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COMUNICADO
A B & A CAR – CENTRO DE REPARAÇÃO 
AUTOMOTIVA LTDA, CNPJ nº 20.343.168/0001- 
07 torna público que requereu da SEMMA, através 
do processo n° 7232/2016, a Licença Municipal 
Regularização (LMR), para a atividade de SERVIÇOS 
DE LANTERNAGEM E PINTURA DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES, localizado na Rua Mário Batalha, 
nº 446, Bairro de Fátima, Serra – ES.

COMUNICADO
MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR 
LTDA, CNPJ nº 13.552.149/0001-25, torna 
público que REQUEREU da SEMMA, 
através do processo nº 46.409/2014, a Licença 
Municipal de Operação (LMO), para atividade de 
“LAVANDERIA COMERCIAL DE ARTIGOS 
DE VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO, 
COM LAVAGEM DE ARTIGOS DE SERVIÇOS 
DE SAÚDE, SEM TINGIMENTO DE PEÇAS”, 
na localidade de Rua dois, s/n°, Quadra 05, Lote 
15, Bairro Civit II, Município de Serra - ES.

COMUNICADO
O. F. DE SOUZA PECAS E SERVICOS – ME, 
CNPJ 27.755.773/0001-34, torna público que 
REQUEREU da SEMMA, a Licença Municipal 
Simplificada (LMS), para atividade de Manutenção 
e Reparação Mecânica de Veículos Automotores, 
com inscrição imobiliária nº 009.1.001.0306.001, 
na localidade Rua Guimarães Junior, nº 370, 
Jardim Limoeiro, município da Serra/ES.

COMUNICADO
“IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES 
LTDA”, torna público que requereu e obteve 
do IEMA, por meio do processo n° 45664919, 
a LAU nº 76/2017 para (ATIVIDADE DE 
TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS), 
para atuar exclusivamente nas rodovias do 
Espírito Santo, estando sediada na localidade de 
Serra, Mun. De SERRA-ES.

AnA PAulA Bonelli

Domingo (17) é o primeiro jogo 
do Brasil, rumo ao hexacam-
peonato na Copa do Mundo da 

Rússia. Na Serra não vai faltar alter-
nativa para torcer pela seleção cana-
rinho, na estreia do mundial contra a 
Suíça, às 15 horas. Os bares da cidade, 
estão preparando uma programação 
extensa, com promoções, apresenta-
ções musicais e decoração em verde 
e amarelo.

O Restaurante Enseada de Man-
guinhos, em Manguinhos estará 
aberto no domingo para receber os 
torcedores serranos. O local estará 
todo decorado de verde e amarelo e 
transmitirá o duelo num telão. Entre 
as atrações, o cardápio recheado de 
frutos do mar, assim como a cerveja 
bem gelada.

Já em Jacaraípe, na Cabana do Luiz, 
o jogo será transmitido na área gour-
met do restaurante num telão com 
ambiente decorado especialmente 
para a data. A Cabana oferece porções 
de carnes, frutos do mar, pizzas e a tra-
dicional moqueca capixaba.

Quem for assistir ao confronto em 
Laranjeiras, no Mestre Álvaro Bote-
quim, terá telão e show de pagode 
com a banda Fino Trato. Além disso, 
a casa vai oferecer promoção de Bu-
dweiser (balde com 5 longnecks por 
R$ 30) e Brahma Extra por R$ 4,99 a 
longneck.

Ainda em Laranjeiras, o Mercea-
ria Botequim, também vai transmitir 
o duelo. No domingo, haverá ainda 
apresentação de músicos ao som de 
muito samba. A casa oferece um de-

licioso kieber de frango, além de ou-
tras guloseimas do cardápio que pos-
sui mais de 100 opções.

No mesmo bairro, a cantora Tati 
Azevedo toca com os músicos Wil So-
ares e Wendell Mellotti no bar Século 
XXI. O show dos será às 17 horas, logo 
após o jogo. 

Já em Valparaíso o tradicional bar 
do Mauro Pé de Galinha estará pron-
to para receber os torcedores. O jo-
go será transmitido num telão e o 

bar vai oferecer tira-gostos como jiló 
com carne moída, torresmo, moela de 
frango, fígado de frango, kafta e ain-
da porções disponíveis no cardápio.

No Shopping Mestre Álvaro, em Euri-
co Salles, haverá transmissão dos jogos 
no Pátio Mestre Álvaro, mais especifi-
camente no restaurante Terra à Vista. 

escolAs municiPAis      
PoDerão liBerAr Alunos

As escolas municipais que quise-

música, petisco e breja trincando 
para torcer pela seleção nos botecos  

rem liberar seus alunos para assistir 
aos jogos que acontecem durante 
as aulas podem alterar o calendário 
escolar. De acordo com a Secretaria 
Municipal de Educação (Sedu) ainda 
dá tempo dos Centros de Educação 
Infantil (Cmei) e Escolas de Ensino 
Fundamental (Emefs) solicitarem a 
modificação do calendário escolar. O 
prazo segue aberto até a próxima sex-
ta-feira, dia 15. Ao todo 28 unidades já 
fizeram a solicitação. 

no bar do mauro  Pé de Galinha, em Valparaíso, as Tv’s, os petiscos e a cerveja gelada já estão esperando os torcedores
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Zezé di 
Camargo em 
Luciano dia 
30 na cidade

No dia 30 de junho, sábado, às 
22 horas, a dupla Zezé di Camargo 
e Luciano vai subir no palco Stef-
fen Centro de Eventos, em Jardim 
Limoeiro para mais um show com 
buffet de comida e bebidas libe-
radas. 

No setlist da noite estão can-
ções como “É o Amor”, “A Ferro e 
Fogo”, “No Dia em que eu saí de ca-
sa”, “Mentes tão bem”, “Flores em 
Vida” e “Sonhos de Amor”.

Com muitas imagens em te-
lões e efeitos de luzes, o show  
“Romântico Demais” será uma 
viagem no tempo. Ao longo dos 27 
anos de carreira, a dupla vendeu 
mais de 40 milhões de cópias. 

O ingresso custa 1º lote R$ 
200,00 (valor único) à venda no  
Steffen Centro de Eventos, Jaklay-
ne Joias e site do blueticket. O Ste-
ffen fica na Rodovia ES 010, km 4 
– Jardim Limoeiro, Serra. Infor-
mações: (27) 3338-3009. 

zezé e Luciano  tem 27 anos de 
carreira e vão tocar no Steffen
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