizer que a LDO serve
como um ajuste anual das
meta s co locadas pe lo
PPA.
Enquanto o P PA é
um
doc umento
de
estratégia, pode-se dizer
que a LDO delimita o que
é e o que não é possível
realizar no ano seguinte.
Os critério s pa ra
elaboraç ão da Lei de
Diretrizes Orçamentárias
deverão
se r,
ne cessariamente,
os
contidos na Constituição
Fe deral, na Le i de
Responsabilidade Fiscal
(LRF) e na Lei Orgânica
do Município.

GUIA COMERCIAL O NOTICIÁRIO
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O Laboratório Regional Norte de Saúde
Pública (Laren), localizado em São Mateus,
participou do Programa de Avaliação Externa
da Qualidade (AEQ), do Ministério da Saúde (MS),
e obteve aprovação com excelência. A avaliação
analisou a qualidade dos serviços prestados e o
monitoramento dos testes de carga viral.
A rodada prática da AEQ tem como
propósito avaliar o desempenho dos
laboratórios e serviços de saúde que compõem
a rede, por meio da comparação
interlaboratorial dos resultados da execução de
um painel de proficiência. Com foco
educacional e não punitivo, a avaliação permite

o aperfeiçoamento contínuo por meio da
identificação de problemas (não conformidades)
e a elaboração de ações preventivas e corretivas,
quando necessárias.
O Laren faz parte da Rede de Carga Viral
Rápida de HIV e HCV do Ministério da Saúde, e
participou da primeira rodada prática da AEQ,
realizada em fevereiro deste ano. No dia 30 de
março passado, foi publicado o resultado de sua
aprovação com o resultado de excelência para
as duas análises.
Atualmente o Laren conta com uma equipe
formada por biólogo, farmacêutico bioquímico
e auxiliar de enfermagem.

Comitê da Câmara de
Comércio Exterior aprova
novas reduções de tarifas
Um conjunto de pleitos para a redução de tarifas de importação foi
aprovado pelo Comitê-Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de
Comércio Exterior (Camex) do Ministério da Economia na quarta-feira
(20). Os pedidos são para zerar o imposto de 15 itens para evitar
desabastecimento no país e outros para baixar a 2%, de forma
permanente, as alíquotas de 13 produtos na Tarifa Externa Comum (TEC)
do Mercosul.
Segundo o Ministério da Economia, as medidas ainda serão enviadas
para apreciação dos demais membros do bloco, na Comissão de Comércio
do Mercosul (CCM) e no Comitê Técnico N°1 – Tarifas, Nomenclatura e
Classificação de Mercadorias (CT-1).
“Os cortes incluem alíquotas de substâncias químicas utilizadas na
produção de maquiagens e tinturas; corantes de cabelos; éter para
fabricação de concreto; tintas para impressão; máquinas de café; raquetes
de tênis e proteínas para indústria de alimentos. Os casos foram
aprovados por recomendação do Comitê de Alterações Tarifárias (CAT)
da Camex e serão encaminhados à Comissão de Comércio do Mercosul”,
detalhou a Camex.
Em outro voto, também conforme recomendação do CAT, o Gecex
aprovou 13 pleitos de alterações permanentes na TEC, baixando para
2% alíquotas que hoje estão entre 10% e 16%. A medida inclui produtos
químicos usados por diversos segmentos industriais, além de itens para
bicicletas, eletroímãs, alho em pó, chapas, folhas e tiras de alumínio. Esses
pleitos ainda deverão ser analisados pelo CT-1.
Covid-19
Na mesma reunião, o Gecex votou pela inclusão de mais um produto
na chamada Lista Covid, com redução tarifária a zero para o
medicamento Baricitinibe. No início deste mês, o Ministério da Saúde
aprovou a incorporação deste fármaco para o tratamento da covid-19
no Sistema Único de Saúde (SUS). O composto é utilizado para tratamento
de pacientes adultos com covid-19 hospitalizados que necessitam de
oxigênio por máscara ou cateter nasal. (Agência Brasil)

