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Cinco armas de fogo, mais de R$ 10 mil em dinheiro e 
11 pessoas encaminhadas para a delegacia. Este foi o 
saldo de uma operação da Força Tática da Polícia Militar 
realizado na manhã de hoje em Guarapari.

DOIDERA

DORMINDO COM MORTO
Um estoquista de 54 anos foi encontrado morto por populares na 

tarde de hoje no bairro Itapebussu, em Guarapari. Ele foi esfaqueado 
e morreu no banheiro da residência. O que chama a atenção neste 
caso é que a mulher dele passou pelo menos três dias dormindo ao 
lado do corpo.

11 MANDADOS 
E UM DESTINO
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Segurança da boate está vivo 
e se recupera bem

A matéria de capa 
do jornal desta ter-
ça-feira trouxe três 
jovens a capa, o po-
licial militar PatriCk 
Ramos Guariz, autor 
dos tiros que atin-
giram o segurança 
de uma Boate em 
Laranjeiras, Hélio 
Carlos Bastos, que 
levou dois tiros, um 
na região do peito 
desviado no apare-
lho celular e o outro 
na perna. 

A notícia boa é 

que o jornal errou, o 
segurança atingido 
com os tiros está 
bem e já está fora 
de perigo. O jornal 
se equivocou dizen-
do que ele também 
havia morrido. Hélio 
está fora de perigo 
e já está consciente. 

A mesma sorte 
não teve a promoter 
Thalita do Carmo 
Pereira, 119 anos que 
acabou atingida no 
rosto e morreu no 
local. 

ERRAMOS FEIO 

Divulgação

o JORNAL NOTICIOU QUE Hélio 
havia morrido na Boate após ser 
alvejado com dois tiros, Hélio está 
bem, fora de perigo

Da Redação

O jornal vem a público reconhecer que errou de maneira primária na manchete desta terça-
feira e na Reportagem, o segurança da Boate de Laranjeiras não morreu
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Pensando em uma forma de ajudar a movimentar as pizzarias da cidade de Cachoeiro de 
Itapemirim, vereador propõe um projeto de Lei para divulgar a ideia

Embora não se com-
pare a São Paulo, onde 
se consomem cerca de 
575 mil unidades por 
dia, Cachoeiro tem na 
pizza um dos principais 
produtos do setor de 
bares e restaurantes. 
São incontáveis as pi-
zzarias da cidade, e, 
sem dúvida, o alimento 
agrada cachoeirenses 
de todas as idades. No 
entanto, assim como 
em toda a economia, 
algumas casas espe-
cializadas já fecharam 
as portas e outras vêm 
o movimento cair. 

Por isso, foi com 

Pizza pode ser a saída da crise

A Polícia Militar 
apreendeu um 
adolescente no 
bairro Céu Azul 
em Piúma com 
drogas, acabou 
que o levou para 
a delegacia da 
Polícia Civil. Com 
ele, os policiais 
nesta segunda-
-feira, 20 encon-
traram uma saco-
la contendo 09 
(nove) papelotes 
e 06 (seis) pinos 
cheios de cocaí-
na, 17 (dezessete) 
buchas de ma-
conha, 13 (treze) 
pedras de crack 
e uma balança 
de precisão.

Após denún-
cia de que indi-
víduos estariam 

Drogas e um menor 
apreendido no “Céu”

comercializando 
drogas próximo a 
um material de cons-
trução desativado 
do bairro, os milita-
res prosseguiram ao 
endereço e aborda-
ram alguns suspei-
tos que estavam no 
local. Dentre eles, 
estava um menor 
de 16 anos, o qual, 

segundo a denúncia, 
seria o responsável 
por ter escondido 
os entorpecentes na 
laje do referido co-
mércio desativado.

O s  p o l i c i a i s 
efetuaram buscas 
onde a droga es-
taria escondida e 
obtiveram êxito na 
localização dos en-

torpecentes, en-
contrando sobre 
a laje. Diante dos 
fatos, o material 
ilícito e o adoles-
cente apreendido 
foram encaminha-
dos ao plantão 
policial da região 
para o registro dos 
fatos e providên-
cias cabíveis.

