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ATOS OFICIAIS, 
AVISOS, BALANÇOS, 

EDITAIS, 

LIGUE: 3334-1741

PROCESSO Nº 5006005-56.2021.8.08.0021
 DIVÓRCIO LITIGIOSO (12541) 
REQUERENTE: NATALICIO BATISTA PAIVA 
REQUERIDO: ELIENE TAVARES DOS SANTOS PAIVA 
Advogado do(a) REQUERENTE: GERUZA LEBRANCK DE PAULA - ES9812

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 DIAS

MM. Juiz(a) de Direito da Guarapari - Comarca da Capital - 2ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões do Estado do 
Espírito Santo, por nomeação na forma da lei etc.

FINALIDADE:
DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM que fica(m) devidamente CITADO(S) o 
REQUERIDO ELIENE TAVARES DOS SANTOS PAIVA; filha de Maria Luéia Tavares dos Sntos, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, de todos os termos da presente ação para, querendo, oferecer contestação.

ADVERTÊNCIAS:
a) PRAZO: O prazo para contestar a presente ação é de 15 (quinze) dias, a partir do prazo supracitado.
b) REVELIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como verdadeiros 
os fatos alegados na inicial, salvo no que diz respeito aos direitos indisponíveis
c) Será nomeado curador especial em caso de revelia, de conformidade com o art. 257, inciso IV do CPC.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital vai publicado na forma da lei.

GUARAPARI, 23/03/2022

Analista Judiciário Especial/Chefe de Secretaria 
(Aut. pelo Art. 414 do Código de Normas)

Detran/ES inaugura unidades de atendimento em Domingos 
Martins

O Posto de Atendimento Veicular (PAV) de Domingos Martins 
mudou para novo endereço e passa a funcionar na Av. Presidente 

Vargas
O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do 
Espírito Santo (Detran|ES), inaugurou, na manhã de ontem (24), as novas 
unidades de atendimento no município de Domingos Martins. O Posto de 
Atendimento Veicular (PAV) de Domingos Martins mudou para novo 
endereço e passa a funcionar na Av. Presidente Vargas, 242, loja 02, no 
centro da cidade. Já no distrito de Pedra Azul, a unidade do Detran|ES, que 
estava fechada, foi reaberta na Rua Uliana, 80, dentro da subprefeitura. As 
unidades realizam serviços nas áreas de Veículos, Habilitação e Infrações, 
como consultas, impressão de boleto, primeiro emplacamento, 
transferência, mudança de característica, segunda via de recibo, 
substituição de placa, recursos, entre outros serviços. Os locais agora 
contam com um melhor atendimento em imóveis novos e oferecem um 
ambiente mais moderno, com estrutura equipada com mobiliário seguindo o 
padrão atualizado do órgão e respeito integral às normas de acessibilidade. 
“É uma satisfação participar dessa parceria do município com o Governo do 
Estado e com o Detran para melhoria nas instalações dos postos do Detran. 
Domingos Martins é um município muito extenso e a região de Pedra Azul fica 
distante da sede, então, a reabertura do posto de Pedra Azul é importante 
para dar comodidade e facilidade para as pessoas não terem que se deslocar 
para fazer os serviços dos veículos. Além disso, esse novo posto na sede está 
em um espaço mais moderno e, com certeza, a nossa população vai ter mais 
conforto no atendimento de suas demandas com o Detran”, disse o vice-
prefeito de Domingos Martins, Fábio Anselmo Trarbach. Participaram 
também das solenidades diretor Administrativo, Financeiro e de Recursos 
Humanos do Detran|ES, Harlen da Silva; a chefe da Ciretran de Marechal 
Floriano, Claudia Soares; secretários municipais, os vereadores de 
Domingos Martins Lorraine e Julio Pequiá; e representantes de CFCs da 
região. Fonte: Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (25-03-2022) - 
Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br/

RESULTADO DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS COMERCIAIS

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através da 
Comissão Permanente de Licitação de Obras torna 
público o resultado da análise e julgamento das 
propostas comerciais da CONCORRÊNCIA nº 
01/2021, Proc. nº 2020-6BHTL, cujo objeto é a 
Contratação de empresa para prestação de serviços de 
engenharia consultiva para gerenciamento geral, 
elaboração de projetos e estudos técnicos, coordenação 
e fiscalização de obras para as edificações da rede 
estadual de Saúde, conforme descrito na planilha 
orçamentária e Projeto, Anexos ao presente Edital.

