
CURSOS

CURSOS PROMOÇÕES: Por-
teiro, Cuidador de Idoso, Aux.
J u r í d i c o . C . V i t ó r i a .
996398840

BELEZA E SAÚDE

Espaço DINIZ Depilação Na
Cera (27) 98810-6561 (27)
99773-5777 Falar Com Ketly

ESOTÉRICOS

Cantinho da Vovó joga carta
e búzios faz e desfaz traba-
lhos amarração p/amor. re-
sultado rápido e garantidos
3066.4563 99923-8487

ACOMPANHANTES

RADAR SEX SHOP Atacado /
Varejo Até 50% e 6x s/juros
Top model - Glória (27)
99761-4801 www.radarsex.
com.br
CASADA +Sexy Fç tudo me-
lhor que pornô c/ acessór $50
s/limite 27 99877-5759 V.V
LÍVIA Loira rosto lindo Bran-
quinha Rosadinha Glória Vila
Velha 27 99721-2457

EDITAL PARA CONHECIMENTO  
DE TERCEIROS

PRAZO DE 10 DIAS

N° DO PROCESSO: 0001836-58.2020.8.08.0050

AÇÃO: 90 - Desapropriação

Requerente: CESAN (COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO)

Requerido: ELIAS ALVES BARCELOS

MM. Juiz(a) de Direito da VIANA - VARA CÍVEL E COMERCIAL do Estado do Espírito 

Santo, por nomeação na forma da lei etc.

FINALIDADE
DAR PUBLICIDADE A TODOS QUANTOS O PRESENTE EDITAL VIREM, ou que 

dele tomarem conhecimento que, perante este Juízo da Vara Cível, Fazenda Pública 

Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana/ES, tramitam os 

autos da ação supracitada, tendo como objeto a desapropriação da área descrita 

abaixo:

“Trata-se de um imóvel rural com 8.291,79 m2 de área a ser desapropriada, com 

formato irregular com as características informadas na planta n° A-048-000-99-1-

XX-0087e Descritivo Técnico A-048-000-99-1-MD-0041, inclusive as benfeitorias 

situado na Estrada para Biriricas de Baixo, localidade de Três Barras, no Município 

de Viana-ES”

Tendo a expropriante oferecido e depositado a quantia de R$25.700,00 (vinte e 
cinco mil e setecentos reais), conforme consta da petição inicial e documentos que 

referência. Assim é o presente edital expedido em cumprimento ao determinado no 

artigo 34 do Decreto-Lei n° 3.365/41, com prazo de 10 (dez) dias, para conhecimento 

dos interessados e eventual impugnação de terceiros.

Dado e passado neste município e Comarca de Viana, do Estado do Espírito Santo, 

pela Vara Cível, Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio 

Ambiente, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de 2022 (dois mil e vinte e 

lugar de costume deste Fórum e, publicado na forma da lei

Viana-ES,29/06/2022

BRUNO FONSECA RIBEIRO

CHEFE DE SECRETARIA

Aut. pelo Art. 438 do Código de Normas

ALINE BAIANA faço orl ba-
badinho com acessórios só
c o r o a s J . P e n h a 2 7
999323354

RIQUELI LOIRA DDelirar
compl BBG c/massag Ac.
C a r t ã o . a t e d . 2 4 h . 2 7 -
999049035 CGrande

Cris mulher madura fogsa
completa cheia de Tsão sai-
d a s c h ama no z a p 27
996643630

MASSAGEM ERÓTICA

CRIS Massagem Relax total
Faço inversão e Rapid 8às19h
27 999110974/27 32220326

COMÉRCIO

PRECISA-SE Mecânico de
injeção, com experiência, pa-
ra Bairro Ataíde. OficinaM&M
Serviços. Tel.:(27) 3239-
7440/(27)99797-1988

SERVIÇOS

BOATE SAYONARA V.V Con-
trata Segurança e Porteiro
para Noite e Aux. de Servi-
ços Gerais para o Dia 27
99973-6332

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIJUDICIÁRIO/ES

CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES 2022
Pelo presente Edital, a Comissão Eleitoral, eleita em Assembleia Geral realizada 
no dia 11 de julho de 2022, nos termos do art. 71 do Estatuto do Sindicato dos 
Servidores do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo – Sindijudiciário/ES, 
convoca ELEIÇÕES para composição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal 
desta Entidade, para o dia 14 de outubro de 2022, de forma presencial, no 
período de 12h00min as 18h00min, na Sede do Sindicato, em todos os fóruns das 
Comarcas do Estado do Espírito Santo, nos Juizados existentes fora dos fóruns, 
Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça.
Fica aberto o prazo de 30 (trinta) dias corridos para o registro de chapas, a contar 
da data publicação do presente Edital, nos termos do art. 74 do Estatuto, de 
26/07/2022 a 24/08/2022, no horário de 9h às 16h (com intervalo das 12h às 
13h), na Secretaria da Comissão Eleitoral na Sede do Sindicato dos Servidores do 
Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo – Sindijudiciário/ES, situado na Rua 
Neves Armond, 20, Praia do Suá, Vitória-ES. O requerimento de registro de chapas 
assinado pelo candidato à Presidência será endereçado à Comissão Eleitoral, 

dos candidatos efetivos e suplentes, em duas vias devidamente assinadas pelos 
mesmos; cópia do ato de nomeação publicada do Diário da Justiça ou declaração 
do setor de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça, contendo ato de nomeação, 

cada candidato; e, declaração do Sindicato de estarem todos os candidatos 
e suplentes quites com as mensalidades e em pleno gozo dos direitos sociais 
conferidos pelo estatuto, bem como do prazo estabelecido no caput do Art. 67. 
A impugnação de candidatura poderá ser feita por sindicalizado em pleno gozo 
de seus direitos sindicais, no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação da 
relação nominal das chapas registradas, nos termos do Art. 82.
Serão consideradas válidas as eleições que contarem com a participação de mais 
de 50% (cinquenta por cento) dos sindicalizados, em situação regular e quites 
para com o sindicato, até 30 (trinta) dias antes data que se realizar o pleito. 
Caso não se obtenha quórum, conforme previsto no Art. 101 do Estatuto, será 
declarada anulada a eleição nos termos do Art. 103, II do mesmo Estatuto e outras 
serão convocadas no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação da decisão 
anulatória (Art. 105).
Caso ocorra empate das chapas mais votadas, realizar-se-ão novas eleições no 
prazo de até 30 (trinta) subsequente à primeira eleição.

locais de trabalho e será publicado em jornal de grande circulação e no Diário da 
Justiça.
Os interessados poderão obter informações do Estatuto na Sede do Sindicato e 
no site.

Vitória (ES), 25 de julho de 2022.

COMISSÃO ELEITORAL 
FLAVIA BOLDI PINTO - Presidente

MARCOS MENDONÇA VIEIRA
CLAUDIA MATHIAS DA COSTA

ROZANIA FRAGA LOUZADA
ISABEL CRISTINA SANTOS

VITÓRIA-ES, TERÇA-FEIRA, 26/07/2022


