
PUBLICIDADE LEGAL

Vitória, 06/07/2020(27) 3334-1737 / 99818-0223

es360.com.br/publicidade_legal1

"FOTOGRAFANDO E CONSTRUINDO HISTÓRIA"
Concurso de fotografia revela belezas de Afonso Cláudio

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Elvira Barros, localizada em Afonso Cláudio, promoveu um 
concurso de fotografia, com o tema “Fotografando e Construindo História”, uma iniciativa da professora de Artes, Valézia 
Figueiredo Firgulha. Para ela, a atividade possibilitou o trabalho com novas mídias, como, por exemplo, a câmera do celular 
do próprio aluno. “Trabalhar fotografia é especialmente vivenciar seu cotidiano. As fotografias estão cada vez mais presentes 
no nosso dia a dia. Mas será que paramos para realmente olhar as imagens que nos cercam?”, indagou a professora aos 
alunos. Outro objetivo foi fazer com que os estudantes percebessem que a fotografia é um documento capaz de retratar uma 
história, além de desenvolver atitudes de interação, de colaboração e de troca de experiências em grupos. “Assim, desafiei 
meus alunos a registrarem seus cotidianos neste período de pandemia”, falou Valézia Figueiredo. 
“O produtor é meu pai, Elias Brandenburg. Pedi para ele me ajudar em uma atividade escolar da disciplina de artes visuais, o 
que me levou a tirar essa foto. Eu nem imaginava que a mesma ficasse perfeita ou muito bonita, ao olhar das outras pessoas. 
Eu pensei em uma foto que representasse o cotidiano do agricultor no trabalho duro todos os dias na roça, o esforço que ele 
faz para sustentar a família. Pensei na mensagem que a foto iria transmitir para as outras pessoas.”
Alessandra Brandenburg - Aluna da 2ª série do Ensino Médio da EEEFM Elvira Barros

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (03-06-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

MUDANÇA
Sede administrativa do Idaf passa a funcionar no Centro de Vitória

A sede administrativa do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo 
(Idaf) passou a funcionar no Centro de Vitória, desde a última segunda-feira (29). A 
iniciativa contribui para o projeto de Constituição do Núcleo Administrativo do Governo na 
região central da Capital. A autarquia, assim como a Agência Estadual de Recursos 
Hídricos (Agerh), está acomodada no imóvel que abrigava a antiga C&A, no Edifício Trade 
Center. Com a mudança, Idaf e Agerh deixaram o imóvel localizado na Mata da Praia, 
passando a atender no Centro de Vitória. O imóvel para onde houve a mudança tem área 
de 4.093 metros quadrados e abrigará, ao todo, 257 servidores das duas autarquias. A 
transferência para a região reduzirá em R$ 857 mil, por ano, os gastos com aluguel das 
sedes. A ação representa também a valorização do centro histórico da cidade.
Para o diretor-presidente do Idaf, Mário Louzada, além da mudança contribuir com o 
projeto de revitalização do Centro, o valor economizado poderá ser aplicado em outras 
áreas relacionadas às atividades do Instituto. “Ainda estamos concluindo a etapa de 
mudança, mas, como muitos serviços foram digitalizados por conta da pandemia, o 
atendimento não será prejudicado”, disse o diretor.
TRANSFERÊNCIAS - Além da Agerh e do Idaf, serão transferidas para o Centro de Vitória a 
Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), a 
Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Vitória e o Instituto Estadual de Proteção 
e Defesa do Consumidor (Procon-ES). Atualmente, a Sedurb está alocada no centro 
empresarial de um shopping, na Praia da Costa, em Vila Velha. Os principais motivos para 
a transferência de órgãos e autarquias para o Centro são proporcionar uma melhor 
integração entre as repartições estaduais, reduzir custos de aluguel, contribuir para a 
revitalização do bairro e facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos.
Lenise Loureiro - Secretária de Gestão e Recursos Humanos.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (03-06-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios
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PROSPER SECURITIZADORA S/A 
CNPJ nº. 29.017.600/0001-44 – NIRE 32300035841

RESUMO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
E EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 03/10/2018

DATA/HORA/LOCAL: 03/10/2018, as 09:00 horas, na 
sede da Companhia.
DELIBERAÇÕES: 1) Aprovadas sem qualquer 
restrição às contas da Administração, relativas ao 
exercício de 2017; 2) Aprovado o aumento de capital 
para R$ 100.000,00; 3) Aprovada a destinação do 
prejuízo do exercício 2017 para a rubrica contábil 
“Prejuízos acumulados”.  A Ata da Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária foi arquivada na JUCEES 
sob o nº. 20182312178, em 16/10/2018. A Diretoria.