A avaliação analisou a qualidade dos serviços
prestados e o monitoramento dos testes de carga viral

Cartões Banescard Visa são
oficialmente lançados e começam
a ser entregues aos clientes
A noite de terçafeira (19) marcou o
lançamento oficial dos
novos
cartões
Banescard Visa, em
solenidade realizada em
Vitória. A novidade é
fruto da parceria entre
o Banestes e a empresa
Visa, que viabilizou o
embandeiramento do
cartão Banescard, com
o objetivo de dar fim à
dificuldade de aceitação
relacionada ao cartão de
bandeira própria do

banco capixaba.
Os novos cartões
Banescard, que agora
serão Visa, começarão
a ser entregues aos
clientes a partir deste
mês. O processo de
substituição
dos
cartões irá ocorrer até
o final deste ano,
atingindo cerca de 500
mil
clientes
do
Banestes.
Não
é
necessário solicitar a
troca. Todo o processo
será automático e

gradual. Os clientes
receberão em suas
residências o novo
cartão com todas as
i n f o r m a ç õ e s
necessárias
para
realizar a ativação e
começar a utilizar.
Para ter acesso ao
novo cartão Banescard
Visa, não é necessário
que
os
clientes
solicitem a troca ou
procurem as agências
para realizar o pedido
do novo cartão.

Os clientes receberão em suas residências o novo cartão
com todas as informações necessárias para realizar a ativação
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Polícias
civis
e
militares do município de
Águia Branca em mais uma
operação exitosa prenderam
na quarta-feira (13/04)
mais um suspeito de tráfico
de drogas no município.
Com o objetivo de
cumprir mandado de busca
e apreensão domiciliar
expedido pela Justiça local,
um jovem de 19 anos foi
preso e foram apreendidos
tabletes e buchas de
maconha, além de uma
arma de fogo.
De acordo com o titular
da DP de Águia Branca,
delegado Leonardo Forattini
Dutra, as equipes policiais
chegaram até os suspeitos,
por meio de trabalhos de
investigações
e
de
denúncias realizadas pelo
Disque-Denúncia 181.
“As
informações
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As equipes policiais chegaram até os
suspeitos por meio de investigações e
denúncias realizadas pelo Disque-Denúncia 181
davam conta de que estaria
ocorrendo
venda
de
entorpecentes e, quando
chegamos ao local, foi
necessário o uso da força
para romper a fechadura da

porta da residência. Após
entramos na casa, avistamos
um indivíduo deitado em
uma cama, que foi abordado
e submetido à busca
pessoal”, explicou.

Durante a diligência
no interior da residência, os
policiais apreenderam dois
tabletes de maconha, sacola
contendo várias unidades de
maconha prontas para
comercialização,
um
revólver calibre. 32,
material para embalar
drogas, balança de precisão,
cocaína e uma pedra de
crack, R$ 32 em espécie,
máquina de cartão de
crédito, e cópia de
documentos em nome outra
pessoa.
O suspeito foi autuado
em flagrante delito por
tráfico de drogas, associação
ao tráfico e posse ilegal de
arma de fogo, sendo
encaminhado para o Centro
de Detenção Provisória de
São Domingos do Norte
(CDPSDN), ficando à
disposição.

Fugitivo do presídio de Xuri
é preso em ação conjunta
da PC e da PM, em Vinhático
Um homem de 34 anos foi preso em
uma ação conjunta entre as polícias Civil
e Militar, no distrito de Vinhático, em
Montanha.
V.D.S era um dos 13 fugitivos do
presídio de Xuri, em Vila Velha, em uma
fuga que aconteceu em dezembro de 2021.
Ele possui um extenso histórico

criminal na região da Grande Vitória e
era foragido da justiça. Há em seu
desfavor, mandados de prisão por
crimes de porte e posse de arma de fogo,
roubo e homicídios.
Ele foi encaminhando ao CDP de São
Mateus, onde ficará à disposição da
justiça. (Rede Notícia)

