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Homem armado leva R$ 100 mil 
da rodoviária de Cachoeiro 

Um homem armado 
roubou R$100 mil da ro-
doviária de Cachoeiro, no 
bairro Gilberto Machado, 
na noite de domingo. 

De acordo com a Polí-
cia Militar, o roubo acon-

Uma família foi man-
tida refém durante um 
assalto, ontem de ma-
drugada, no bairro Boa 
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O motorista de um ca-
minhão dos Correios �-
cou ferido após se envol-
ver em um acidente com 
uma carreta carregada de 
granito. Foi ontem pela 
manhã, na ES 482, próxi-
mo à localidade de Morro 
Grande, em Cachoeiro de 
Itapemirim.

De acordo com funcio-
nários de uma empresa de 
mármore da região, a car-
reta, carregada com um 
bloco de granito, estava 
entrando no acostamen-
to da rodovia logo depois 
do viaduto de acesso a São 
Joaquim, quando foi atin-
gida na traseira pelo cami-
nhão baú dos Correios.

O motorista do cami-
nhão dos Correios �cou 
preso às ferragens e teve 
que ser socorrido pelo res-
gate do Corpo de Bombei-
ros. Ele foi levado para a 
Santa Casa de Misericórdia 
do município. O motorista 
da carreta não se feriu.

Por conta da batida, 
óleo foi derramado na pis-
ta e serragem foi jogada 
no asfalto para evitar ou-
tros acidentes.

MOTORISTA FICA FERIDO 
EM ACIDENTE ENTRE 
CAMINHÃO E CARRETA 

BANDIDOS RENDEM FAMÍLIA PARA ROUBAR GALINHAS 
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taram os documentos exi-
gidos pelo artigo 1.525 do 
Código Civil Brasileiro:

FABIO CAMILO DA SILVA 
e VANESSA MARIA DA 
SILVA.
ELE: nacionalidade bra-
sileira, profissão lavrador, 
estado civil solteiro, de vinte 
e cinco (25) anos de idade, 
natural de Chalé-MG, nasci-
do aos 20 de maio de 1993, 
residente e domiciliado na 
Rua José Pedro Gonçal-
ves, sem número, Bairro 
Quilombo, Iúna-ES, filho de 
ISAIAS CAMILO DA SILVA 
e de MARIA DE FÁTIMA DA 
SILVA.
ELA: nacionalidade brasi-
leira, profissão lavradeira, 
estado civil solteira, de vinte 
e um (21) anos de idade, 
natural de Iúna-ES, nascida 
aos 30 de março de 1997, 

LO, para Extração de Areia 
em Leito de Rio, na Locali-
dade de Córrego Alegre – 
S/N° - Zona Rural – Venda 
Nova do Imigrante/ES. 

CCZ – (CENTRO DE 
CONTROLE DE ZOO-
NOSES). Os interessados 
deverão retirar o Edital 
pelo site www.anchieta.
es.gov.br/transparencia/
licitacao ou via correio ele-
trônico, no endereço licita-
caoanchieta@gmail.com 
Valor global estimativo do 
serviço:  R$ 75.465,32
Prazo de execução: 
120(cento e vinte) dias 
corridos.
Anchieta/ES, 18/06/2018
Renata Santos da Costa

Presidente 
CPL/PMA – ES

Os interessados deverão 
retirar o Edital pelo site 
www.anchieta.es.gov.br/
transparencia/licitacao ou 
via correio eletrônico, no 
endereço licitacaoanchie-
ta@gmail.com 
Valor global estimativo do 
serviço:  R$ 2.736.365,13.
Prazo de execução: 90(no-
venta) dias corridos.
Anchieta/ES, 18/06/2018
Renata Santos da Costa

Presidente
 CPL/PMA – ES

de de Tomada de Preço, 
do tipo menor preço glo-
bal, objetivando contrata-
ção de empresa especia-
lizada para Recuperação, 
Reforço da Estrutura e 
Reforma da Escola Zu-
leika F. da Purificação, 
localizada do Distrito de 
Jabaquara, Anchieta-ES, 
com emprego de mão-de-
-obra, materiais e equipa-
mentos. Os interessados 
deverão retirar o Edital 

- LO/processo SEMMA), 
para atividade de aterro de 
resíduos sólidos e rejeitos 
oriundos de construção 
civil - Classe A, na loca-
lidade de Monte Cristo, 
Município de Cachoeiro de 
Itapemirim/ES.

