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COMUNICADO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
URBANO, no uso de suas atribuições, e, em cumprimento a Lei Federal 10257, de 10 de julho de 2001 -
Estatuto da Cidade e Lei Municipal 2829, de 27 de dezembro de 2016 - Plano Diretor Municipal, torna
público e CONVIDA todos os cidadãos interessados para participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA de
Apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para operação de Envase e Industrialização
de Gases da empresa Tecnocryo Gases - Transportes, Comércio, Serviços e Manutenções,
Importação e Exportação LTDA, situada na Rodovia BR 101/262, Galpão Sem Número, Bairro
Universal, Viana/ES, com o objetivo de garantir a participação da população e associações
representativas de comunidades, conformeabaixo:
Data daRealização: 20 de dezembro de 2018
Local: EMEF "Adamastor Furtado" - RuaGoias, s/nº, BairroUniversal, Viana/ES
Horário: Início às 18h30min

BUAIZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ: 28.126.928/0001-36 - NIRE 32300000819

Ficam os Senhores Acionistas convidados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a
realizar-se no dia 21/12/2018, às 14:30 horas, na sede social da empresa, situada na Av. Presidente
Florentino Avidos, 350, 4º. Andar, Centro, Vitória/ES, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: (i) Oportunizar o exercício do direito de preferência dos acionistas para aquisição de ações
ordinárias de propriedade da acionista Café Número Um S/A; (ii) Em caso de não exercício do
direito de preferência pelos acionistas, deliberar, desde já, a aquisição, pela Companhia, de ações
ordinárias emitidas pela própria Companhia e de titularidade da Café Número Um, para alocação
em tesouraria; (iii) Sendo aprovada a aquisição pela própria Companhia, deliberar sobre a forma
de pagamento pela referida aquisição. Vitória/ES, 12 de dezembro de 2018.

Américo Buaiz Filho - Diretor Presidente

1º LEILÃO: 08/01/2019 - 11:00h - 2º LEILÃO: 10/01/2019 - 11:00h
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EDITAL DE LEILÃO
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Oficial, Mat. JUCEMG nº 1030, devidamente autorizada pelo credor fiduciário abaixo
qualificado, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo
Presencial e Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Gleba “C”, com área de 410,00m²
(quatrocentos e dez metros quadrados) e o perímetro de 90,00m, situada em Maruípe na capital de Vitória/ES, confrontando-se
pela frente com aAv. Cel. Figueiredo, onde mede 13,50m; pelos fundos com a Gleba, nº 10, onde mede 12,50m; pelo lado direito
com a Gleba “D”, onde mede 32,00m; e pelo lado esquerdo com a Gleba “B” e parte da Gleba nº 10, onde mede 32,00m em dois
segmentos retos de 30,80m e 1,20m. Conforme AV-3, foi construída uma casa residencial com um pavimento, situada a Rua
Taboazeiro, s/nº, Bairro Maruípe, em Vitória/ES, possuindo uma sala, três quartos, sala de jantar, um quarto de costura, dois
banheiros sociais e um de empregada, uma varanda e uma cozinha. Conforme AV-10, o imóvel desta matrícula, com inscrição
fiscal nº 5835704, está situado na Av. Cel José Martins Figueiredo, nº 219, Tabuazeiro, Vitória/ES e acha-se cadastrado no CIM
sob o nº 04.06.006.0263.001. Imóvel objeto da Matrícula nº 39.533 do Cartório da 2ª Zona de Vitória/ES. Obs.: Imóvel ocupado.
Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES:
1º Leilão: dia 08/01/2019, às 11:00 horas, e 2º Leilão dia 10/01/2019, às 11:00 horas. LOCAL: Av. Barão Homem de Melo,
2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG. DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S): MARCELO NASCIMEN-
TO, brasileiro, empresário, nascido em 24/08/1969, CPF: 001.757.607-56, RG: 842.347 SSP/ES e SONIDEIA CONTARATO
GOMES, brasileira, bancária, nascida em 19/09/1970, CPF: 007.837.637-86, RG: 980.964 SSP/ES, casados entre si sob o
regime de Comunhão Parcial de Bens em 24/08/2002; residente(s) e domiciliado(s) na Rua Piratininga, nº 33, Bloco B, Apto,
403, Residencial Oceanos, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-220. MARIADE LOURDES FLEGLER, brasileira, auxiliar
administrativo, nascida em 05/09/1955, CPF: 525.387.707-00, CI: 309.917 SSP/ES e CHARLES FLEGLER, brasileiro, contador,
nascido em 11/12/1966, CPF: 893.542.067-00, CI: 762.559 SSP/ES, casados entre si sob o regime de Comunhão Parcial de
Bens em 24/12/1998; residentes e domiciliados na Rua São Francisco, nº 742, Santa Inês, Vila Velha/ES, CEP: 29108-010.
CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante
deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. O pagamento integral da arrematação deverá ser realizado em até
24 horas, mediante depósito em cheque ou TED, na conta do comitente vendedor a ser indicada pela leiloeira, sob pena de
perda do sinal dado. Após a compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante. DOS VALORES: 1º
leilão: R$ 991.894,94 (novecentos noventa um mil, oitocentos noventa quatro reais, noventa quatro centavos) 2º leilão:
R$375.000,00 (trezentos setenta cinco mil reais), calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei
nº 9.514/97. Os valores estão atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DA
LEILOEIRA: Caberá ao arrematante, o pagamento da comissão da leiloeira, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação,
a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fiduciante(s), na forma da lei. DO
LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos leilões
para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos
encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017. Os
interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.francoleiloes.com.br e se habilitar aces-
sando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do leilão presencial, juntamente com os documentos
de identificação, inclusive do representante legal, quando se tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fiducian-
te(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do
parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência,
antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕES: O arrematante será responsável pelas providências de desocupação do
imóvel, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se
encontram física e documentalmente, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros
veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma,
havendo divergência de metragem ou de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de
metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo responsável por eventual regularização
acaso necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos
internos, estado de conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas
pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas,
alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tributos,
despesas e demais encargos, incidentes sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetiva-
ção da arrematação são de responsabilidade exclusiva do arrematante. O arrematante presente pagará no ato o preço total da
arrematação e a comissão da leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques. O
proponente vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente do êxito do lan-
ce, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão da leiloeira,
conforme edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão da Leiloeira, no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas contadas da arrematação, configurará desistência ou arrependimento por parte do(a) arrematante, ficando este(a)
obrigado(a) a pagar o valor da comissão devida a Leiloeira (5% - cinco por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo
a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso
das despesas incorridas por este. Poderá a Leiloeira emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o
a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao
concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as
condições estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de
1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro
Oficial. Maiores informações: (31)3360-4030 ou pelo e-mail: contato@francoleiloes.com.br. Belo Horizonte/MG, 05/12/2018.

