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A greve dos caminhoneiros 
está afetando o comércio 
em cheio e também 
causando a suspensão 
de serviços essenciais à 
população. Nesta quarta-
feira, diversos postos de 
combustíveis tiveram 
de fechar, o transporte 
público já está reduzido 
em Cachoeiro, a coleta de 
lixo foi suspensa em vários 
municípios, a Ceasa foi 
interditada por caminhões 
que fecharam as entradas. 
Os preços dispararam, a 
batata já é comercializada 
a R$6.00 o quilo e o 
tomate dobrou de preço. 
Nos supermercados já 
começam a faltar produtos. 
E A GREVE CONTINUA.
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George conversa pouco e está 
em uma cela com TV

Ex-marido preso acusado de ameaçar professora

POLÍCIA

Imagens obtidas 
com exclusividade 
pela Rede Vitória 
mostram Georgeval 
Alves, apontado pe-
las investigações 
como o responsá-
vel pela morte dos 
irmãos Joaquim Alves 
Sales, de 3 anos, e 
Kauã Sales Butkovsky, 
de 6, no Complexo 
Penitenciário de Viana, 
onde o ex-cabeleireiro 
está preso desde o 
fi nal do mês passado. 
A cela dele fica em 
um setor destinado a 
presos de baixa peri-
culosidade. Segundo 

Nem mesmo uma 
medida protetiva foi 
capaz de impedir que 
uma professora de 
Mimoso do Sul fosse 
ameaçada e agredida 
pelo seu ex-marido, 
Éder Ferreira Assad, 
37 anos, preso em 

Em outras imagens, 
é possível ver que 
George possui tatua-
gens no ombro, nos 

ex-marido vem deso-
bedecendo a ordem 
judicial de se manter 
afastado da profes-
sora. 

Na madrugada des-
ta quinta, a casa dela 
teria sido arrombada 
e teve alguns objetos 

braços e nas pernas. 
Em uma delas, está o 
nome da esposa. As 
fotos foram tiradas no 

furtados e a professora 
foi conferir o que foi 
afanado de sua casa, 
uma vez que, por 
medo, ela tem evitado 
ficar na sua própria 
residência. 

Na manhã desta 
quinta quando ela e o 

dia 28 de abril, quando 
George deu entrada 
na Penitenciária de 
Viana. Desde que che-
gou ao local, o homem 
está detido na ala de 
pensão alimentícia, 
destinada a presos de 
pouca periculosidade, 
e divide cela com ou-
tros quatro detentos.

Durante toda ma-
nhã desta quinta-feira 
(24), houve movimen-
tação no presídio. 
Todos os carros que 
chegavam ao local 
eram vistoriados pelos 
inspetores. Segundo 
informações de fun-
cionários, há dois dias 
George não recebe 
visitas.

A expectativa era 

pai se dirigiram a resi-
dência se depararam 
om Eder que tinha em 
uma das mãos uma 
barra de ferro e fazen-
do ameaças. Ele ainda 
tentou agredi-la, mas 
o pai interviu e tomou 
a barra das mãos do 

servidores, George, 
como é chamado, 
conversa pouco e é 
discreto. 

A queimadura que 
George alega ter so-
frido também apare-
ce nas imagens. De 
acordo com um laudo 
de exame corporal, a 
marca seria do tama-
nho de uma moeda. 
Durante depoimento 
para a polícia, o ex-
-cabeleireiro afirmou 
que o ferimento foi 
causado pelo fogo, 
depois que ele tentou 
salvar o fi lho e o en-
teado.

flagrante na manhã 
desta quinta-feira, 2, 
no bairro Pratinha.

De acordo com 
a Policia Militar, em 
apenas uma noite foi 
gerado vários Boletins 
de Ocorrência – BO 
contra Eder. Há dias o 

de que o suspeito fos-
se transferido para o 
presídio de Xuri, em 
Vila Velha. No entanto, 
segundo a Secretaria 
de Justiça (Sejus), não 
há previsão para que 
isso aconteça. Além 
de George, mais de 
10 mil presos estão 
custodiados no local.

