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Seis são pegos por causa 
de drogas em Guaçuí

Uma ação da Polícia Mi-
litar resultou na prisão de 
cinco suspeitos de trá�co 
de droga e na apreensão 
de um menor. Foi por vol-
ta das 23h30 de sábado, na 
rua Roldão de Souza, no 
bairro do Norte, em Gua-
çuí, próximo à peixaria.

Segundo informações 
dos militares, foi feita uma 
denúncia anônima sobre 
quatro pessoas tra�cando 
na região. Durante o pa-
trulhamento, uma pessoa 
contou aos policiais que 
havia acabado de ver o gru-
po vendendo drogas a um 
casal. O casal foi encontra-

REDAÇÃO
DE GUAÇUÍ
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Um motociclista de 32 
anos morreu no início da 
noite de sábado, vítima 
de um acidente de trânsi-
to na ES 482, em Alegre.  
Segundo a polícia, Marcus 

Vinícius Firme dos Santos 
bateu na lateral de um ca-
minhão. Ele chegou a ser 
socorrido, mas não sobre-
viveu. Uma testemunha 
contou que Marcus seguia 
atrás de  um caminhão, 
sentido Jerônimo Mon-
teiro x Alegre, e parece ter 

MOTOCICLISTA MORRE EM ACIDENTE 
COM CAMINHÃO NA ES 482, EM ALEGRE

REDAÇÃO
DE ALEGRE

•

 • DIVULGAÇÃO

• CLASSIAQUI
com fornecimento de 
mão de obra e reposi-
ção de peças, no equi-
pamento/aparelho de 
Raio-X, para atender as 
necessidades da Secre-
taria Municipal de Saúde. 
Data: 26/07/2018 Horário: 
09:00h. O Edital poderá 
ser retirado diretamente 
no Setor de Licitações, 
no horário das 08h00min 

para o fornecimento 
de materiais elétricos 
e ventiladores, com o 
objetivo de atender a 
todas as Secretarias do 
Município de Ibatiba - 
ES. Data: 27/07/2018 
Horário: 08:00h. O Edital 
poderá ser retirado dire-
tamente no Setor de Li-
citações, no horário das 
08h00min às 11h30min 

O Município de Ibatiba 
- ES torna público para 
ciência dos interessa-
dos, que estará realizan-
do o Processo Licitatório 
nº 030/2018 - Pregão 
Presencial nº 027/2018. 
Objeto: Contratação de 
empresa especializada 
para prestação de ser-
viços de manutenção 
preventiva e corretiva 

O Município de Ibati-
ba - ES torna público 
para ciência dos inte-
ressados, que estará 
realizando o Processo 
Licitatório nº 031/2018 
- Pregão Presencial 
nº 028/2018. Objeto: 
Registro de preços 
para futura e eventual 
contratação de em-
presa especializada 

-se, Altera-se a data da 
realização do certame 
para o dia 17 de agosto 
de 2018 às 09 horas.
Anchieta/ES, 
13/07/2018

Paulo César Vieira
Presidente Interino 

CPL/PMA – ES

A CPL do município 
de Anchieta/ES comu-
nica que no aviso de 
licitação veiculado em 
13/07/2018, onde se lê, 
Altera-se a data da rea-
lização do certame para 
o dia 15 de agosto de 
2018 às 09 horas, leia-

ERRATA CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA N° 001/2018
PROCESSO 1784/2018

COMUNICADO COMUNICADO
às 11h30min e de 
12h30min às 17h00min, 
na Rua Salomão Fa-
dlalah, 255, Centro, 
Ibatiba-ES ou solicitado 
através do e-mail: licita-
caoibatiba2017@gmail.
com Informações: Tel.: 
(28) 3543 – 1411 ou (28) 
3543-1654, com Alúcio 
Guilherme Júnior – Pre-
sidente da CPL.

e de 12h30min às 
17h00min, na Rua Sa-
lomão Fadlalah, 255, 
Centro, Ibatiba-ES ou 
solicitado através do 
e-mail: licitacaoibati-
ba2017@gmail.com 
Informações: Tel.: (28) 
3543 – 1411 ou (28) 
3543-1654, com Alú-
cio Guilherme Júnior – 
Presidente da CPL.

do com três pedras de cra-
ck. 

A mulher contou para 
a polícia que eles compra-
ram a droga em uma casa 
na rua Carlos Spala. Ao 
chegarem lá, um dos sus-

peitos, que estava na fren-
te da casa, tentou correr 
e entrar, os policiais tam-
bém correram e o detive-
ram já na porta, de onde 
avistaram outros três sus-
peitos fracionando e em-

balando crack. Um deles, 
uma adolescente de 16 
anos,  ainda tentou cor-
rer e jogar a droga dentro 
do vaso sanitário, sem su-
cesso.

Eles acabaram confes-
sando que vendiam dro-
gas há cerca de quatro 
meses. Na casa, a polícia 
apreendeu três papelotes 
de cocaína, 54 pedras de 
crack, um vidro com se-
mentes de maconha, duas 
caixas de gilete, várias sa-
colinhas e um rolo plásti-
co transparente, além de 
R$ 477 em dinheiro.

A jovem e os três sus-
peitos, assim como o ca-
sal, foram conduzidos 
para o DPJ de Alegre. 

freado bruscamente. O 
motociclista teria perce-
bido que não conseguiria 
efetuar a frenagem a tem-
po e tentado desviar do 
caminhão, porém acabou 
colidido na lateral traseira 
esquerda do veículo, indo 
parar na outra pista. 

Um motorista que se-
guia em sentido contrá-
rio, informou à guarnição 
que logo após o acidente, 
quando viu que o moto-
ciclista estava no meio da 
pista, fez uma manobra 
para desviar e acabou ba-
tendo na moto caída.  