Colocação: 

1º - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS - R$3.057.878,45; 
2º - TPF ENGENHARIA LTDA - R$3.315.587,31;
3º - MHA ENGENHARIA LTDA - R$3.359.923,42;
Deste modo, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para apresentação de recursos, conforme previsto 
no edital, item 11.1.  

I n f o r m a ç õ e s :  a t r a v é s  d o  e - m a i l 
c p l . o b r a s @ s a u d e . e s . g o v . b r  o u 
https://saude.es.gov.br/editais-3.

.
Em, 25 de março de 2022.

José Rodrigues Nogueira
Presidente da CPL/OBRAS

AVISO

O DER-ES torna público que obteve do IEMA a seguinte 
licença ambiental:

 

- Processo N° 89666887: Licença de Instalação Nº 
27/2022 referente as Obra de Implantação e 
Pavimentação da Rod. ES-368, trecho Melgaço 
(Domingos Martins) x Entr. ES-264 Potratz (Santa Maria 
de Jetiba).
.

Vitória/ES, 28 de março de 2022

LUIZ CESAR MARETTA COURA
Diretor-Presidente do DER-ES

LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES - CNPJ 10.489.434/0001-50 - NIRE: 32300030505 - 03.11.2008 - ATA DA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – Dia, hora e local: 03/01/2022, às 10:00 horas, na sede da sociedade. 
Convocação: A convocação foi efetuada através de carta-convite, sendo confirmado o seu recebimento pelos 
acionistas. Presenças: A totalidade dos acionistas, independente de outras formalidades, face ao permissivo contido 
no parágrafo 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76.  Composição da mesa: Sr. Tadeu Gonzaga Lorenzon – presidente e Sr. 
Antonio Lorenzon – secretário. Ordem do dia e deliberações: 1. Aprovada a reforma do Estatuto Social da Companhia, 
consistindo na alteração dos artigos 10, 16 a 32, 35, 37, 38, 44, 45, 48, 51 e 52 do Estatuto Social da Companhia, cuja 
nova redação segue anexa à presente ata (Anexo I); 1.1 As sócias ratificam as demais cláusulas do Estatuto Social não 
modificadas pelo presente Instrumento, renumerando-as sequencialmente para melhor organização, bem como 
decidem consolidar o Estatuto conforme em Anexo I. 2. Por unanimidade, os acionistas, reelegem o Sr. José Elcio 
Lorenzon, brasileiro, divorciado, economista, com endereço na Rua José Alexandre Buaiz, 350, Ed. Affinity Work, sala 
1503, Enseada do Suá, Vitória-ES, portador da Carteira de Identidade n° 204.084 - SSP/ES e inscrito no CPF sob n° 
244.117.607-20, como Diretor Presidente da Diretoria Executiva da Companhia para mais um mandato que terá início 
em 26 de março de 2022 e finalizará em 25 de março de 2025.  O diretor eleito, presente nesta reunião, declara aceitar 
o referido encargo e também que não está incurso nas proibições contidas no parágrafo 1º.  do Artigo 147 da Lei 
6.404/76, comprometendo-se a desempenhar suas funções com lealdade, sendo empossado imediatamente, na 
forma determinada pelo Estatuto Social.  3) Por unanimidade, os acionistas homologam a renúncia dos conselheiros 
Antonio Lorenzon e Tadeu Gonzaga Lorenzon, bem como do diretor Celso Siqueira Junior. 4) Por unanimidade, os 
acionistas aprovam a redução do capital social da Sociedade de  72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais) para 
R$ 23.005.176,20 (vinte e três milhões, cinco mil, cento e setenta e seis reais e vinte centavos) redução, portanto, de 
R$ 48.994.823,80 (quarenta e oito milhões, novecentos e noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e 
oitenta centavos), no intuito de realizar a amortização de prejuízos contábeis havido no exercício de 
2021.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será 
assinada por todos os presentes. A presente é cópia fiel do que consta no Livro de Registro de Atas das Assembleias 
Gerais de Acionistas. Vitória (ES), 03 de janeiro 2022.