Jovens morrem em
acidente entre Nova
Venécia e Boa Esperança
Um grave acidente ocorreu no início da
manhã de terça-feira (19), na rodovia XV de
Novembro que liga Nova Venécia a Boa
Esperança na altura da entrada para o Córrego
do Caboclo.
O casal identificado como Arislan Liberato
e Thais Nass, estava em uma motocicleta Honda
CG150 Titan MIX ES, de cor vermelha, com
registro em São Gabriel da Palha e foi a óbito
no local. Eles eram namorados. Ela morava na
zona rural de Boa Esperança e ele residia em
Nova Venécia.
Segundo a Polícia Militar não é possível
dizer o que aconteceu, mas aparentemente o
condutor da moto perdeu o controle, já que não
houve envolvimento de outro veículo. A
informação também foi confirmada por
produtores que estavam em um curral nas
proximidades.
O grupo “Católicos Venecianos” enviou uma
mensagem de pesar e oração aos familiares:
“Rezemos pelo descanso eterno das vítimas do
acidente agora há pouco. O irmão do Arislan foi
batizado na Matriz no Sábado de Aleluia passado.
Nosso grupo em unidade com a família!”. (Fonte:
Nova Onda Online)

Não é possível dizer o que aconteceu,
mas aparentemente o condutor
da moto perdeu o controle do veículo
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Real Noroeste e
Vitória-ES irão decidir o
Campeonato Capixaba 2022.
O Vitória-ES visitou o
Nova Venécia pelo jogo da
volta das semifinais do
Campeonato Capixaba 2022
com o objetivo de reverter a
derrota, por 2 a 1, no
primeiro confronto. Na tarde
de quarta-feira (20/04), o
Alvianil foi paciente e
cirúrgico para construir o 3
a 1 no marcador e carimbar
a vaga no Campeonato
Brasileiro Série D e na
decisão do Estadual.
Atual campeão, o Real
Noroeste está novamente na
decisão do Campeonato
Capixaba. Na noite de
quinta-feira (21/04), contra
o Serra atuando em um
Robertão lotado, o time de
Águia Branca devolveu o
placar de 2 a 0, do jogo de
ida, e nas penalidades
confirmou a classificação
com uma vitória por 5 a 3.
Os dois jogos das finais
serão nas próximas duas
quartas-feiras - 27 de abril

Jogos Escolares começam na próxima
quarta-feira (27) em Águia Branca
REDAÇÃO ON

O Vitória-ES eliminou o Nova Venécia
Foto: Wagner Chaló

REDAÇÃO ON

Foto: TV Educativa

CAPIXABÃO 2022

O Real Noroeste despachou o Serra
(Kleber Andrade / Cariacica)
e 4 de maio (José Olímpio da
Rocha / Águia Branca).
Nesta
edição,
o
campeonato tem novidade
em relação à distribuição das
vagas nacionais. O vice-

campeão também vai
representar o Espírito Santo
na Série D do Brasileirão
2023. Além da vaga na 4ª
Divisão, o campeão garante
a participação nas Copas do
Brasil e Verde de 2023.

Cantareira e Massucatti se enfrentam
na final do Municipal de Veteranos
REDAÇÃO ON

A
final
do
Campeonato Municipal
de Futebol Veteranos de
Águia Branca será
disputada
entre
Cantareira
e
Massucatti. A primeira
partida da decisão será
hoje (23) a partir das
15:00 horas na Arena
Natalino Coutinho. O
jogo da volta está
previsto para o próximo
sábado (30/04) no
campo do Massucatti.
Ninguém
tem
vantagem e em caso de
igualdade na soma dos
resultados dos dois
confrontos, o campeão
será conhecido através
de cobranças de

O Cantareira enfrenta o Massucatti hoje (23)
na Arena Natalino Coutinho às 15:00h

penalidades.
Na semifinal o
Cantareira despachou o
Palá e o Massucatti
eliminou o Rosa de
Saron.

A realização da
competição é do
Departamento
de
Esportes da Prefeitura
Municipal de Águia
Branca.