PM 
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Segurança da boate está vivo 
e se recupera bem Pensando em uma forma de ajudar a movimentar as pizzarias da cidade de Cachoeiro de 

Itapemirim, vereador propõe um projeto de Lei para divulgar a ideia

Embora não se com-
pare a São Paulo, onde 
se consomem cerca de 
575 mil unidades por 
dia, Cachoeiro tem na 
pizza um dos principais 
produtos do setor de 
bares e restaurantes. 
São incontáveis as pi-
zzarias da cidade, e, 
sem dúvida, o alimento 
agrada cachoeirenses 
de todas as idades. No 
entanto, assim como 
em toda a economia, 
algumas casas espe-
cializadas já fecharam 
as portas e outras vêm 
o movimento cair. 

Por isso, foi com 

a intenção de atrair 
os consumidores do 
município e de outras 
c idades para movi-
mentar o setor que o 
vereador Sílvio Coelho 
(PRP), o Silvinho, pro-
pôs a criação do Dia da 
Pizza, em Cachoeiro, a 
ser comemorado em 
10 de julho. “A ideia é 
que se organize um 
grande festival nesta 
semana, assim como 
ocorre em várias outras 
cidades do mundo”, 
afi rma o vereador, que 
se inspirou também em 
outros eventos, como 
os festivais de cerveja, 

Assessoria de imprensa

Vereador Silvinho já pensa em um festival de pizza em 
Ccahoeiro para atrair clientes

Pizza pode ser a saída da crise
PROJETO

Assessoria de Imprensa
moqueca, cachaça e 
morango, entre muitos 
outros. 

Segundo Silvinho, 
embora  possa  se r 
considerado banal e 
até mesmo motivo de 
chacota, o assunto é 
sério. A pizza tem ad-
quirido cada vez mais 
destaque no ramo de 
alimentos do Brasil , 
que possui mais de 
50 mil pizzarias e já 
conta até mesmo com 
uma feira especializa-
da anual em São Paulo, 
a Expopizza. Por trás 
de cada pizza, lembra, 
há o trabalho de pro-
dutores e comercian-
tes de trigo, proprie-
tários e funcionários 
das pizzarias, garçons 

e entregadores, sem 
contar setores como o 
de embalagens, equi-
pamentos e temperos, 
entre muitos outros.

“Se, com um festival 
pudermos multiplicar a 
produção e venda de 
pizzas por alguns dias 
a cada ano, teríamos 

destaque no turismo 
gastronômico do esta-
do e toda a economia 
do município ganharia”, 
conclui Silvinho. 



ridos na Rodovia Edival 
José Petri, na entrada da 
comunidade. “Segundo 
relatos, a alta velocidade 
e o aumento do número 
de veículos circulando na 
Rodovia, especialmente, 
no verão, tem aumentado 
os riscos na travessia da 
pista. Outra reivindicação 
da comunidade está rela-
cionada a manutenção e 
limpeza da Rodovia, que, 
conforme fotos anexadas, 
podemos verifi car que em 
alguns pontos não é pos-
sível visualizar as placas 
de sinalização devido ao 
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Dois dias com o marido morto

11 na cadeia e cinco armas apreendidas

Um estoquis ta 
de 54 anos foi en-
contrado morto por 
populares na tarde 
de hoje no bair -
ro Itapebussu, em 
Guarapari. Ele foi 
esfaqueado e mor-
reu no banheiro da 
residência. O que 
chama a atenção 
neste caso é que a 
mulher dele passou 
pelo menos três dias 
dormindo ao lado do 
corpo.