CARTÓRIO DE 
REGISTRO CIVIL DAS 

PESSOAS NATURAIS E

TABELIONATO DE 
NOTAS - IÚNA-ES

Rua Galaor Rios, nº 42, 
Centro, Iuna-ES - CEP: 
29.390-000 - Tel.: (28) 

3545-1223

E-mail: iunacartorio@
gmail.com

Site: www.iunacartorio.
com.br

Bel. JEFERSON MI-
RANDA

 Registrador Civil e Tabe-
lião de Notas

 Faço saber que preten-
dem casar-se e apresen-

VENTURIM E BETINI 
LTDA - ME, torna público 
que requereu do IEMA, 
através do processo n° 
44761767, Renovação de 

AVISO DE 
LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N° 
005/2018

PROCESSO 15045/2017
O Município de Anchie-
ta, através da CPL, torna 
público que realizará no 
dia 06/07/2018, às 13:00 
horas, em sua sede, à 
Rod. do Sol, 1620, Vila 
Residencial Samarco, 
Anchieta/ES, Licitação na 
modalidade de Tomada 
de Preço, do tipo menor 
preço global, objetivando 
contratação de empresa 
para construção do novo 

AVISO DE 
LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚ-
BLICA N° 001/2018

PROCESSO 1784/2018
O Município de Anchieta, 
através da CPL, torna 
público que realizará no 
dia 23/07/2018, às 13:00 
horas, em sua sede, à 
Rod. do Sol, 1620, Vila 
Residencial Samarco, 
Anchieta/ES, Licitação 
na modalidade de Con-
corrência Pública, do 

AVISO DE 
LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 
N° 006/2018

PROCESSO 6994/2018
O Município de Anchie-
ta, através da CPL, tor-
na público que realizará 
no dia 09/07/2018, às 
13:00 horas, em sua 
sede, à Rod. do Sol, 
1620, Vila Residencial 
Samarco, Anchieta/ES, 
Licitação na modalida-

“CENTRAL DE ENTU-
LHO LTDA - ME”, Torna 
Público que REQUEREU 
do IEMA, através do 
processo nº 82366748, 
Licenças (prévia - LP, Ins-
talação - LI e renovação 
da Licença de Operação 

EDITAL DE PROCLAMAS

COMUNICADO

COMUNICADO COMUNICADOCOMUNICADO

COMUNICADO

residente e domiciliada na 
Rua José Pedro Gonçalves, 
sem número, Bairro Quilom-
bo, Iúna-ES, filha de JOSÉ 
MATEUS DA SILVA e de 
NILCIMAR DA SILVA.

FABIO DA SILVA SOA-
RES e CAMILA EDUARDA 
DIAS.
ELE: nacionalidade brasilei-
ra, profissão embalado, es-
tado civil divorciado, de vinte 
e nove (29) anos de idade, 
natural de Iúna-ES, nascido 
aos 17 de junho de 1988, re-
sidente e domiciliado na Rua 
Carlos Alberto Castro Rios, 
Número 67, Bairro Centro, 
Iúna-ES, filho de DARCI 
SOARES e de LAURA DA 
SILVA.
ELA: nacionalidade brasi-
leira, profissão estudante, 
estado civil solteira, de vinte 
e um (21) anos de idade, 

natural de Iúna-ES, nascida 
aos 08 de julho de 1996, re-
sidente e domiciliada na Rua 
Carlos Alberto Castro Rios, 
Número 67, Bairro Centro, 
Iúna-ES, filha de GERALDO 
DA SILVA DIAS e de HÉ-
LIA APARECIDA DIONIZIO 
DIAS.

PEDRO CELIO DO CAR-
MO e TEREZINHA MARIA 
DE JESUS.
ELE: nacionalidade bra-
sileira, profissão pedreiro, 
estado civil divorciado, de 
cinquenta e quatro (54) anos 
de idade, natural de Pequi-
á-ES, nascido aos 03 de 
abril de 1964, residente e 
domiciliado na Rua Alencar 
Ramos, número 15, Bairro 
Quilombo, Iúna-ES, filho 
de JOEL LOPES DO CAR-
MO e de MARIA LUIZA DO 
CARMO.

