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Secti divulga resultado do Pronatec 
Jovem Fic

A oferta deu início ao calendário de 
vagas de cursos profissionalizantes no 

Espírito Santo em 2021
O Governo do Estado, por meio da Secretaria 
da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação 
Profissional (Secti), divulgou o resultado da 
primeira oferta de vagas disponibilizadas pelo 
Pronatec Jovem Fic. A oferta deu início ao 
c a l e n d á r i o  d e  v a g a s  d e  c u r s o s 
profissionalizantes no Espírito Santo em 
2021. Ao todo, 200 vagas foram distribuídas 
em 12 municípios do Estado para cursos on-
line e 648 pessoas disputaram as vagas. Para 
conferir a lista com os classificados e 
suplentes em cada curso ofertado o 
c a n d i d a t o  d e v e  a c e s s a r  o  s i t e 
www.secti.es.gov.br, cl icar no menu 
“Pronatec” e em seguida em “Editais 
Pronatec”. O resultado foi divulgado em 
arquivo único e nele encontra-se a listagem 
dividida pelo curso e os municípios 
contemplados (regiões).
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito 
Santo (27-01-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO  
REFERENTE A HABILITAÇÃO DA 
CONCORRÊNCIA Nº 013/2020

O Município de Linhares, Estado do 
Espírito Santo, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria Nº 217/2020, de 10/12/2020, 
torna público para conhecimento dos 
interessados o resultado de Habilitação da 
CONCORRÊNCIA Nº 013/2020.
EMPRESAS HABILITADAS: CONTACT 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, DN 
CONSTRUÇÕES ,  TOPOGRAF IA  E 
C O N S U LT O R I A  E I R E L I ,  T R O P A 
CONSTRUTORA EIRELI ME e TOPOGRAPH 
ENGENHARIA LTDA EPP. Os autos 
encontram-se com vistas franqueadas. A 
Comissão Permanente de Licitação 
informa ainda, que abre-se o prazo legal 
para interposição de recursos. Cód. 
C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600008.01.0022.

Linhares-ES, 27 de janeiro de 2021.
Kátia Cilene dos Santos Félix 

Presidente da CPL

ES: chega nova remessa com mais de 16 mil doses da CoronaVac
Até as 15h da última segundaO novo lote da CoronaVac dará continuidade à vacinação dos 

grupos prioritários já definidos
O Espírito Santo recebeu uma nova remessa com 16.200 doses da CoronaVac, do Instituto Butantan. O lote 
chegou um dia após o Estado receber 35.500 doses da vacina da OxfordAstraZeneca. O voo com as novas doses 
da vacina contra o novo Coronavírus (Covid-19) desembarcou em Vitória no início da última segunda-feira (25). 
O novo lote da CoronaVac dará continuidade à vacinação dos grupos prioritários já definidos. Desde ontem (26) 
as doses foram encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria da Saúde (Sesa), em Vitória, 
para serem distribuídas às Regionais da Saúde e municípios. Assim como as primeiras doses encaminhadas na 
segunda-feira (18), a vacina do Butantan será aplicada em um intervalo de quatro semanas, para isso, a 
Secretaria da Saúde realizará uma nova distribuição às Regionais, o que deve ocorrer na terceira semana do 
mês de fevereiro. Até as 15h da última segunda-feira, 10.656 mil pessoas do públicoalvo foram vacinadas no 
Estado. Os dados são do Programa Estadual de Imunizações, da Secretaria da Saúde (Sesa). Os municípios da 
Região Metropolitana de Saúde realizaram, até o momento, a imunização de 3.393 mil pessoas; nos municípios 
da Região Sul foram 4.094; nos municípios da Região Central foram 2.102 vacinados; e os municípios da Região 
Norte totalizaram 1.067 pessoas imunizadas.
VACINA OXFORD-ASTRAZENECA - As 35.500 doses da vacina da Oxford-AstraZeneca recebidas pelo Espírito 
Santo começaram a ser distribuídas à regionais de saúde e aos municípios capixabas na tarde da última 
segunda. De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças 
Imunopreveníveis da Sesa, a distribuição da Oxford-AstraZeneca faz parte da estratégia estadual para ter 
perda zero do imunizante. “Trabalhamos com o ideal de perda zero por se tratar de um insumo escasso, por isso 
precisamos, estrategicamente falando, otimizar os imunizantes da Oxford-AstraZeneca em municípios 
maiores, devido ao tempo de validade de cada frasco. O objetivo é que quando a produção passar a ser feita pela 
Fiocruz, consigamos ampliar para os demais municípios, pois com a produção nacional, conseguiremos diminuir 
de 10 para 5 doses cada frasco, dando mais otimização ao produto”, explicou Danielle Grillo.
“Para este momento, as novas doses da CoronaVac serão disponibilizadas a uma quantidade de trabalhadores 
da saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19. A ampliação do população-alvo, como idosos 
acima de 75 anos não institucionalizados, acontecerá com o recebimento de mais doses e para isso, 
aguardamos a previsão do Ministério da Saúde. Danielle Grillo Coordenadora do Programa Estadual de 
Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Sesa “
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (27-01-2021) - Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br/