Washington Mon-
tovanelle Gonçalves 
trabalhava em uma 
loja de eletrodomés-
ticos no mesmo bair-
ro, mas desde a úl-
tima sexta-feira não 
foi visto no emprego. 
Na tarde de hoje 
amigos foram até o 
local onde ele vivia 
e perguntaram para 
a mulher que morava 

Cinco armas 
de fogo, mais de 
R$ 10 mil em di-
nheiro e 11 pesso-
as encaminhadas 
para a delegacia. 
Este foi o saldo 
de uma operação 
da Força Tática 
da Polícia Militar 
realizado na ma-
nhã de hoje em 

EM CASA

ARSENAL

Homem é morto e mulher passa dois dias dormindo com o corpo em Guarapari

Força Tática apreende cinco armas e prende 11 pessoas em Guarapari

Luciana Maximo

Assessoria de Comunicação

O vereador Renato Lorencini de Anchieta foi até a comunidade de Mãe-Bá, reuniu os moradores, ouviu as demandas e protocolou as indicações

Renato leva gabinete a comunidade e ouve as demandas

É para servir ao povo que 
o vereador é eleito e em 
Anchieta, Renato Lorencini 
faz valer o título de repre-
sentante do povo. Através 
do seu Gabinete Itinerante 
ele foi a Comunidade de 
Mãe-Bá, reuniu a popula-
ção, ouviu as reclamações, 
solicitações, anotou e pre-
parou as indicações na 
Câmara. Um trabalho que 
merece reconhecimento e 
publicidade para que sirva 
de exemplo a outros edis. 

As solicitações partiram 
da realização do Gabinete 
Itinerante, o “Perto de Você”, 
na localidade. Durante a 
ação, foram apontadas di-
versas demandas visando 
a melhoria nos serviços 
públicos prestados na co-
munidade. Esses pedidos 
da comunidade, foram en-
caminhados às secretarias 
e órgãos competentes para 
providências. 

Por meio da Indicação 
426/2018, o vereador su-
geriu intervenções na Rua 
do Campo, com a pavimen-
tação, iluminação da rua e 
construção de espaço de 
recreação para as crian-

ças nas proximidades do 
campo.  Vale ressaltar que 
esta é uma reivindicação 
antiga da comunidade, que, 
por meio da Associação de 
Moradores já protocolou na 
Secretaria de infraestrutura 
sol ici tação, juntamente 
com abaixo assinado.  

Sinalização, lâmpada, 
retorno da construção da 

creche
Ainda relacionados à 

infraestrutura, Lorencini 
solicitou, por meio do ofício 
nº 94: Melhorias na estrada 
do Chalé; Averiguação e 
substituição das lâmpadas 
que apresentam proble-
mas, em especial na praça 
principal; Pintura e reparos 
na escola municipal Maria 
Luiza Flores; Melhoria na si-
nalização das ruas (pintura 
de quebra-molas, faixa de 
pedestres, meio-fi o, dentre 
outros); Retorno da obra 
de construção da creche; 
Fiscalização do transporte 
intermunicipal que adentra 
no bairro; Limpeza nas 
vias públicas, com a reti-
rada de entulhos, capinas 
e roçadas, e, reparos na 

Fonte/ Assessoria 
Texto Monique Ferbeck e Redação

GABINETE

pavimentação; Melhoria 
na pavimentação da Rua 
Colega, localizada no fi nal 
da lagoa, visto que os ve-
ículos têm difi culdade de 
fazer manobras, a exemplo 
do caminhão do lixo.

Redutor de velocidade
Ao DER, o vereador ofi -

ciou solicitando a insta-
lação de um redutor de 
velocidade e manutenção 
da rodovia Edival José 
Petri. Os moradores ex-
pressaram preocupação 
devido ao recorrente nú-
mero de acidentes ocor-

matagal”, afi rma o vereador. 

Ronda periódicas
À Guarda Municipal, o 

pedido foi de intensifi cação 
das rondas periódicas na 
comunidade e a avaliação 
do retorno do sistema de 
vídeo monitoramento no 
Bairro. “Já tivemos um re-
torno positivo da Guarda 
em relação ao reforço 
nas estratégias e atuação 
de patrulhamento refor-
çado no bairro”, salienta 
Lorencini.

