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Mais um é preso por 
fraude em farmácias 

O Ministério Público do 
Estado do Espírito Santo 
(MPES), por meio do Grupo 
de Atuação Especial de Com-
bate ao Crime Organizado 
(Gaeco-Sul) e da Promoto-
ria de Justiça de Cachoeiro de 
Itapemirim, prendeu, segun-
da-feira, mais uma pessoa en-
volvida numa associação cri-
minosa suspeita de atuar na 

WANDERSON AMORIM
DE CACHOEIRO

•

O corpo de um homem 
identi�cado como Getú-
lio Roberto de Morais, 45 
anos, foi encontrado por 
populares no Rio Pardo, 
próximo à localidade co-
nhecida com “Antigo Ma-
tadouro” na saída do mu-
nicípio de Iúna, na manhã  
de ontem. Getúlio estava 
desaparecido desde a últi-
ma quinta-feira. Seu corpo 
estava em avançado estado 
de decomposição.

Segundo informações da 
Polícia Militar, quando os 
policiais chegaram ao local, 
os familiares de Getúlio já 
estavam próximos ao corpo. 
Devido o estado de decom-
posição não foi possível cons-
tatar se havia sinais de violên-
cia no corpo de Getúlio. A 
Polícia Civil esteve no local e 
a perícia foi acionada para os 
trabalhos de investigação so-
bre as causas da morte.

O delegado de Iúna, Ale-
xandre Campos, informou 
que Getúlio estava com cer-
ca de R$ 2 mil no bolso e 
que ainda não é possível sa-

CORPO É ENCONTRADO NO RIO PARDO

EDÉZIO PETERLE
DE IÚNA

•

• CLASSIAQUI
através do parecer técni-
co, que foi devidamente 
apreciado e autorizado 
pelo Exmo. Prefeito Mu-
nicipal, foi decidido em 
reconsiderar a condição 
da empresa SANTA HE-
LENA ENGENHARIA E 
PAISAGISMO EIRELI 
EPP de inabilitada para 
habilitada. Desta forma 
mantém-se inabilitada 
a empresa: EGF CONS-

76469484, Licença de 
Instalação para Ativi-
dade de Loteamento 
em São José do Cal-
çado – Espírito Santo.

Licença de Instala-
ção para Atividade de 
Loteamento em São 
José do Calçado – 
Espírito Santo.

O Município de An-
chieta/ES , de acordo 
com as disposições 
da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, torna públi-
co o resultado final da 
fase de habilitação da 
Tomada de Preços nº. 
004/2018, Processo nº. 
4007/2018, que após 
decorrida fase recur-
sal onde a Comissão 
atendeu as orientações 

Calil Empreendi-
mentos Ltda, torna 
público que reque-
reu do IEMA, atra-
vés do processo nº 

Carlos Rogério Pe-
reira, torna público 
que requereu do 
IEMA, através do pro-
cesso nº 76469204, 

AVISO DO RESULTADO FINAL DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2018  COMUNICADO  COMUNICADO
TRUÇÕES LTDA ME e 
habilitadas às empre-
sas RMP SERVIÇOS E 
TECNOLOGIA LTDA 
EPP e SANTA HELENA 
ENGENHARIA E PAI-
SAGISMO EIRELI EPP 
para a segunda fase do 
certame. A comissão 
comunica que toda a do-
cumentação relativa ao 
processo licitatório está 
à disposição dos interes-

sados na sala da Co-
missão Permanente de 
Licitação. Sendo assim, 
fica estabelecido o dia 
03/07/2018 às 13:00 
horas a abertura dos 
envelopes de propostas 
econômicas. 
Anchieta/ES, 
26/06/2018

Paulo César Vieira
Presidente Interino CPL/

PMA – ES

QUER SABER? 

distribuição e venda de medi-
camentos sem emissão de no-
tas �scais ou com emissão de 
notas inidôneas.

De acordo com o MPES, 
a associação criminosa pro-
moveu fraude �scal que supe-
ra R$ 100 milhões. Farmácias 
e distribuidoras de remé-
dios chegaram a ser fechadas. 
Uma delas, segundo a Vigi-
lância Sanitária de Cachoeiro, 
estava comercializando medi-
camentos furtados.

Das cinco pessoas presas 
em �agrante, quatro paga-
ram �ança e foram soltas. O 
caso permanece em sigilo e, 
por isso, os nomes dos en-
volvidos não são divulgados. 

As pessoas físicas envol-
vidas podem responder, 
em tese, por crimes contra 
o patrimônio (receptação 
quali�cada); trá�co de dro-
gas; organização criminosa; 
fraude �scal e crime contra 
a saúde pública.

ber as causas da morte.“A 
principal suspeita é latrocí-
nio. Mas, ainda não é pos-
sível saber se ele levou al-
guma facada, tiro, paulada 
ou se foi empurrado, caiu 
no rio e se afogou. Só será 
possível saber as causas da 
morte com a perícia do 
corpo”, informou.

O corpo foi encaminha-
do para o Serviço Médico 
Legal (SML) de Cachoei-
ro de Itapemirim. Na se-
gunda-feira uma irmã da 
vítima chegou a registrar 
ocorrência de seu desapare-
cimento na Polícia Militar.