Governo entrega obras em escolas e barragens em São Roque do Canaã
São mais de R$ 4 milhões em investimentos do Governo do Estado, visando à ampliação da oferta 

de vagas e a segurança hídrica
O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, na manhã de ontem (26), no município de São Roque do 
Canaã para a inauguração de obras em escolas e de duas novas barragens. São mais de R$ 4 milhões em 
investimentos do Governo do Estado, visando à amliação da oferta de vagas para crianças e adolescentes, além 
de melhorar a segurança hídrica da região. Durante a agenda, Casagrande participou da entrega das obras de 
construção da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Tia Neida, localizada no bairro Vila Verde, e da 
reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Felício Melotti, localizada no bairro Santa 
Júlia. Ao todo, os investimentos somam R$ 1.577.868,00. “Mesmo na pandemia não paramos e tentamos criar 
um vínculo da escola com os alunos. Criança e jovem fora da escola é presa fácil para atos ilícitos. Por isso é 
importante o retorno das aulas agora em fevereiro. A marca do nosso governo é o investimento em educação, 
pois é o caminho para oportunidades”, completou o governador Casagrande, que foi acompanhado nas agendas 
pelo secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, Na EMEI Tia Neida, foi construída uma nova sede. A nova 
unidade possibilitará a ampliação de 100 vagas, totalizando 250 crianças atendidas. Já as intervenções na EEEFM 
Felício Melotti, contemplaram os serviços de controle de cupins e substituição parcial do madeiramento do telhado 
da cobertura; substituição das telhas de cerâmica tipo colonial por telhas de fibrocimento; a substituição do piso 
cerâmico por granilite, execução do barrado cerâmico nas áreas descobertas e refeitório, entre outras 
intervenções. O prefeito do município, Marcos Guerra, destacou a importância das obras. “Queria agradecer ao 
Governo por estes investimentos em São Roque. Temos que trazer os jovens para a escola e temos ainda um 
desafio grande, que é enfrentar a tecnologia e usá-la para atrair os jovens para a escola. Precisamos fazer um 
trabalho forte para trazer as crianças que precisam para dentro da creche e com essa estrutura podemos absorver 
muito mais”, disse. NOVAS BARRAGENS - A agenda oficial do governador em São Roque do Canaã incluiu também 
a inauguração das barragens Santa Júlia (Agrovila) e Alto Santa Júlia. As obras trazem maior segurança hídrica 
para região, tendo em vista que o volume de armazenamento total é de 175.925 metros cúbicos de água, 
beneficiando a população local nos períodos de escassez de chuvas. O investimento total foi de R$ 2.948.898,07 
do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag).
“Estamos fazendo entregas em São Roque do Canaã nas áreas da educação e infraestrutura. Nosso governo é de 
entregas, seja com obra, tecnologias ou equipamentos. Estamos reestruturando nossa rede de ensino, tanto 
estadual quanto municipal por meio de convênios. A comunidade escolar tem respondido, pois conquistamos o 
melhor Ensino Médio do País e estamos melhorando também o Ensino Fundamental. Renato Casagrande – 
Governador”
“Meu sentimento é de gratidão por tudo que estamos recebendo. Importante dizer que a todo momento em que 
foi solicitada alguma melhoria para nossa escola, o Governo nunca perguntou quantos alunos temos aqui. As 
melhorias não foram pautadas na quantidade de alunos, mas no respeito e zelo pelos alunos e pela comunidade. 
Por isso, em meu nome, dos servidores, dos pais, alunos e toda comunidade escolar.” Soneide Caliari Mariani - 
Diretora da EEEFM Felício Melotti
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (27-01-2021) - Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br/

Empresas de comércio e serviços são destaque em investimentos
Cerca de 85% dos R$ 270 milhões em financiamentos aprovados pelo 

Bandes foram solicitados por empresas do setor
De acordo com dados do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), na 
Grande Vitória, empresas do setor terciário, que englobam atividades de prestação de 
serviços e de comércio, têm se destacado na contratação de crédito. Cerca de 85% dos 
R$ 270 milhões em financiamentos aprovados pelo banco capixaba foram solicitados 
por micro, pequenas, médias e grandes empresas do setor. Estratégico para a 
economia, o setor está diretamente relacionado ao índice do Produto Interno Bruto 
(PIB), além da criação de empregos e de renda. Segundo o Instituto Jones dos Santos 
Neves (IJSN), as atividades desenvolvidas pelo setor representam quase 64% do PIB 
do Espírito Santo. Com relação ao porte das empresas financiadas pelo Bandes nos 
cinco municípios que compõem a Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), a 
metade das aprovações é de financiamentos para médias empresas, com 50,8%. As 
empresas de Cariacica têm liderado as aprovações, com R$ 71,7 milhões, ou 48% do 
total aprovado. Na sequência aparecem empresas de Vitória, Serra, Vila Velha, Viana e 
Guarapari, que são os demais municípios que compõem a RMGV. A maior parte dos 
projetos de financiamento aprovados pelo banco capixaba teve como objetivo o capital 
de giro, ou seja, buscou recursos necessários para a manutenção do funcionamento 
das empresas. São R$ 118,8 milhões para giro nas empresas da Grande Vitória e outros 
R$ 29,4 milhões para modernização de empreendimentos. “Em função da situação 
econômica adversa de 2020, é compreensível que as empresas busquem mais crédito 
para giro do que para investimento. O Bandes entende que essas duas modalidades de 
crédito são relevantes para o desenvolvimento sustentável da economia capixaba e 
tem buscado expandir suas fontes de recursos para atender aos empresários”, 
complementa Caçador.
“O setor terciário é vital para a economia da Região Metropolitana, pois responde por 
quase 70% do seu PIB. Por isso, a atuação do Bandes neste local e para esta atividade 
econômica é tão importante.” Sávio Bertochi Caçador - Gerente de Planejamento e 
Processos do Bandes”
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (27-01-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