Marcação de Consultas 
Já a indicação 427/2018, 

p e d e  a o  E x e c u t i v o 
Municipal,  por meio da 
Secretaria de Saúde, que 
crie ferramenta de ava-
liação dos serviços pres-
tados e dos profi ssionais 
diretamente ligados nos 
atendimentos aos usuários, 
nas Unidade de Saúde do 
município. À mesma secre-
taria, Renato encaminhou 
demandas relacionadas à 
marcação de consultas e 
exames, demandas inter-
nas da unidade, bem como 
requisição de serviços e 
melhorias na estrutura da 
unidade e manutenção 
de equipamentos da ESF 
Mãe-Bá.

Vereador ouve a 
população de Mãe-Bá

Moradores querem mais 
consultas na Unidade de 

Saúde

A população pede 
redutor de velocidade

A comunidade pediu a 
retomada da construção 
da creche de Mãe-Bá

Renato vai à 
Comunidade e ouve as 
demandas
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Dois dias com o marido morto

11 na cadeia e cinco armas apreendidas

Um estoquis ta 
de 54 anos foi en-
contrado morto por 
populares na tarde 
de hoje no bair -
ro Itapebussu, em 
Guarapari. Ele foi 
esfaqueado e mor-
reu no banheiro da 
residência. O que 
chama a atenção 
neste caso é que a 
mulher dele passou 
pelo menos três dias 
dormindo ao lado do 
corpo.

Washington Mon-
tovanelle Gonçalves 
trabalhava em uma 
loja de eletrodomés-
ticos no mesmo bair-
ro, mas desde a úl-
tima sexta-feira não 
foi visto no emprego. 
Na tarde de hoje 
amigos foram até o 
local onde ele vivia 
e perguntaram para 
a mulher que morava 

Cinco armas 
de fogo, mais de 
R$ 10 mil em di-
nheiro e 11 pesso-
as encaminhadas 
para a delegacia. 
Este foi o saldo 
de uma operação 
da Força Tática 
da Polícia Militar 
realizado na ma-
nhã de hoje em 

Montovanelle, 68 
anos, tia da vítima.

A  p e r í c i a  d a 
Polícia Civil foi acio-
nada e constatou 
que  Wash ing ton 
morreu por causa 

de uma perfuração 
no ombro esquerdo 
provocado por uma 
arma branca. A esti-
mativa é de que ele 
esteja morto desde 
o último domingo.

A mulher, que não 
teve a identidade 
revelada pela polí-
cia, estava visivel-
mente transtornada 
e gritando muito, 
falando coisas sem 

com ele onde esta-
va Washington. Para 
surpresa dos ami-
gos, ela respondeu 
calmamente que ele 
estava morto no ba-
nheiro da casa.

A Polícia Militar foi 
chamada ao local e 
teve que arrombar 
a porta da casa para 
entrar. A mulher se 
trancou no banhei-
ro e se deitou ao 
lado do corpo, que 
estava coberto com 
lençóis.

“Ela sempre foi 
meio per turbada 
e os dois bebiam 
muito. Ele chegou a 
fi car sóbrio por nove 
anos e depois voltou 
a beber novamente. 
Os bebiam até cair. 
Não sei o que acon-
teceu, temos que es-
perar a perícia”, con-
tou Maria do Carmo 

Guarapari.
A  operação 

c o m e ç o u  p o r 
volta das 6 horas 
e o objetivo foi 
cumprir manda-
dos de busca e 
apreensão em 
uma residência 
alugada na co-
m u n i d a d e  d e 
Todos os Santos, 

sen t ido  pa ra  os 
policiais. O corpo 
de Washington foi 
encaminhado para 
o  Depar tamento 
Médico Legal  de 
Vitória.

