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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 30/10/2020.

Data, hora e local: 30/10/2020, às 10:00 (dez) horas 
na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº. 1.220, Sala 
211, Torre A, Centro, Linhares-ES, CEP 29.900-215, 
Presentes 100% do Capital  Social  votante, 
Composição da mesa: Presidente João Eduardo 
Tinoco de Paula, Secretário Wallace Aguiar de 
Medeiros. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: O 
Presidente declarou instalada a assembleia Geral 
Extraordinária e, por unanimidade de voto e sem 
quaisquer restrições foi deliberado: (i) a aprovação do 
aumento de capital social mediante a emissão de 
ações ordinárias pela Companhia no valor de R$ 
9.750.000,00; (ii) a alteração do Artigo 5ª do Estatuto 
Social da Companhia a fim de que este passe a refletir 
o aumento de capital social acima referido; (iii) 
lavratura desta ata em forma de sumário; e (iv) a 
consolidação do Estatuto Social da Companhia. 

 
A Ata da Assembleia Geral de Constituição foi 
arquivada na JUCEES sob o nº. 20200973339, em 
11/11/2020. A Diretoria.

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 
PARTICIPAÇÕES

Startup capixaba recebe apoio do Fundo de 
Investimentos

A Aratu, empresa capixaba de base tecnológica 
que atua na pesquisa e no desenvolvimento de 
equipamentos específicos de monitoramento e 
licenciamento ambiental, é a mais nova empresa 
investida por um Fundo de Investimentos em 
Participações (FIP).
A empresa, que fabrica equipamentos de 
qualidade internacional, receberá o aporte do 
Fundo Seed4Science, que atua no Estado por 
meio do Banco de Desenvolvimento do Espírito 
Santo (Bandes), um de seus cotistas.
Segundo Nelio Augusto Secchin, diretor-
executivo da Aratu, a parceria com o Fundo irá 
proporcionar o ambiente necessário para 
consolidar o portfólio de produtos e ampliar a 
presença da empresa no mercado.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo 
( 1 8 - 1 1 - 2 0 2 0 )  -  D i s p o n í v e l  e m 
www.jusbrasil.com.br/diarios

CHAMADA PÚBLICA
 N.º 04/2020

ID: 2020.024E0700001.18.0004
O Município de Dores do Rio Preto - ES, através da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público que realizará CHAMADA PÚBLICA nos moldes da Lei 11.346/2006 e lei 
complementar estadual 609/2011, no dia 09/12/2020, às 09:00 horas. Objeto: 
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, no âmbito do Programa de 
Aquisição de Alimentos – modalidade Compra CDA (Compra Direta de Alimentos).
O Edital completo encontra-se disponível na CPL e no site: www.pmdrp.es.gov.br.
Informações: Helder ou João Otávio. Tel. (28) 3559-1102, R.221 e 233.
Dores do Rio Preto, 18/11/2020.

João Otávio da Silva Malaquias
Presidente da CPL em Exercício

CURSOS ON-LINE
Qualificar ES abre 5.500 vagas em cursos exclusivos para mulheres

As mulheres que residem no Espírito Santo e tem mais de 16 anos poderão se 

qualificar gratuitamente pelo Programa Qualificar ES. O Programa abre 5.500 

vagas nesta quarta-feira (18), exclusivamente para elas. 

É o Qualificar ES Mulher, ramificação do Programa, que, pela primeira vez, 

oferece cursos on-line. Antes da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), a 

ramificação só oferecia cursos presenciais. 

Elas vão poder escolher entre 11 opções de cursos e se inscrever em dois. As 

inscrições são realizadas no site do Qualificar ES (www.qualificar. es.gov.br) e 

podem ser feitas até o dia 25 de novembro. 
O edital de seleção com todas as informações já está disponível para acesso no 

site. 
Podem se inscrever mulheres que morem em qualquer lugar do Estado, que 

tenham mais de 16 anos e acesso à internet. 
Os cursos acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

“As mulheres têm corrido mais riscos neste período de isolamento social. Nós 

tivemos muitos casos de aumento de violência doméstica e de separação dos 

casais. Com os cursos gratuitos, o Governo do Estado vai garantir a qualificação 

profissional das nossas jovens, das nossas mulheres. Isso é uma forma de 

darmos empoderamento cada vez maior para essas mulheres e elas garantirem 

sua própria geração renda, porque é a partir daí que muitas conquistam a 

independência financeira.”

Solange Maria Batista de Souza - Subsecretária de Estado da Educação 

Profissional

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (18-11-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diariosSOLENIDADE DE FORMAÇÃO
Estado realiza aula inaugural dos alunos do CFO da Polícia Militar

O Governo do Estado realizou, na manhã do dia (17), a aula inaugural do Curso 

de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Espírito Santo. O evento 

aconteceu no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta, e marca o início da 

formação dos 55 cadetes aprovados em concurso público.
A partir desse momento, eles passarão por três anos em regime integral de 

estudos na Academia da PMES. 
Os alunos foram recebidos na Sede do Poder Executivo pelo governador do 

Estado, Renato Casagrande, pelo secretário de Estado da Segurança Pública e 

Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, pelo comandante-geral da PMES, 

coronel Douglas Caus, dentre outras autoridades convidadas.
Os cadetes aprenderão técnicas operacionais e serão preparados, ao longo da 

carreira, para exercer as funções de comando, chefia e direção das 

organizações militares estaduais. As aulas já começaram e, em breve, também 

será iniciado o Curso de Formação de Soldados da Corporação. “É uma vitória 

para os praças que estão iniciando esse curso. 
É importante para os policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e 

outras funções públicas que as atividades tenham continuidade. Muitas vezes 

temos um grande concurso e, da mesma forma, temos solavancos de 

aposentadorias. Desde 2011, temos tentado dar uma normalidade na entrada 

de policiais, porém, a falta de continuidade é ruim e novamente recebemos as 

forças policiais com déficit de efetivo. Chegamos a ter o quadro organizacional 

completo em 2014. 
Tivemos continuidade nas políticas educacionais e na gestão fiscal, mantendo 

os bons resultados até hoje. Não podemos colocar toda responsabilidade da 

criminalidade nos ombros de nossos policiais. Temos um conjunto complexo de 

fatores que levam as pessoas a cometerem crimes. Temos também um 

conjunto de ações para dar resultado e a atuação da Polícia é o pilar para que 

obtenhamos “ êxito. 
Ser policial não é para qualquer um e ser policial militar exige ainda mais. Tenho 

plena convicção que vocês farão toda a diferença como líderes que serão, que 

procuram metas e que são fundamentais na área da segurança pública. Renato 

Casagrande - Governador

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (18-11-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios
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