Na quarta-feira (13/
04) a secretária municipal
de Educação de Águia
Branca, Maria Aparecida
Quiuqui de Abreu se
reuniu com representantes
do Departamento de
Esportes e professores de
Educação Física das redes
Municipal e Estadual para
tratar de assuntos
referentes aos Jogos
Escolares 2022 que
acontecerão no município
aguiabranquense.
Após dois anos sem
o evento esportivo devido
à pandemia da covid-19,
os jogos já têm data; será
nos próximos dias 27, 28

Reunião para tratar dos Jogos
Escolares aconteceu no dia 13/04
e 29/04 (Quarta, quinta e
sexta-feira da próxima
semana)
e
serão
disputados na Quadra de
Esportes do CEMEI
Professora Helenisa Mota
do Prado, no Bairro João
Paulo II.
A fase municipal será
disputada na modalidade

Futsal nas categorias
masculino e feminino
(Infantil: 12/14 anos e
Juvenil: 15/17 anos).
Para os jogos
regionais ainda estão
sendo definidos quais
modalidades
irão
representar a cidade de
Águia Branca.
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Corpo de Bombeiros realiza
formatura da Brigada 21

REDAÇÃO ON

Com o objetivo de
melhorar o tráfego e o
escoamento
da
produção agrícola, a
Prefeitura de Águia
Branca, através da
Secretaria Municipal de
Agricultura continua
intensificando
os
serviços
de
manutenção
das
estradas rurais do
município.
Dessa vez foram
construídos dois
bueiros em uma
estrada vicinal na
comunidade Rosa de
Saron
que
irá
garantir a drenagem
das águas evitando
alagamentos
e
facilitando o tráfego
na
região.
(Informações /
Fotos: Assessoria
de Comunicação
PMAB)

Foram construídos dois bueiros em uma
estrada vicinal na comunidade Rosa de Saron

Objetivo é melhorar o tráfego e o
escoamento da produção agrícola

Sedu e Instituto Sonho Grande analisam
resultado das respostas dos estudantes
sobre o Novo Ensino Médio Capixaba
A Secretaria da
Educação (Sedu), em
parceria com o Instituto
Sonho Grande, realizou,
nessa terça-feira (19),
uma reunião para
debater o resultado de
dados dos estudantes da
Rede
Estadual
ingressantes no Ensino
Médio em 2022, que
responderam ao "Guia
para sua Jornada no Novo
Ensino Médio Capixaba".
Esse Guia teve o
propósito de auxiliar o
estudante quanto à
implementação do Novo
Ensino Médio no ano
corrente, mostrando os
Itinerários disponíveis, a
oportunidade de matrícula
nas escolas de Tempo
Integral e outras ofertas
auxiliares, como é o caso
da formação profissional,
da Educação de Jovens e
Adultos (EJA), entre
outros.

Nos
resultados
demonstrados destacouse o engajamento da
Rede Estadual, visto que
o
Guia
era
de
preenchimento
facultativo e, ainda assim,
alcançou um percentual
elevado de acessos, o que
evidenciou o interesse
dos estudantes quanto ao
conhecimento dessa
nova modalidade, com
base nas características
do próprio estudante.
“O entendimento é
o de que ferramentas de
interação como essas

vêm a somar e, sua
permanência,
com
alguns
ajustes,
é
fundamental para o
próximo processo de
Chamada
Pública
Escolar, principalmente
para ajudar a orientar os
estudantes para uma
melhor escolha de
unidade escolar, baseado
em seus atributos, para
adentrar ao Ensino
Médio oferecido pela
Rede Estadual”, afirmou
o
gerente
de
Planejamento da Sedu,
André Melotti Rocha.

