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PM faz operação Força
Total e prende 3 no Zumbi
• DIVULGAÇÃO

•

WANDERSON AMORIM
DE CACHOEIRO

Policiais militares do 9º
Batalhão com apoio da Polícia Civil, fizeram, ontem,
uma operação no bairro
Zumbi, em Cachoeiro de
Itapemirim. O local é um
dos mais perigosos da cidade, sendo dominado pelo
tráfico. Na ação, três pessoas foram presas e armas e
drogas apreendidas.
De acordo com a Polícia Militar, entre das 5h às
11h, 131 militares apoiados por policiais civis,
montaram pontos de bloqueios nas principais vias
de acesso ao bairro e cumpriram vários mandados
de busca e apreensão e de
prisão.
Além dos presos, 18 veículos foram fiscalizados,

•

AGÊNCIA DOS CORREIOS DE
CACHOEIRO É ARROMBADA
•

WANDERSON AMORIM
DE CACHOEIRO

A agência central dos Correios de Cachoeiro de Itapemirim, na Praça Jerônimo
Monteiro, foi arrombada no
final de semana.
De acordo com a assessoria de imprensa dos Correios, em função da política de segurança da empresa,
não foram informados o

que foi levado e outros detalhes do crime. A Polícia
Federal foi acionada para
investigar o caso.
Ontem, a agência permaneceu fechada para a realização de perícia. A assessoria não informou se a
agência voltará a funcionar
hoje. A unidade só será reaberta após a autorização
da Área de Segurança Patrimonial dos Correios.

ADOLESCENTE DÁ DE CARA
COMAPOLÍCIAAPÓSASSALTO
•

EDÉZIO PETERLE
DE VENDA NOVA

161 pessoas abordadas e
apreendidos uma espingarda calibre 38, um carregador de pistola calibre
9 mm, 56 pedras de crack, um tablete de 283 gramas da mesma substância,
44 papelotes de cocaína,

222 buchas de maconha,
um colete balístico, uma
balança de precisão, sete
toucas tipo ninja e vários
outros objetos.
A operação, segundo a
PM, faz parte do planejamento do Comando Ge-

ral da Polícia Militar, de
reforçar o policiamento ostensivo e repressivo,
dentro de um conjunto
de medidas para aumentar a segurança das pessoas em todo território
capixaba.

Um menor foi apreendido, após assaltar uma padaria no bairro Providência,
em Venda Nova do Imigrante, No último domingo. Com ele, foi apreendida uma arma de fabricação
caseira calibre 22 com uma
munição e R$ 425.
O funcionário do estabelecimento informou que foi

rendido e ameaçado para
entregar o dinheiro do caixa. O menor fugiu correndo
pela avenida Domingos Perim., sendo parado por um
policial civil que passava na
hora. Um PM que seguia
para o serviço parou e ajudou na abordagem.
O adolescente foi encaminhado para a Delegacia
de Polícia Civil de Venda
Nova do Imigrante, junto
com o material apreendido.

CLASSIAQUI
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 007/2018
PROCESSO 2837/2018

O Município de Anchieta, através da
CPL, torna público
que realizará no dia
13/07/2018, às 13:00
horas, em sua sede, à
Rod. do Sol, 1620, Vila
Residencial Samarco,
Anchieta/ES, Licitação
na modalidade de Tomada de Preços, do
tipo menor preço global, objetivando contratação de empresa

especializada para execução de obra de reforma e manutenção das
instalações do centro
dos idosos, englobando
o conserto do telhado
e gesso, revisão das
instalações elétricas e
iluminação, pintura, manutenção e reparo das
portas de blindex, instalações de grades de
proteção, com emprego
de mão-de-obra, mate-

riais e equipamentos.
Os envelopes deverão
ser entregues na sala
da Comissão Permanente de Licitação até
às 13hs00min do mesmo dia. Os interessados
deverão retirar o Edital
pelo site www.anchieta.
es.gov.br/transparencia/
licitacao ou via correio
eletrônico, no endereço licitacaoanchieta@
gmail.com
Quaisquer

COMUNICADO
esclarecimentos
na
CPL, nos dias úteis e
no horário das 11:00
às 17:00 horas ou pelo
telefone
(28)35363358.
Valor global estimativo do serviço: R$
18.498,87
Anchieta/ES,
25/06/2018
Paulo César Vieira
Presidente Interino
CPL/PMA – ES

O Município de Ibatiba - ES torna público
para ciência dos interessados, que estará
realizando o Processo
Licitatório nº 026/2018
- Pregão Presencial nº
024/2018. Objeto: Registro de preços para
futura e eventual contratação de empresa
especializada para a
aquisição de Gêneros Alimentícios, com
o intuito de atender
as necessidades das
Unidades de Ensino
(Escolas, creches e
entidades conveniadas no Âmbito da Educação) pertencentes à
Secretaria Municipal

EDITAL 02/2018

de Educação e demais
Secretarias da Administração direta do Município de Ibatiba-ES. Data:
09/07/2018
Horário:
09:00h. O Edital poderá
ser retirado diretamente no Setor de Licitações, no horário das
08h00min às 11h30min
e de 12h30min às
17h00min, na Rua Salomão Fadlalah, 255,
Centro, Ibatiba-ES ou
solicitado através do
e-mail:
licitacaoibatiba2017@gmail.com
Informações: Tel.: (28)
3543 – 1411 ou (28)
3543-1654, com Alúcio
Guilherme Júnior – Presidente da CPL.

A APAE de Iúna, com
sede na Avenida Prefeito Wellington Firmino do
Carmo, s/nº, bairro Vale
Verde, através de seu
Presidente, Josué Motta,
CONVOCA através do
presente edital, todos os
associados contribuintes
da APAE de Iúna - ES,
pais e comunidade em
geral, para participarem
da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na sede da APAE,
às 13h00min, do dia 03
de agosto de 2018, com
a seguinte ordem do dia:
1 - Venda do veiculo:

Espécie Tipo: PAB/Automóvel/N APLIC.
Combustível: Álcool/gasolina
Marca/modelo: Voyage
1.0
Ano de fabricação: 2012
Ano Modelo: 2013
Cor Predominante: Prata
2 - A Assembleia Geral Extraordinária instalar-se-á,
em primeira convocação,
com a presença da maioria dos associados, e, em
segunda convocação, com
qualquer número, meia
hora depois, não exigindo
a lei quorum especial. (parágrafo 2º do art. 17).

Iúna/ES, 26 junho de 2018.
Josué Motta
Presidente da APAE
de Iúna

COMUNICADO
R. S. STONE BRASIL
LTDA
ME,
inscrita
no
CNPJ
28.895.992/0001-81,
sediada a Rodovia
Gumercino
Moura

Nunes, S/Nº - KM 10,
Vargem Grande de Soturno, em Cachoeiro de
Itapemirim/ES,
torna
público que REQUEREU a Transferência

de Titularidade e a Retirada da LO 025/17, a
expirar em 05/04/2019,
para a atividade 3.03 –
Corte e Acabamento/
Aparelhamento de Ro-

chas
Ornamentais,
anteriormente de propriedade de Granilan
Indústria e Comércio
Ltda, inscrita no CNPJ
22.025.164/0001-06.