O Município de Ibatiba-ES torna público para ciência dos interessados, que 
estará realizando o Processo Licitatório nº 019/2022 – Pregão Presencial nº 
016/2022. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais de 
construção diversos, a fim de atender a todas as Secretarias do Município de 
Ibatiba-ES. Data: 11/04/2022 - Horário: 08:30hs – a ser realizado na 
Sede da Prefeitura Municipal de Ibatiba-ES, Rua Salomão Fadlalah, 255 – 
Centro, Sala da Comissão Permanente de Licitação. O Edital poderá ser 
retirado diretamente no Setor de Licitações, no horário de 08h00min às 
11h00min - 12h00min às 17h00min, na Rua Salomão Fadlalah, 255, Centro, 
Ibatiba-ES ou solicitado através do e-mail: setordelicitacaoibatiba@gmail.com 
ou ainda no Site Oficial do Município: www.ibatiba.es.gov.br. Informações: 
Tel.: (28) 3543-1711 / 1411, com Carolaine Segal Vieira – Presidente da CPL.

Governo publica edital do concurso para Auditor do Estado
Segundo o cronograma, as inscrições poderão ser realizadas no período de 

30 de março a 14 de abril
Foi publicado, na edição da última sexta-feira (25), no Diário Oficial do Estado, o edital de 
abertura do concurso para o cargo de Auditor do Estado da Secretaria de Controle e 
Transparência (Secont). Segundo o cronograma, as inscrições poderão ser realizadas no 
período de 30 de março a 14 de abril. As provas – compostas de questões objetivas e 
discursivas – têm data prevista para o dia 05 de junho. A taxa de inscrição é de R$ 153, 
com possibilidade de pedido de isenção em casos específicos previstos no edital. O 
concurso será realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de 
Promoção de Eventos (Cebraspe). A seleção prevê 12 vagas para profissionais com 
formação nas áreas de Ciências Contábeis (05 vagas), Engenharia Civil (04 vagas) e 
Tecnologia da Informação (03 vagas). Há ainda a previsão de formação de cadastro de 
reserva com 98 vagas, abrangendo, além destas três formações, profissionais das áreas 
de Administração, Ciências Econômicas e Ciências Jurídicas. O salário inicial, com a 
reestruturação da carreira aprovada e sancionada na última semana, é de R$ 13,6 mil, 
podendo chegar a R$ 22,4 mil no final da carreira. Em cumprimento à Lei Estadual nº 
11.094/2020, o concurso vai reservar três vagas exclusivas para negros (uma para cada 
área: Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Tecnologia da Informação). Além disso, 
haverá uma vaga exclusiva para pessoa com deficiência, em conformidade com a Lei 
Estadual nº 7.050/2002, na especialidade de Ciências Contábeis. Fonte: Diário Oficial do 
Estado do Espírito Santo (28-03-2022) - Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br/

Projeto AlimentarES apresenta resultados das ações em 2021
O AlimentarES realizou a distribuição de 6 mil cestas verdes, adquiridas 