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402
Bairro Estoril - CEP 30494-080 - BH/MG

PRESENCIAL E ON-LINE

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO
aVILA VELHA - 5 VARA CÍVEL - FÓRUM DES AFONSO CLÁUDIO

Rua Doutor Annor da Silva, s/n°, Boa Vista II, Vila Velha/ES -
CEP 29107-355 - Telefone(s): (27) 3149-2566 / (27) 3149-2600

Email: 5civel-vvelha@tjes.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO PELO

PRAZO DE 30 DIAS
N° DO PROCESSO: 0028364-82.2017.8.08.0035 AÇÃO : 49 - Usucapião Requerente: SILVIA
CLAUDIA DE SOUZA Requerido: FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA

aMM. Juiz(a) de Direito da VILA VELHA - 5 VARA CÍVEL do Estado do Espírito Santo, por
nomeação na forma da lei etc.
DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM que ficam devidamente
CITADOSOS TERCEIROS INTERESSADOS, atualmente em lugar incerto e não sabido, de todos
os termos dapresente ação para, querendo, oferecer contestação.
BEM
UMA FAIXADE TERRAMEDINDO 41,80M², SITUADANO LOTE 10, DAQUADRAN, SITUADO NO
ANTIGOSÍTIOCORRÊA,ATUALJARDIMCOLORADO, COMREGISTRONOCARTÓRIODER.G.I.
DA 1ª ZONA DE VILA VELHA, SOB A MATRÍCULA N° 17089, PAGINA 01 DO LIVRO 02,
PROPRIETÁRIO :HEDIMARPEDRINI.
ADVERTÊNCIAS
a) PRAZO: o prazo para contestar a presente ação é de 15 (quinze) dias, finda a dilação assinada
pelo juiz;
b) REVELIA: não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos peia parte requerida como
verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo no que diz respeito aos direitos indisponíveis.
DESPACHO
Fl: Citem-se pormandado, a pessoa em cujo nome estiver transcrito o imóvel, no endereço de fls. 34 e
os confrontantes do imóvel. Por edital os terceiros interessados, comprazo de 30 (trinta) dias.
- Intimem-se, via postal, osRepresentantes dasFazendasPúblicas Federal, Estadual eMunicipal.
- Intime-se oRepresentante doMinistério Público.
-Retifique-se o registro e autuação para inclusão do nome que consta as fls. 34 como proprietário do
imóvel.
-Diligencie-se.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital vai afixado no lugar de costume deste
Fórume, publicado na formada lei.

Vila Velha-ES, 11/10/2018
MIRELLA RODRIGUES MELLO

CHEFE DE SECRETARIA SUBSTITUTA
Aut. pelo Art. 60 do Código de Normas

COMUNICADO
Aempresa M PASCOAL- ME inscrita no CNPJ nº 15.454.794/0001-30 vem a
público comunicar que obteve da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de
Guarapari ES, processo nº 21044/2018, a Licença Ambiental Simplificada
(LAS Nº 076/2018) para a atividade de restaurante e similares na localidade
deMuquiçaba,Guarapari ES.