ELA: nacionalidade brasi-
leira, profissão lavradeira, 
estado civil divorciada, de 
cinquenta e um (51) anos 
de idade, natural de Manhu-
mirim-MG, nascida aos 12 
de fevereiro de 1967, resi-
dente e domiciliada na Rua 
Alencar Ramos, número 15, 
Bairro Quilombo, Iúna-ES, fi-
lha de MARGARIDA MARIA 
DE JESUS.

DIEGO ANTONIO MACHA-
DO e LILIANA APARECI-
DA RIBEIRO MARTINS.
ELE: nacionalidade brasi-
leira, profissão vistoriante, 
estado civil solteiro, de 
vinte e oito (28) anos de 
idade, natural de Iúna-ES, 
nascido aos 20 de novem-
bro de 1989, residente e 
domiciliado na Rua Lau-
rentina Freitas, sem núme-
ro, bairro Nossa Senhora 

da Penha, Iúna-ES, filho 
de PAULO FRANCISCO 
MACHADO e de ELIANE 
LEMOS ANTONIO MA-
CHADO.
ELA: nacionalidade brasi-
leira, profissão estudante, 
estado civil solteira, de 
vinte e seis (26) anos de 
idade, natural de Iúna-ES, 
nascida aos 11 de outubro 
de 1991, residente e do-
miciliada na Rua Lauren-
tina Freitas, sem número, 
bairro Nossa Senhora da 
Penha, Iúna-ES, filha de 
JOÃO MARIANO MAR-
TINS e de MARLI RIBEI-
RO MARTINS.

Se alguém souber de al-
gum impedimento, acuse-
-o na forma da Lei.

Iúna-ES, 19 de junho de 
2018

teceu por volta das 20h30.  
A vítima, um funcioná-
rio de 37 anos, contou 
que, após recolher o di-
nheiro do dia, subiu para 
o segundo andar do pré-
dio, onde �ca o setor ad-
ministrativo, para fazer a 
conferência. Segundo ele, 
foi nesta hora que um ho-

mem negro, magro, com 
uma blusa de frio preta da 
marca adidas e de capace-
te, entrou no local. Arma-
do, o bandido exigiu que 
ele abrisse o cofre,  onde 
estavam cerca de R4 100 
mil em dinheiro. 

 O vigilante da rodoviá-
ria informou para os poli-

ciais que viu o crimino-
so fugindo em sentido 
ao Jaraguá, onde um ou-
tro homem o aguardava 
numa motocicleta 

Buscas foram feitas 
mas os suspeitos não fo-
ram localizados. O caso 
é investigado pela Polí-
cia Civil. 

Esperança, em Muqui. De 
acordo com o boletim da 
Polícia Militar, o dono da 
casa, que �ca na rua Co-
ronel João Lobato, contou 
que foi abordado dois ho-
mens encapuzados que si-

mularam estar armados, 
sendo rendido juntamen-
te com a esposa e a �lha. 

Os criminosos fugiram do 
local levando duas galinhas 
e um coleiro. Buscas foram 
realizadas pela PM que con-

seguiu localizar e prender a 
dupla. O material roubado 
foi recuperado.

Os bandidos foram en-
caminhados para a 7ª De-
legacia Regional de Ca-
choeiro de Itapemirim.

tipo menor preço global, 
objetivando contratação 
de empresa especializada 
para construção de Muro 
de Contenção e Pavimen-
tação da via, localizado na 
Ponta dos Castelhanos, 
compreendendo o trecho 
da Avenida José Caro-
ne (Avenida Beira-Mar) a 
partir do Antigo Ginásio 
Poliesportivo, com 480 
metros de extensão, com 
emprego de mão-de-obra, 
materiais e equipamentos. 

pelo site www.anchie-
ta.es.gov.br/transpa-
rencia/licitacao ou via 
correio eletrônico, no 
endereço licitacaoan-
chieta@gmail.com 
Valor global estimativo do 
serviço:  R$ 711.604,60
Prazo de execução: 
90(noventa) dias corridos.
Anchieta/ES, 18/06/2018
Renata Santos da Costa

Presidente 
CPL/PMA – ES