diretamente de organizações da agricultura familiar
Os resultados das ações do Projeto AlimentarES em 2021 foram apresentados, na última 
quinta-feira (24), durante reunião na Vice-Governadoria do Estado, no Palácio Fonte Grande, 
em Vitória. No último ano, além de diversas outras ações, o AlimentarES realizou a distribuição 
de 6 mil cestas verdes, adquiridas diretamente de organizações da agricultura familiar e 
distribuídas para famílias em vulnerabilidade social assistidas pelo Programa ES Solidário. A 
partir de 2022 o programa AlimentarES deixa o status de ser instrumento de enfrentamento aos 
impactos provocados pela pandemia da Covid-19 e passa a ser um projeto estratégico do 
Governo do Estado, como política pública de segurança alimentar em apoio à produção e 
consumo de alimentos saudáveis e para a população capixaba em situação de vulnerabilidade 
social. A vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, fez um relato histórico de como surgiu 
a ideia do AlimentarES na Vice-Governadoria e de como o ES Solidário, por meio da filantropia 
do povo capixaba, amenizou o sofrimento das famílias mais vulneráveis impactadas pela 
pandemia. “É importante dizer que a solidariedade dos capixabas fez do ES Solidário um 
importante instrumento para vencer a fome no período mais extremo da pandemia. Essa é a 
relevância de um projeto social, que começa timidamente como uma ação pontual e se 
transforma em um projeto de governo que vai ofertar mais dignidade, por meio da colaboração 
criativa, e com o objetivo de garantir alimentação saudável para manter o organismo 
equilibrado, nutrido e protegido. Nosso desafio com o AlimentarES é dar continuidade para que 
esse projeto possa chegar a toda sociedade, a exemplo das hortas escolares, levando qualidade 
alimentar para os nossos alunos”, destacou a vice-governadora. O AlimentarES foi desenvolvido 
a partir de quatro eixos estratégicos, sendo eles: ações educativas e promocionais; distribuição 
de cestas verdes; valorização da agricultura familiar; e produção e consumo de alimentos 
saudáveis, esse último acrescentado no ano de 2021. O Instituto Capixaba de Pesquisa, 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) é o coordenador executivo do Projeto 
AlimentarES. No último ano, o Instituto, junto com parceiros, atuou sistematicamente nos eixos 
de ações educativas e promocionais, por meio de lives e divulgação de conteúdos midiáticos, e 
na valorização da agricultura familiar com o concurso “Receita da Minha Terra”. No eixo de 
produção de alimentos saudáveis, o Incaper desenvolveu um pro jeto para implantação de 
Hortas Comunitárias Agroecológicas; realizou o Curso de Formação para Agentes de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Ater) em hortas urbanas agroecológicas; fomentou a captação de 
recursos de instituições visando à implementação de projetos-pilotos em comunidades que 
demonstraram interesse na implantação de hortas, entre diversas outras atuações. “A força de 
trabalho do Incaper é motivo de muito orgulho. Em mais um ano, nossos técnicos e, 
especialmente, as economistas domésticos do Instituto, desenvolveram trabalhos que 
enaltecem a agricultura familiar e promovem a alimentação saudável, que são uns dos grandes 
objetivos do AlimentarES. Todo o trabalho realizado em 2021 foi possível com a união de 
diversos parceiros governamentais e do setor privado. Faço um agradecimento especial a todos 
que ajudaram a desenvolver esse projeto e contribuíram para que muitas famílias tivessem na 
mesa uma melhor diversidade de alimentos”, ressaltou o diretor-presidente do Incaper, Antônio 
Machado. Em relação à produção de alimentos saudáveis no meio urbano, estima-se expandir 
as ações para mais de 100 hortas comunitárias e escolares, considerando o interesse 
demonstrado por diversas comunidades, pelas prefeituras de Serra, Vitória e Vila Velha, e 
também por secretarias como a Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social 
(Setades); a Secretaria de Direitos Humanos (SEDH) e Secretaria da Educação (Sedu). “Todas 
as ações foram planejadas em Grupos de Trabalho e estão sendo executadas por colegas 
técnicos de vários setores, de várias instituições do Governo do Estado e de parceiros. É preciso 
ressaltar que o AlimentarES é um projeto que só é possível com muitas parcerias. É um trabalho 
construído e executado por muitas mãos”, destacou a extensionista do Incaper e coordenadora 
executiva do Projeto AlimentarES, Vera Lucia Martins Santos. Também estiveram presentes na 
reunião as produtoras rurais Marly de Oliveira Pereira e Shirmerly de Oliveira Pereira, 
vencedoras do concurso “Receita da Minha Terra”, além de representantes da Agência de 
Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes); da 
Secretaria de Economia e Planejamento (SEP); da Secretaria de Trabalho, Assistência e 
Desenvolvimento Social (Setades); da SEDH; das Centrais de Abastecimento do Espírito Santo 
(Ceasa- -ES); e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Espírito Santo (SENAR/ES). 
Fonte: Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (28-03-2022) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/