Todos os dias, os 
detentos têm direito a 
quatro refeições. Pela 
manhã, os presos 
recebem dois pães 
e café com leite. O 
almoço é servido às 
11h30 e o jantar chega 
às 16h30. George tem 
direito a banho de sol 
e está em uma cela 
equipada com televi-
são e beliches.

agressor e em seguida 
entraram em luta corpo-
ral. Eder acabou sendo 
preso em fl agrante e foi 
conduzido à delegacia 
de Mimoso do Sul 
para que medidas ca-
bíveis sejam tomadas 
contra ele.  

Assessoria de Comunicação

o pastor George, acusado de ter 
estuprado e matado Kauã e Joaquim 
conversa pouco e está em uma cela 
com TV

Fonte Folha Vitória

Imagens obtidas com exclusividade pela Rede Vitória mostram as diversas tatuagens no 
corpo do ex-cabeleireiro e a marca de queimadura no pé

CEASA interditada, preços 
disparam
Caminhoneiros fazem protesto em frente à Ceasa e fecham duas entradas em Cariacica
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George conversa pouco e está 
em uma cela com TV

Ex-marido preso acusado de ameaçar professora

de que o suspeito fos-
se transferido para o 
presídio de Xuri, em 
Vila Velha. No entanto, 
segundo a Secretaria 
de Justiça (Sejus), não 
há previsão para que 
isso aconteça. Além 
de George, mais de 
10 mil presos estão 
custodiados no local.

Todos os dias, os 
detentos têm direito a 
quatro refeições. Pela 
manhã, os presos 
recebem dois pães 
e café com leite. O 
almoço é servido às 
11h30 e o jantar chega 
às 16h30. George tem 
direito a banho de sol 
e está em uma cela 
equipada com televi-
são e beliches.

agressor e em seguida 
entraram em luta corpo-
ral. Eder acabou sendo 
preso em fl agrante e foi 
conduzido à delegacia 
de Mimoso do Sul 
para que medidas ca-
bíveis sejam tomadas 
contra ele.  

Imagens obtidas com exclusividade pela Rede Vitória mostram as diversas tatuagens no 
corpo do ex-cabeleireiro e a marca de queimadura no pé

CEASA interditada, preços 
disparam

Os caminhoneiros 
bloquearam duas en-
tradas da Ceasa em 
Cariacica e ninguém 
consegue entrar ou 
sair, com isso o desa-
bastecimento acaba 
por provocar alta nos 
preços. Informações 
da assessoria de 
Comunicação da 
Ceasa dão conta que 
fazendo um compa-
rativo entre 2ª, 3ª e 4ª 
da semana passada 
para esta houve uma 
queda no abasteci-
mento de 50% dos 
produtos.

Neta quarta-feira 
apenas cinco produ-
tores conseguiram 
chegar a Ceasa e 
descarregar os pro-
dutos, se a greve 

COMEÇA A FALTAR 
PRODUTOS

O comerciante 
Adonis Domiciano 
conversou com a 
reportagem e asse-

gurou que a partir 
desta sexta-feira já 
começa a acabar 
a lguns  legumes , 
como por exemplo 
a cenoura e a bata 
inglesa que vem 
de fora do estado. 
Adonis comentou 
que apenas peque-
nos produtores con-
seguiram chegar ao 
Sacolão da Fartura 
cortando estradas 
que não tem ponto 
de bloqueio, mas 
estes não são sufi-
cientes para abas-
tecer o comércio.

Para se ter uma 
ideia o tomate era 
vendido a R$2.99 e 
passou para R$6.00 
o quilo. A batata na 
segunda-feira foi 
vendida a R$60.00 
a saca e chegou a 
R$400.00, não tem 
como comprar  a 
esse preço. “Metade 
dos nossos fornece-
dores são do Paraná 
e Minas Gerais, com 
o bloqueio eles não 

conseguiram che-
gar. A Ceasa não 
func ionou  nes ta 
qu in ta - fe i ra ,  ne -
nhum produtor fez 
entrega. Já começa 
a faltar batata e ce-
noura e os preços 
já subiram. Quem 
conseguiu comprar 
foi sortudo. Se essa 
greve durar não tem 
como trabalhar, só 
teremos produtos 
para esta sexta-fei-
ra”, disse Adonis.