ARACRUZ – 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE 
ORFÃOS E SUCESSÕES

RUA OSORIO DA ROCHA SILVA – 22- CENTRO – 
ARACRUZ ES – CEP: 29190-256

Telefone(s): (27) 3256-1328 – Ramal: 210
Email: 2civel-aracruz@tjes.jus.br

EDITAL DE CITAÇÃO PELO PRAZO DE 30 DIAS

Nº DO PROCESSO: 0003914-36.2015.8.08.0006
AÇÃO: 81 – Busca e Apreensão em Alienação 
Fiduciária
Requerente: BANCO BRADESCO S A
Requerido: SCOPEL TRANSPORTES LTDA – ME
MM. Juiz(a) de Direito da ARACRUZ – 2ª VARA CÍVEL, 
FAMÍLIA E DE 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) Requerido: SCOPEL TRANSPORTES 
LTDA-ME
Documento(s): CNPJ: 04.776.924/0001-35
Atualmente em lugar incerto e não sabido, de todos 
os termos da presente ação para PAGAR a 
integralidade da dívida (prestações vencidas e 
vincendas), segundo valores apresentados na inicial 
e/ou oferecer contestação.
ADVERTÊNCIAS
a) PRAZO: O prazo para pagamento da dívida é de 05 
(cinco) dias contados da efetivação da medida, 
hipótese em que o bem será restituído livre de ônus;
b) O prazo para contestar a presente ação é de 15 
(quinze) dias, contados do prazo supra.
c) REVELIA: Não sendo contestada a ação, presumir-
se-ão aceitos pela parte requerida como verdadeiros 
os fatos alegados na inicial.
DESPACHO
Considerando que as tentativas de citação, nos 
endereços encontrados restaram infrutíferas, DEFIRO 
o pedido de citação, editalícia formulado a fls. 141/142, 
em conformidade com o artigo 256, inciso II c/c, inciso i, 
ambos NCPC, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Deligencie-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, o 
presente edital vai afixado no lugar de costume deste 
Fórum e, publicado na forma da lei.

Aracruz-ES, 24/11/2020

JULLIERME FAVARATO VASSOLER
CHEFE DE SECRETARIA 

Aut. Pelo Art. 60 do Código de Normas
 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

CARIACICA – 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E 
SUCESSÕES

FÓRUM DR. AMÉRICO RIBEIRO COELHO
Rua São João Batista, n. 1000, Bairro Alto Laje, 

Município de Cariacica – ES
CEP: 29151-230 Telefone(s): (27) 3246-5660 (27) 

3246-5661
Email: 1civel-cariacica@tjes.jus.br

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS

N° DO PROCESSO: 0014997-07.2010.8.08.0012 
(012.10.014997-5)
AÇÃO: 159 – Execução de Título Extrajudicial
Requerente: BANCO BRADESCO S/A
R e q u e r i d o :  S U P E R G A M E  D I V E R S Õ E S 
ELETRONICAS LTDA ME (MEGA-GAME), MARCUS 
QUINTINO DA HORA e MARIA APARECIDA 
NASCIMENTO
MM. Juiz(a) de Direito da CARIACICA – 1ª VARA 
CIVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES do Estado do 
Espirito Santo, por nomeação na forma da lei etc.
FINALIDADE
DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE PRESENTE 
EDITAL VIREM que fica(m)  dev idamente 
C ITADO(S) :  REQUERIDO(A) :  Executado: 
SUPERGAME DIVERÇÕES ELETRONICAS LTDA 
ME (MEGA-GAME),  Documento(s):  CNPJ: 
07.058.192/0001-36,  Executado: MARCUS 
QUINTINO DA HORA, Documento(s): CPF: 
837.990.107-00, Executado: MARIA APARECIDA 
NASCIMENTO, Documento(s): CPF: 780.626.407-
87, 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 art. 257, inciso IV do CPC.
DECISÃO
FI:156
E, para que chegue ao conhecimento de todos, o 
presente edital vai publicado na forma da lei.

Cariacica-ES, 06/10/2020

GEANE CAMPOS BARBOZA
CHEFE DE SECRETARIA SUBSTITUTO(A)

Aut. Pelo Art. 60 do Código de Normas
 