O
Corpo
de
Bombeiros Militar (CBMES)
realizou, nesta segunda-feira
(18), a solenidade de
formatura da Brigada 21, a
primeira
turma
de
brigadistas do Brasil
totalmente composta por
pessoas com Síndrome de
Down. Treze alunos
concluíram o curso.
O Projeto Brigada 21
foi possível graças a uma
parceria entre o Governo do
Estado, por meio do
CBMES, e a Associação de
Pais, Amigos e Pessoas com
Síndrome de Down do
Espírito Santo (Vitória
Down).
Os
alunos
receberam um treinamento
com carga horária total de
20 horas, com cinco
encontros
presenciais
realizados.
Os
formandos
aprenderam conteúdos de
primeiros
socorros,
combate a incêndio e
abandono de área e agora
sabem, entre outras
atividades, como abafar o
fogo
numa
panela
queimando com óleo, usar
um extintor para apagar um
princípio de incêndio da

forma correta, conter
hemorragias,
proteger
ferimentos, imobilizar fraturas
e orientar a evacuação de
locais em situações de
emergência, evitando tumulto.
”É um momento
extremamente gratificante
para o Corpo de Bombeiros,
pois sabemos como essa
iniciativa contribui para a
inclusão desses brigadistas na
sociedade e, nós, militares,
também, vivenciamos um
momento
de
grande
aprendizado. Essa parceria,
assinada pelo governador
Renato Casagrande, rompe
preconceitos e abre portas”,

afirmou o comandante-geral
do Corpo de Bombeiros
Militar, coronel Alexandre
Cerqueira.
As au la s fo r am
ministradas no final do ano
p ass ad o, no Cen tr o d e
Ensino e Instrução dos
Bombeiros (Ceib), e foram
totalmente adaptadas para
atender às necessidades da
turma. Desde a confecção
d a s a po stila s, até o
tr ein a m ent o
dos
instrutores e preparação
das aulas práticas, tudo foi
planejado para que a turma
tivess e o m áx imo d e
aproveitamento.

Esesp abre mais de 2 mil vagas em
capacitações para o mês de maio
Em maio, a Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp) terá em sua
programação um total de 17 capacitações que somam mais de 2 mil vagas, que serão
desenvolvidas nas modalidades presencial e on-line (síncronas e assíncronas). As
inscrições têm início, nesta terça (19), e se destinam aos servidores estaduais,
municipais e membros da sociedade civil organizada.
Entre os cursos presenciais, integrantes dos eixos de aprendizagem Demanda
Seger e Programas Especiais, destacam-se: Introdução ao Sistema e-Docs (4h);
Classificação de Documentos no Sistema e-Docs (4h) e Elaboração de Plano de
Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos (16h), entre outros.
Já para os cursos na modalidade on-line, entrarão na programação de Ensino a
Distância (EaD) como capacitações autoinstrucionais, os cursos Inglês Nível I (60h),
Execel Básico (20h), Introdução ao Estatuto da Criança e Adolescente e a Atuação do
Conselho Tutelar (40h), Liderança e Gestão Estratégica (20h), Ética e Serviço Público
(20h), Gestão de Convênios (20h), Compre do ES (20h) e Inglês Nível II (40h).
Com aulas on-line síncronas, os cursos Adequação da LGPD na Administração
Pública (40h) e Formação de Multiplicadores em Educação Ambiental e Meio Ambiente
(40h) ofertarão 200 vagas cada, com ênfase na segunda capacitação, que abarca
como público-alvo membros da sociedade civil organizada e ONGs.
Inscrição
Os servidores estaduais e os trabalhadores de empresas de economia mista que
almejam realizar os cursos devem procurar o setor de Recursos Humanos (RH) do
órgão, demonstrando o interesse na capacitação.
Para os profissionais de prefeituras e membros da sociedade civil organizada,
basta preencher a ficha de pré-inscrição no site da Esesp e enviá-la por e-mail para
inscricao@esesp.es.gov.br.
É preciso ficar atento ao público-alvo a que se destinam e às datas de validação
da inscrição, ato que confirma a participação na turma. O procedimento é realizado
na plataforma virtual de EaD.
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O QUE VIMOS E CURTIMOS NAS REDES SOCIAIS
COM ALZIRA REGATIERI