NOTA DA 
FECOMÉRCIO/ES

A Federação do 
Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo 
do Estado do Espírito 
Santo (Fecomércio-
ES )  compreende 
a reivindicação da 
classe trabalhadora 
contra a alta no pre-
ço do combustível 
no Espírito Santo e 
em todo o país, e 
se solidariza à luta. 
No entanto, não po-
demos esquecer do 

continuar vai faltar 
verduras, legumes e 
frutas. 

Na noite da última 
quarta-feira (23), os 
caminhoneiros co-
meçaram um protes-
to em frente ao local 
e fecharam as duas 
entradas do Centro 
de Abastecimento. 
Por conta disso, nin-
guém consegue en-
trar ou sair na manhã 
desta quinta-feira 
(24).

Segundo a asses-
soria de imprensa, a 
batata era vendida a 
R$2.50 o quilo e aca-
bou subindo 100%, 
por conta da falta do 
legume.

EM PIÚMA JÁ 

ano de recuperação 
para a economia 
brasileira.

A  p a r a l i s a ç ã o 
vem gerando gra-
ves prejuízos para a 
economia capixaba, 
desta forma preju-
dica o comércio e 
diferentes segmen-
tos dos setores pro-
dutivos do Estado e, 
consequentemente, 
o abastecimento da 
população.

O comércio, uma 
das molas propul-
soras da economia 
capixaba e que tem 
um papel fundamen-
tal para o Estado 
por gerar empregos 
e renda, está sen-
do afetado com as 
alterações no fl uxo 
de encomendas, o 
atraso nas entre-
gas de produtos 
alimentícios, farma-
cêuticos e outros, 
que são essenciais 
para o dia a dia da 
sociedade, e a falta 
de mercadoria, que 
atinge diretamente 
o consumidor fi nal.

O  mov imen to , 
além de provocar 
o desabastecimen-
to para o comércio 
em geral, coloca na 
ociosidade parte 
dos trabalhadores 
por falta de maté-
ria prima para exe-
cutar sua função. 
A Fecomércio-ES 
espera que ha ja 
b o m  s e n s o  d a s 
partes envolvidas 
n a  p a r a l i s a ç ã o , 
Governo e Classe 
Trabalhadora, para 
que as atividades 
comercias voltem à 
normalidade.

ECONOMIA

Folha Vitória

Com a greve dos caminhoneiros o preço da batata disparou 
bem como o tomate

Da redação

Caminhoneiros fazem protesto em frente à Ceasa e fecham duas entradas em Cariacica
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Serviços são suspensos em Kennedy, Iconha, Anchieta, Vargem Alta, Cachoeiro e outros por falta de combustível

Serviços básicos deixam de ser ofertados nos municípios

A greve dos ca-
minhoneiros atinge 
geral, não são ape-
nas os postos de 
combustíveis que 
deixam de abaste-
cer veículos e má-
quinas,  mas uma 
coisa é fato, a falta 
do combustível afe-
ta os serviços bási-
cos dos municípios.

Em Pres idente 
K e n n e d y  a s 
Secretarias 
Municipais de Obras 
e de Saúde de sus-
penderam nes ta 
quinta-feira (24) a re-
alização de alguns 
serviços. O moti-
vo: a falta de diesel 
para abastecer toda 
a frota da prefeitura.

A Secretaria de 
Obras e Serviços 
Urbanos de Iconha 
e Anchieta comuni-

como abastecimen-
to de água potável 
por caminhão pipa 
e manutenção da 
i luminação públ i -
ca. Outros serviços, 
como manutenção 
de estradas e obras 
estão suspensos 
até a situação nor-
malizar”, explicou o 
secretário de Obras, 
Miguel Ângelo.

Já o secretário 
municipal de Saúde, 
Valdinei Costalonga, 
expl icou que em 
virtude da falta de 
combust íve l  não 
será possível fun-
cionar com todos os 
veículos da progra-
mação do transpor-
te sanitário. “Vamos 
atuar apenas com as 
ambulâncias e UTI’s 
móveis para atendi-
mento de urgência e 
emergência, equipe 
de Saúde da Família 
nas Unidades de 

As secretar ias 
de Obras, Serviços 
Urbanos e Interior 
e Agricultura já sus-
penderam as ativi-
dades.

A prefeitura in-
formou que caso 
haja cancelamentos 
de outros serviços 
públicos o município 
será comunicado.

ITAPEMIRIM
O município de 

Itapemirim informa 
que, em função da 
p a r a l i z a ç ã o  d o s 
caminhoneiros,  a 
Selita não conse-
guiu entregar o car-
regamento de leite 
do Programa Leite 
é Vida que estava 
previsto para esta 
quinta-feira,  con-
forme comunicado 
anexo.

GUARAPARI
A greve dos ca-

minhoneiros está 
afetando o abaste-
cimento de vários 
produtos de con-
sumo, inclusive do 
combustível, que é 
o motivo da parali-
sação. Em Guarapari 
são poucos os pos-
tos que ainda têm 
gasolina para ven-
der e esta situação 
vai afetar diretamen-
te a forma como a 
polícia atua no dia-
-a-dia. 

Da redação

caram que os carros 
coletores de lixo se 
encontram impossi-
bilitados de fazer a 
destinação fi nal do 
lixo e por isso foi 
suspenso a coleta 
até o fi m do movi-
mento. 

Segundo o secre-
tário municipal de 
Obras de Kennedy, 
Miguel Ângelo, a 
medida é preven-
tiva. “Fizemos uma 
reunião com toda a 
equipe hoje e rea-
lizamos um balan-
ço, que nos levou 
a conclusão que o 
momento é de cau-
tela. Não sabemos 
até quando essa 
situação vai se es-
tender e, por isso, 
decidimos que va-
mos realizar apenas 
serviços essenciais, 

Mas apesar dos 
boatos que circulam 
pela cidade dan-
do conta de que a 
Polícia Militar não 
iria para as ruas por 
causa da falta de ga-
solina, o comandan-
te do 10º Batalhão 
conf i rmou que o 
policiamento conti-
nua normalmente. 
“A única diferença 
neste momento é 
que as radiopatru-
lhas vão fi car posi-
cionadas em pontos 
estratégicos e não 
vão circular como 
normalmente fazem. 
Enquanto tiver ga-
solina nos postos, 
nos  manteremos 
o  pat ru lhamento 
normal”,  explicou 
o Tenente Coronel 
Pessanha.

GREVE

ES em Foco

A Polícia Militar continua atuando normalmente, mas estarão posicionadas 
as viaturas em pontos estratégicos

A coleta de lixo em Anchieta e Iconha está suspensa por 
conta da greve do caminhoneiros

noticiou a impren-
sa na manhã desta 
quinta- fe i ra (24) , 
oito municípios do 
sul do Espírito Santo 
já estão sem com-
bustível nos postos 
(gasolina, etanol e 
diesel).

CACHOEIRO
A  p r e f e i t u r a 

de Cachoeiro de 
Itapemirim informa 
que, em virtude do 
desabastecimen-
to de combustível, 
ocasionado pelo blo-
queio de caminho-
neiros nas rodovias 
federais, o uso da 
frota municipal está 
reduzido a partir des-
ta quinta-feira (24).

VARGEM ALTA
Apenas os veí-

culos de coleta de 
lixo e ambulâncias 
vão ser abasteci-
dos, porém, haverá 
redução da rota e 
a coleta será feita 
parcialmente até 
sexta-feira (25).

A prefeitura pede 
que os moradores 
não depositem lixos 
nas ruas até o retor-
no total do serviço.

O  t r a n s p o r t e 
universitário está 
suspenso e, caso 
as manifestações 
perdurem, as aulas 
da rede municipal 
serão canceladas.

Saúde e agenda-
mento de consultas. 
Exames l iberados 
também serão aten-
didos”, disse o se-

cretário.
Outras secreta-

rias de Presidente 
Kennedy estudam 
a necessidade de 

reajustar ou não os 
serviços, enquan-
to  a  pa ra l i sação 
dos caminhoneiros 
acontece. Segundo 
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A principal exi-
gência dos cami-
nhoneiros é a queda 
no preço do óleo 
d iese l :  segundo 
os representantes 
dos transportado-
res, o custo atual 
do óleo torna inviá-
vel o transporte de 
mercadorias no país. 
“Hoje, um caminhão 
grande usa até R$ 
2 mil de óleo diesel 
por dia. Isso aí no fi m 
do mês é um rio de 
dinheiro”, afi rma Ivar 
Schmidt. A margem 
de lucro da ativida-
de é tão baixa, diz 
Schmidt, que hoje 
os caminhoneiros 
trabalham “só para 

( S i n d i c a m )  d e 
O u r i n h o s  ( S P ) . 
“Queremos também 
a isenção do paga-
mento de pedágio 
dos eixos que es-
tiverem suspensos 
(quando o caminhão 
está vazio e passa a 
rodar com um dos 
eixos fora do chão). 
Defendemos a apro-
vação do projeto de 

lei 528 de 2015, que 
cria a política de pre-
ços mínimos para o 
frete, e a criação de 
um marco regulató-
rio para os caminho-
neiros”, lista ele.

“O caminhoneiro 
faz um cálculo do 
custo do frete (an-
tes de partir). Agora, 
o caminhoneiro às 
vezes viaja durante 
cinco dias. Teve se-
mana que o diesel 
subiu todos os dias 
(invalidando a es-
timativa de custo)”, 
diz ele.

D e  a c o r d o 
com o pres iden-
t e  d o  S i n d i c a t o 
d a s  E m p r e s a s 
de Transporte de 
Cargas e Logística 
no Espírito Santo – 
Transcares, Liemar 
José Pretti em um 
comunicado a so-
ciedade o Sindicato 
vem acompanhando, 
incansavelmente, 
desde o último do-
mingo todas as mo-
vimentações acerca 
das manifestações 
promovidas pelos 
motoristas autôno-
mos e empresas de 
transportes contra 
essa nefasta políti-

ca de reajuste nos 
preços de combustí-
veis promovido pela 
Petrobras, que está 
es t rangu lando o 
segmento de trans-
porte rodoviário de 
cargas e logística. 
“En t ramos nes ta 
quinta-feira, 24 de 
maio, no quarto dia 
de paralisação em 
todo Brasil, ainda 
sem saber o que está 
por vir. Entidades do 
segmento continu-
am em constantes 
reuniões junto ao 
Governo Federal e 
a classe política para 
reiterar um posicio-
namento sobre a 
devastadora política 
de preços do diesel. 
E enquanto uma so-
lução não acontece, 
o que vemos são 
as cidades sendo 
desabastecidas”.

O cenário que se 
desenha está exigin-
do cautela, segundo 
Liemar, resta, pois, 
às empresas, visan-
do à preservação 
de seu patrimônio e, 
sobretudo, à segu-
rança de seu capital 
humano e das mer-
cadorias que trans-
portam, avaliar com 

cumprir tabela (sem 
ganhar nada)”, diz 
ele.

Para reduzi r  o 
preço do diesel, as 
entidades querem 
que o governo es-
tabeleça uma regra 
para os reajustes do 
produto - hoje, os 
preços flutuam de 
acordo com o valor 
do petróleo no mer-
cado internacional e 
a cotação do dólar.

Além disso, há 
outras reivindica-
ções na pauta dos 
caminhoneiros, diz 
Ariovaldo de Almeida 
Silva Júnior, presi-
dente do Sindicato 
dos Caminhoneiros 

bastante precaução 
a possibilidade de 
manter ou não a sua 
frota nas garagens 
e nos centros de 
distribuições até que 
haja segurança ne-
cessária para seguir 
viagem.

“Não há como ne-
gar que o TRC vive 
mais um momento 
del icado. Apesar 
disso, entendemos 
o movimento dos 
caminhoneiros au-
tônomos e do trans-
portador como legí-
timo, desde que tais 
protestos não sejam 
marcados por ações 
radicais que prejudi-
quem o ir e vir das 
pessoas, um direito 
constitucional, bem 
como não bloqueie 
a passagem de ca-
minhões transpor-
tando cargas vivas, 
medicamentos, ali-
mentos perecíveis e 
frigorifi cados, entre 
outros semelhantes”.

O presidente do 
Transcares concor-
da com a posição 
defendida pela NTC, 
em seu comunicado 
sobre os protestos, 
que considera ina-
ceitável a manuten-
ção da política atual 
da Petrobras sob a 
justificativa da dis-
parada dos preços 
internacionais do pe-
tróleo e da cotação 
do dólar. “Isso é brin-
car com fogo e fl ertar 
com a infl ação”, diz o 
documento assinado 
pelo presidente da 
entidade, José Hélio 
Fernandes.

AGÊNCIA BRASIL

Caminhoneiros lutam pela queda do diesel e param o Brasil

Caminhoneiros lutam pela 
queda do diesel

DIESEL

Da redação

Os constantes aumentos do combustível, as condições das estradas, os pedágios foram 
alguns dos motivos que levaram os caminhoneiros a frear o caminhão e cruzar os braços

Serviços básicos deixam de ser ofertados nos municípios
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Emoção marca entrega dos 
prêmios no Céu Azul

POESIA

Emoção é a pa-
lavra que encaixa 
muito bem a entrega 
dos certificados e 
prêmios aos alunos 
da Escola Municipal 
Céu Azul, na manhã 
desta quinta-feira. 
A jornalista Luciana 
Maximo foi a esco-
la fazer a entrega 
aos  ganhadores 
do Concurso de 
Poesias, “Mamãe, 
minha inspiração é 
você”.

O cl ima tomou 
conta do momen-

foram escolhidos 
para receber tam-
bém os prêmios pois 
dedicaram suas po-
esias as tias, quem 
na verdade eles têm 
como referência. 
Valtair por pouco 
não chorou. ‘Foi lin-
do demais, parabéns 
alunos do Céu Azul 
parabéns Betinha, 
nossa pedagoga 
incent ivadora do 
Concurso. Parabéns 
Débora ,  d i retora 
que abriu a porta 
da escola ao jornal, 
parabéns Alex, co-
ordenador por nos 
receber tão bem. 
Obrigada Paganini 

Móveis, e Salão Pink 
Stone por presen-
tear esses alunos”, 
agradeceu Luciana. 

Durante a entre-
ga os professores 
também participa-
ram do momento e 
a jornalista contou 
um pouco sobre a 
sua vivência com o 
universo do texto. 
Luciana lembrou que 
o primeiro emprego 
foi em troca de ma-
terial escolar. Falou 
do primeiro texto 
publicado no jornal 
e a realização em 
se tornar escritora e 
fundadora do jornal.

Para Beth a pe-

dagoga que orien-
tou os alunos foi por 
mais especial para a 
escola ter vencedo-
res no concurso. “Eu 
abracei e fi quei mui-
to feliz em receber 
a presença deste 
jornal conceituado 
na nossa região. Eu 
me sinto muito orgu-
lhosa e honrada em 
ver nossos alunos 
sagrando-se vence-
dores. Quando eu 
conversei e falei a 
respeito da poesia, 
do gênero, a ques-
tão da sensibilidade, 
passar o momento, a 
harmonia, não pre-
cisa ter rima, pre-

to, pois além das 
duas vencedoras, 
Lais Santos Si lva 
e Gabriela Souza, 
Luciana resolveu 
entregar a dois alu-
nos uma lembran-
cinha pela dedica-
ção e participação 
no concurso. Eles 
ficaram emociona-
dos e a pedagoga 
Elisabeth Bassul os 
parabenizou pela 
conquista da escola. 
Guilherme Henrique 
Rodrigues Viana e 
Valtair Miranda Neto 

cisa de emoção. A 
poesia é composta 
por versos, falei um 
pouco de Vinicius de 
Marais, na verdade 
eu fi z o possível para 
incentivá-los. Fiquei 
muito feliz por nós 
termos alcançado 
o segundo e o 9º 
lugar. O mais impor-
tante foi que você 
veio até nós. Você 
está valorizando a 
nossa clientela, isso 
para mim é o me-
lhor de tudo, a va-
lorização. Hoje nós 
tivemos uma manhã 
magnifica, gloriosa 
valorizando os nos-
sos alunos”. 

Da redação

A manhã desta quinta-feira foi de emoção para os alunos da Escola Municipal Céu Azul
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