PROSPER SECURITIZADORA S/A 
CNPJ nº. 29.017.600/0001-44 – NIRE 32300035841

RESUMO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 
REALIZADA EM 18/06/2019

DATA/HORA/LOCAL: 18/06/2019, as 09:00 horas, na 
sede da Companhia.
DELIBERAÇÕES: 1) Aprovadas sem qualquer 
restrição às contas da Administração, relativas ao 
exercício de 2018; 2) Aprovada a destinação do 
resultado de 2018; 3) Aprovada a remuneração 
mensal da Diretoria.  A Ata da Assembleia Geral 
Ordinária foi arquivada na JUCEES sob o nº. 
20192306057, em 05/07/2019. A Diretoria.

PROSPER SECURITIZADORA S/A 

CNPJ nº. 29.017.600/0001-44 – NIRE 32300035841

RESUMO DA ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 06/09/2019

DATA/HORA/LOCAL: 06/09/2019, as 09:00 horas, na 

sede da Companhia.

DELIBERAÇÕES: 1) Aprovadas a alteração de 

endereço da sociedade para Avenida Rufino de 

Carvalho, n° 922, Salas 05, 06 e 07, Centro Linhares-

ES, CEP 29900-190.  A Ata da Assembleia Geral 

Extraordinária foi arquivada na JUCEES sob o nº. 

20192451561, em 16/09/2019. A Diretoria.

AÇÕES DE GOVERNO
Vila Velha: Governo investe mais de R$ 10 milhões no município

O Governo do Estado autorizou, quarta (01), a execução de obras de infraestrutura e a 
reforma de escolas em diversos bairros de Vila Velha. Serão investidos R$ 10.049.101,00 
nas intervenções. Os convênios e ordens de serviço foram assinados pelo governador 
Renato Casagrande, durante solenidade virtual, transmitida ao vivo pelas redes sociais. 
As obras fazem parte de uma série de investimentos que estão feitos pelo Governo na 
primeira cidade do Espírito Santo. Casagrande também citou outras obras fundamentais 
no município canela-verde, como nas áreas de saneamento e macrodrenagem, além da 
expansão da Terceira Ponte, implantação do sistema aquaviário e o Portal do Príncipe. 
“São investimentos robustos que irão melhorar a qualidade de vida dos moradores de Vila 
Velha”, pontuou o governador. O evento virtual contou com a participação da vice-
governadora do Estado, Jaqueline Moraes; dos secretários de Estado da Educação, Vitor 
de Angelo, e de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente; do 
diretor-presidente da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), Carlos 
Aurélio Linhalis (Cael); do prefeito de Vila Velha, Max Filho; de deputados federais e 
estaduais; além de vereadores e Secretaria de Saneamento, Habitação e 
desenvolvimento
Estamos aqui dando sequência aos investimentos em Vila Velha. A cidade está recebendo 
e receberá outras importantes obras. Estamos com mais de 40 escolas com obras em 
execução ou em fase de planejamento. Vários outros convênios também estão sendo 
realizados até pela importância e pelo tamanho de Vila Velha. Os investimentos também 
se destinam para a área social, como o repasse de 112 mil cestas básicas para os alunos 
da Rede Estadual.
Renato Casagrande - Governador do Estado
“O Governo tem dado grande importância para a Educação, tanto para a Rede Estadual, 
como para as municipais, com ações de regime de colaboração. Estamos anunciando, 
hoje, obras de reforma de duas escolas importantes de Vila Velha. Quero cumprimentar 
os diretores e toda equipe escolar das unidades escolares, que tanto almejam essas 
intervenções. A regularização das unidades, com relação ao combate e prevenção às 
situações de incêndio é uma das prioridades das intervenções que estamos fazendo na 
rede física das escolas”, ressaltou o secretário da Educação, Vitor de Angelo.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (02-06-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios


