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Edição DIÁRIA

Na manhã desta quarta-feira (02/05) 
foi encontrado o corpo de um homem 
na praia conhecida como praia dos 
namorados que fica ao lado da 
Igreja Católica da Barra. Segundo 
a polícia ele é morador daqui da 
Cidade Nova – Marataízes, seu 
nome é José Pimentel de Medeiros 
Neto ele tinha 81 anos e era natural 
de Leopoldina-MG.



PolíciaQUINTA
03  MAIO 2018

02

Aposentado encontrado morto

Pastor preso está em cela isolada em Viana

Na manhã desta 
quarta-feira (02/05) 
foi  encontrado o 
corpo de um homem 
na praia conheci-
da como praia dos 
namorados que fi ca 
ao lado da Igreja 
Católica da Barra. 
Segundo a  po l í -
cia ele é morador 
daqui  da Cidade 
Nova – Marataízes, 
seu nome é José 
P i m e n t e l  d e 
M e d e i r o s  N e t o 

Preso uma se-
mana após um in-
cêndio que deixou 
dois irmãos carbo-
nizados, Georgeval 
Alves Gonçalves, de 
36 anos, conhecido 
como pastor George 
Alves, está em uma 
ce la  i so lada  em 
Viana. A informação 
foi passada pelo pre-
sidente do Sindicato 
d o s  I n s p e t o r e s 
d o  S i s t e m a 
Peni tenc iár io  do 
Estado, Sóstenes 
Araújo.

O presidente do 
sindicato informou 
que em casos como 
esse,  de intensa 
repercussão, ge-

costuma acontecer 
afogamentos com 

padrasto de Kauan 
Sales Burkovsky, de 
6 anos, foi cumprido 
na manhã de sábado 
(28) pela Polícia Civil, 
por meio de equi-
pes da Delegacia 
de Infrações Penais 

frequência. A praia é 
pouco frequentada 

e Outros (Dipo) e da 
Delegacia de Crimes 
Contra a Vida de 
Linhares. Ele estava 
em um hotel do mu-
nicípio quando foi 
detido.

A prisão foi soli-

por banhistas nessa 
época do ano e não 

citada, na noite de 
sexta-feira (27), pelo 
responsável pelas 
investigações do in-
cêndio, ocorrido no 
último dia 21, que vi-
timou os dois irmãos. 
O Ministério Público, 
pela Promotoria de 
Justiça, que acom-
panha o caso, se ma-
nifestou favorável ao 
pedido e a Justiça 
acatou.

CRIMES 
HEDIONDOS

A lei que rege a 
determinação de pri-
são temporária, Lei 
nº 7.960, de 1989, 
aponta que o artifício 
pode ser decretado 
pelo juiz, em face 
da representação 
da autoridade poli-
cial ou de requeri-

Por Adriano C. Pereira 

Fonte/ Folha Vitória

ele tinha 81 anos 
e era natura l  de 
Leopoldina-MG.

A polícia está no 
local aguardando a 
chega da perícia da 
Polícia Civil para ser 
levado ao IML, ainda 
não é possível dizer 
qual foi a causa da 
morte, mas infor-
mações dão conta 
de que ele estava 
pescando sozinho 
e ninguém soube 
dizer o motivo dele 
ter entrado na água.

Vale salientar que 
o mar hoje está cal-
mo e no local não 

ralmente o preso 
recebe apenas visita 
assistida do advo-
gado. Além disso, o 
deslocamento dele 
dentro ou fora da 
unidade requer um 
esquema de segu-
rança maior para 
manter sua integri-
dade física.

A equipe da TV 
Vitória entrou em 
contato com a asses-
soria da Secretaria 
de Justiça do Estado 
(Sejus), e por telefo-
ne, foi dito que essa 
informação sobre a 
cela não está confi r-
mada.

O mandado de pri-
são temporária des-
favorável a George 
Alves, pai do meni-
no Joaquim Alves 
Sales, de 3 anos, e 

Homem é encontrado morto em praia de Marataízes

conta com guarda-
-vidas no local.

mento do Ministério 
Público, e terá o pra-
zo de cinco dias e 
prorrogável por mais 
cinco em caso de 
extrema e compro-
vada necessidade. 
Contudo, a prisão 
temporária também 
pode ser de 30 dias 
em caso de crimes 
hediondos.

Thiago Andrade, 
especialista em di-
reito penal e profes-
sor universitário, ex-
plica que os crimes 
hediondos, tipifica-
dos na Lei 8.072 de 
1990, são aqueles 
que causam maior 
repulsa ou indigna-
ção na sociedade, 
como o homicídio 
doloso, estupro ou 
estupro de vulnerá-
vel, por exemplo.

POLÍCIA

Maratimba.com

Divulgação

O corpo de José Pimentel foi encontrado na Praia

O pastor foi preso uma semana após o 
fi lho e o enteado serem carbonizados
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PRF apreende mais de mil 
comprimidos de ecstasy e LSD 

A  P o l í c i a 
Rodoviária 
Federal (PRF), na 
noite desta terça-
-feira (1º), duran-
te a operação 
“Égide”, na BR 
101, em Mimoso 
do Sul, prendeu 
do is  jovens  e 
apreendeu gran-
de quantidade de 
drogas sintéticas 
que teriam como 
destino as praias 
de Vila Velha.

De acordo com 
a PRF, durante 
abordagem a um 
veículo Prisma, 
conduzido por 
homem, de 21 
anos, tendo como 

características 
de drogas, ainda 
não identifi cadas. 
Também foi apre-
endida a quantia 
de R$3.237,85 em 
dinheiro.

O condutor do 
veículo disse que 
pegaram a droga 
em São Paulo e 
que o destino era 

Vila Velha.
O casa l  e  o 

material apreen-
dido foi levado 
para a delegacia 
de Cachoeiro de 
Itapemirim para 
as medidas le-

gais.

DROGA 
SINTÉTICA

As drogas cha-
madas sintéticas 
são aquelas cria-
das com base em 

Wanderson Amorim

passageiro uma 
mulher, 26 anos, 
foram encontra-
dos com eles 779 
comprimidos de 
ecstasy, 270 pon-
tos de LSD, um 
tubo de LSD em 
gotas e dois sacos 
contendo peque-
na quantidade de 
substâncias com 

PRF apreende grande quantidade de LSD e ecstasy na BR 101 em Mimoso do Sul

substâncias quí-
micas artificiais, 
como Ecstasy, 
LSD e metanfeta-
minas, diferente, 
por exemplo, da 
maconha, que são 
naturais.

POLÍCIA

PRF

PRF apreende drogas, dinheiro e prende um casal na 
Operação Égide



QUINTA
03  MAIO 2018

05EspecialQUINTA
03  MAIO 2018

04

O Shopping Guarapari estará completando 21 anos e para festejar uma extensa programação foi organizada

Shopping Guarapari: 21 anos com programação especial

Dia da beleza para as mães

O  S h o p p i n g 
Guarapari comple-
ta 21 anos e quem 
ganha o presente 
é o cliente! A co-
memoração será 
durante  todo o 
mês de maio com 
atrações para a 
família toda se di-
vertir. 

Haverá  apre-
s e n t a ç õ e s  d e 
música, roda de 
conversa com ín-
dios, coral Allegro, 
sorteio de livros, 
s a r a u  d e  p o e -

dia 03/05, a partir 
das 10h com a pre-
sença do cacique 
Karaí-Peru “Pedro” 
da aldeia indígena 
de Aracruz.  E le 
chega as 10 :20 
e 15:00 Roda de 
c o n v e r s a  c o m 
Índios Guarani e 
estudantes, mar-
cando o encerra-
mento da expo-
sição “Donos da 
Terra”, no 1º piso.

 “Nós fizemos 
u m a  p a r c e r i a 
com a professo-
ra Fernanda, que 
junto com seus 
a lunos rea l izou 
uma expos ição 

inglês e a descon-
tos especiais para 

Guarapari 3º piso 
1 0 - 0 5  –  1 9 h 

I n a u g u r a ç ã o  d a 
Academia de Xadrez – 
Gente Pensando 

10-05 - 19h Aula Show 
de Xadrez com Cláudio 
Ferreira

9,10,11 – 10h às 22h 
Exposição de Artesanato 
– Arte em Grupo 

11 -05 – 16h às 
19h  Concurso  de 
Embaixadinhas Wizard

12-05 – 14h às 18h Dia 
da beleza para as mães

(Limpeza de pele 
e maquiagem para as 
mães com a Vult e Mary 
Kay) 

18-05 – 16h às 

Por Rosimara 
Marinho

sias, inauguração 
da Academia de 
Xadrez,  exposi-
ções e muito mais.

“Estamos viven-
do um novo tempo 
no shopping, onde 
nosso objetivo é 
trazer as famílias 
p a r a  s e u s  m o -
mentos de lazer 
e entretenimento, 
não somente um 
centro de com-
pras”, Eduardo de 
Proft Cardoso, su-
perintendente do 
shopping.

O início da pro-
gramação de ani-
versário começa 
nesta quinta-feira, 

a escola de músi-
ca Al legro,  que 
vai se apresentar 
em uma turnê na 
Áustria, represen-
tando Guarapari 
e o ES. Parte do 
valor do sanduí-
che será revertido 
para a escola.

No lançamento, 
os músicos do co-
ral, sob a regência 
do maestro Inárley 
Carlett i ,  i rão se 
apresentar no 3º 
piso do shopping 
às 19h. 

No dia 04-05 
a part ir  das 16h 
acontece o lança-
mento do diver-
tido concurso de 
embaixadinhas da 

Shopping Guarapari que 
cada vez mais tem aberto 
as portas aos artistas. No 
1º Sábado Cultural 19-05, 
acontece o Bate-papo 
com o autor e sorteio de 
livros.

Neste dia o jornalista 
e escritor José Roberto 
Santos Neves irá fazer o 
lançamento do seu livro 
– MPB de Conversa em 
Conversa e bater papo 
com os visitantes a partir 
das 19h.

Já no dia 26-05 
acontece novamente o 
Sábado Cultural com o 
Sarau de Poesias orga-
nizado pelos integrantes 
do Projeto Fênix, início às 

escola de inglês 
Wizard Guarapari.

No dia 06-05 o 
shopping vai se-
diar uma etapa do 
Torneio Estadual 
de  Xadrez  das 
9h30 até às 15h 
no 3º piso. E no 
s á b a d o  1 0 - 0 5 
será o grande dia 
da inauguração 
da Academia de 
Xadrez – Gente 
Pensando. Cláudio 
Ferreira vai fazer 
uma aula show de 
xadrez às 19h.

De 09 a 11/05 
haverá Exposição 
de Artesanato das 
artesãs – Arte em 
Grupo das 10h às 
22h.

19h. Neste dia também 
acontece o lançamento 
do livro Maria Mulher de 
Marco Kabral.

Encerrando as ati-
vidades de aniversário 
do Shopping Guarapari, 
o dia 27-05 estão sen-
do preparadas atrações 
surpresas que serão di-
vulgadas em breve.

Durante todo o mês, 
as lojas terão descon-
tos especiais para os 
clientes. 

PROGRAMAÇÃO: 
Aniversário 21 anos 
Shopping Guarapari 
0 3 - 0 5  – 

Encerramento da expo-

Na  sex ta - fe i -
r a  1 1 /05  come-
ça o Desafio de 
Embaixadinhas 
Wizard Guarapari 
que será realizado 
por um período de 
seis semanas até 
o dia 08/06/2018 
d e  1 6 h  à s  1 9 h 
n o  S h o p p i n g 
Guarapari. É pre-
ciso se cadastrar 
e cada participan-
te terá uma (01) 
chance para fazer 
o número máximo 
de embaixadinhas 
que  consegu i r. 
Todos os partici-
pan tes  es ta rão 
concorrendo ao 
sorteio da WizBall, 
a  bola que fa la 

sição “Donos da Terra” 
com a presença do caci-
que Karaí-Peru “Pedro”. 
10:20 e 15:00 Roda de 
conversa com Índios 
Guarani e estudantes 1º 
piso

0 3 - 0 5  –  1 9 h 
Lançamento do ham-
búrguer Al legro e 
Apresentação do Coral 
Allegro que vai para uma 
turnê na Áustria – 3º Piso 
M Burger e Pizzas 

04-05 – 16h às 
1 9 h  L a n ç a m e n t o 
d o  C o n c u r s o  d e 
Embaixadinhas Wizard

06-05 – 9h30 às 
15h Torneio Estadual 
de Xadrez – Shopping 

Norma Ayub defende os idosos
fotográfica sobre 
a cultura indígena 
que foi um suces-
so, e agora rece-
beremos 10 índios 
no shopping, para 
uma roda de con-
versa entre os alu-
nos e os índios. Eu 
irei mediar esse 
bate-papo e todos 
estão convidados 
a participar”, disse 
Eduardo.

Também no dia 
03-05 a lancho-
nete M Burger e 
Pizzas, vai fazer 
o lançamento do 
sanduíche Allegro. 
O lanche que é 
uma inovação no 
cardápio da casa, 
visa contribuir com 

Pensando em come-
morar o dia das mães, 
o shopping Guarapari 
juntamente com alguns 
parceiros vai fazer o Dia 
da Beleza. 

Uma revendedora da 
Mary Kay e uma maquia-
dora da Vult Cosméticos 
estarão no shopping das 
14h às 18h do sábado 12-
05 para fazer limpeza de 
pele e maquiagem nas 
mães. Será por ordem 
de chegada com vagas 
limitadas.

 
Sábado Cultural no 
Shopping Guarapari 

O incentivo a cul-
tural é a premissa do 

estudar inglês na 
Wizard Guarapari. 

19h  Concurso  de 
Embaixadinhas Wizard

19-05 19h Bate-papo 
com o autor e sorteio 
de livros (Jornalista e 
escritor José Roberto 
Santos Neves – MPB de 
Conversa em Conversa) 

25-05 – 16h às 
19h  Concurso  de 
Embaixadinhas Wizard

26-05 – 18h Sarau de 
Poesias – Projeto Fênix 
e Lançamento do livro: 
Maria Mulher

27-05 – Atrações 
surpresa

Serviço: Shopping 
Guarapari - End. Rua Dr. 
Roberto Calmon, 140 – 
Centro – Guarapari
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Norma Ayub defende os idosos

T i t u l a r  d a 
C o m i s s ã o  d e 
Defesa dos Direitos 
da Pessoa Idosa, a 
deputada Norma 
Ayub (ES) apresen-
tou um projeto que 
tem como objetivo 
incentivar os cuida-
dos com os idosos. 
“É proposição com 
amplo alcance so-
cial, tanto por ajus-
tar a capacidade 
contributiva das fa-

de idosos e as des-
pesas com ativida-
des de assistência 
a idosos prestados 
em residências co-
letivas e particula-
res.

De acordo com 
a política nacional 
do idoso, cabe a 
todos zelar  pelo 
bem-estar  dessa 
parcela da popula-
ção, lembra a par-
lamentar. Como a 
rede pública não 
tem conseguido su-
prir adequadamen-
te essas deman-

Por Aline Souza
mílias com pessoas 
idosas à incidência 
tr ibutária,  quanto 
por garantir maior 
dignidade e bem-
-estar a essa par-
cela da população, 
pelo que espera-
mos contar com o 
apoio dos nobres 
pares do Congresso 
Nacional para a sua 
aprovação”, afirma.

O PL 9981/18 visa 
deduzir do Imposto 
d e  R e n d a  d a s 
Pessoas Físicas os 
pagamentos efetu-
ados a cuidadores 

Titular da Comissão que defende pessoas idosas, deputada Norma Ayub apresenta projeto 
para incentivar cuidados

das, muitas famílias 
acabam gastando 
valores significati-
vos para amparar 
adequadamente os 
idosos.

Diante disso, a 
deputada apresen-
tou o projeto que 
visa incluir essas 
despesas nas de-
duções da base de 
cálculo do imposto 
de renda das pes-
soas físicas, como 
forma de estimular 
por meio desse in-
centivo o atendi-
mento ao idosos.

POLÍTICA

Assessoria da depudada

A deputada federal Norma Ayub 
apresentou um projeto que tem como 
objetivo incentivar os cuidados com os 
idosos
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Posse do Conselho do Meio 
Ambiente

Os novos mem-
bros do Conselho 
Municipal de Meio 
A m b i e n t e  f o r a m 
empossados nes-
t a  q u a r t a - f e i r a 
(02), no auditório 
da Prefe i tura de 
Itapemirim. O cole-
giado, formado por 
12 membros titula-
res e 12 suplentes, 
do poder público e 
sociedade civil, será 
responsável por au-
xiliar o Município em 
questões ambien-
tais de projetos que 
apresentem algum 
impacto na cidade. O 
Conselho Municipal 
de Meio Ambiente, 
foi criado pela Lei 
Complementar 
Municipal número 
13/2005 de trinta de 
dezembro de 2005.

Marcaram pre-
sença na solenidade 
de posse do conse-
lho, representantes 
do Incaper, IDAF, 
SAAE, IEMA, repre-
sentantes comunitá-
rios, representantes 
da administração 
pública municipal, 

l izatórias e infor-
mativas, tem como 
objetivos básicos 

a implantação,  o 
acompanhamento 
e a aval iação da 

Polít ica Municipal 
Ambiental, em con-
formidade com a 

Por Marcos Kito
representante do 
setor empresarial 
e representantes 
da sociedade civil, 
conforme o decreto 
número 13.292/2018, 
de onze de abri l 
de dois mil e de-
zoito, para o biênio 
2018/2019, podendo 
ser reconduzido por 
igual período.

O  C o n s e l h o 
Municipal de Meio 
A m b i e n t e  f i c o u 
assim constituído: 
Presidente,  Jean 
Paz Rosa, Membros; 
Maristela Sales de 
F r e i t a s ,  C l a u d i o 
Hautequest Mezher, 
Ana Paulo de Oliveira 
S ique i ra ,  Tob ias 
Baruc Moreira Pinon, 
Genar io  Ferre i ra 
L e a l ,  C h a i a n e 
Lourenço Ferreira, 
Dante Lopes, Aline 
Belo da Silva Viana, 
Uedersão da Silva 
Po lon in i ,  Renata 
Figueira Alixandre 
de Carvalho, Lizânia 
Leal Marvila e Bettina 
Costa Sartório.

O  C o n s e l h o 
Municipal de Meio 
Ambiente com suas 
funções delibera-
t ivas, normativas, 
consultivas, fisca-

Conselho Municipal de Meio Ambiente toma posse em Itapemirim

Lei bem como seus 
respectivos regula-
mentos.

ITAPEMIRIM 

Marcos Kito

O conselho de Meio Ambiente foi empossado em Itapemirim

A Casa Rosa, um espaço dedicado integralmente à saúde 
da mulher e que fi ca na Vila

Em comemoração ao Dia Nacional 
da Mulher, celebrado em 30 de abril, 
a Secretaria Municipal de Saúde de 
Itapemirim vai realizar uma ação com a 
oferta de diversos atendimentos. O evento 
será na próxima sexta-feira (4), das 8h às 
12h, na Casa Rosa, um espaço dedicado 
integralmente à saúde da mulher e que 
fi ca na Vila, em frente ao Cartório Eleitoral. 

A ação da próxima sexta-feira será 

aberta para todas as mulheres do muni-
cípio. Neste dia, elas terão à disposição 
serviços de aferição de pressão arterial, 
teste rápido para detecção das hepatites 
B e C, da sífi lis e do HIV e exame de gli-
cemia capilar, além de conhecerem mais 
sobre os programas desenvolvidos pela 
secretaria. Para participar, basta ir ao local. 
Não será necessário apresentar qualquer 
tipo de documento.  

Atendimento exclusivo para mulheres 

Marcos Kito



D’ Brulli, muito mais ampla e 
aconchegante

A D’ Brulli reinau-
gurou na manhã 
desta quarta-feira, 
02, no coração de 
Piúma. A Loja que 

“A loja já existe 
em Anchieta há mais 
de 15 anos e em 
Piúma, há mais de 
três anos, hoje, es-
tamos inaugurando 
em um novo ende-
reço, temos várias 
novidades, calçados, 

marcas diversas de 
roupas e acessórios 
também. Quem quer 
presentear a mamãe 
pode vir, toda a loja 
está na promoção. A 
coleção de inverno 
já está toda à dispo-
sição. O nosso so-

nho era uma loja no 
centro, abraçamos a 
ideia e viemos para 
cá”, disse.

A loja é linda e 
está muito mais am-
pliada, confortável e 
repleta de novida-
des. “Piúma mere-

Da Redação 
já funciona há três 
anos na Cidade das 
Conchas, agora ga-
nhou mais espaço e 
mais elegância. Para 
comemorar a rea-
bertura, a empresá-
ria, Marlene Ramos 
Almeida e Souza.

A D’ Brulli reinaugurou nesta quarta-feira em Piúma. A Loja está muito mais ampla e repleta de 
novidades. Quem ganha sem dúvida é Piúma

ce um investimento 
deste”. Nas compras 
acima de R$50.00 
o cliente estoura o 
balão e ganha des-
conto até 30%, além 
de pode ganhar 
uma linda sapatilha 
Moleca.  

ECONOMIA 

Lei bem como seus 
respectivos regula-
mentos.

ce um investimento 
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