EM CASA

ARSENAL

Washington Montovanelle Gonçalves estava morto no banheiro da casa e a 
mulher dele dormia com ele

Armas, dinheiro, celulares e 11 presos na 
operação da Força Tática na manhã de hoje em 
Guarapari. João Thomazelli/Portal27

Por João Tomazelli – Portal 27

Por João Tomazelli – Portal 27

Homem é morto e mulher passa dois dias dormindo com o corpo em Guarapari

Força Tática apreende cinco armas e prende 11 pessoas em Guarapari
no inter ior  de 
Guarapari.

A s  p r i s õ e s 
ocorreram de-
pois que a polícia 
recebeu denún-
cias dando conta 
de que o gru-
po era foragido 
da Bahia e que 
contra vários in-
divíduos haviam 
m a n d a d o s  d e 
pr isão por  d i -
versos cr imes, 

como homicídio 
e  ameaça.  Os 
mandados são 
dos Estados da 
Bahia, Minas e do 
Distrito Federal.

A polícia ainda 
não apresentou 
a identidade dos 
detidos e nem os 
crimes ao qual 
eles respondem. 
Isso deve acon-
tecer na tarde de 
hoje. 
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Sul se mobiliza pela Ferrovia 
ES 118

Primeira reunião foi 
realizada nesta terça 
(21), no gabinete do 
prefeito de Cachoeiro

Diante do impasse 
sobre a construção 
da ferrovia Litorânea 
Sul (EF 118), municípios 
e organizações da 

Coelho, representan-
tes de prefeituras e do 
setor produtivo deci-
diram criar um comitê, 
com o objetivo de 
articular ações para 
pressionar a União 
a manter a EF 118 – 
que ligaria a Grande 
Vitória a Presidente 
Kennedy – como 
contrapartida à reno-
vação da concessão 

da Estrada de Ferro 
Vitória-Minas (EFVM). 
Recentemente,  a 
Agência Nacional de 
Transportes Terrestres 
(ANTT) propôs que a 
construção de uma 
ferrovia na região 
Centro-Oeste do país 
seja a contrapartida. 

“Decidimos pro-
vocar esse encon-
tro porque estamos 
preocupados com 
essa situação. A EF 
118 é um investimen-
to muito esperado e 
de grande relevância 
para impulsionar o 
desenvolvimento da 
nossa região. Nesse 
grupo que criamos, 
o poder público e a 
sociedade civil orga-
nizada vão somar es-
forços para lutar pela 
construção da ferro-
via, que vai benefi ciar 
todo o sul capixaba. 
Posteriormente, esse 
também será um fó-
rum para discussão 
de outros temas rela-
cionados ao desen-
volvimento regional”, 
disse Victor Coelho. 

Durante a reunião, 
o grupo definiu as 
primeiras ações a se-
rem realizadas. Entre 

elas estão o envio de 
uma carta-manifesto 
ao governo federal; a 
participação de repre-
sentantes do comitê 
na audiência pública 
que a ANTT realiza-
rá sobre a EFVM, no 
dia 10 de setembro, 
em Vitória; a apresen-
tação do projeto da 
EF 118 na Cachoeiro 
Stone Fair 2018; e 
o agendamento de 
encontros com go-
vernador, deputados 
federais e senadores 
capixabas. 

Presente na reu-
nião, a prefeita de 
Presidente Kennedy, 
A m a n d a  Q u i n t a 
Rangel, avalia que a 
formação do comitê 
é fundamental. “O pri-
meiro passo foi dado, 
e as atitudes do co-
mitê são muito impor-
tantes. Acredito que, 
a partir desse trabalho 
em conjunto, vamos 
conseguir avançar 
e ter mais notícias 
positivas sobre o pro-
jeto, que é de suma 
importância para o 
ES, para a região Sul 
toda, principalmente”, 
disse. 

Para o presidente 

região Sul do Espírito 
Santo uniram forças 
para reivindicar a con-
cretização do investi-
mento.

Nesta terça-feira 
(21), em reunião con-
vocada pelo prefeito 
de Cachoeiro, Victor 

do Sindirochas, Tales 
Machado, a união 
entre as lideranças 
regionais é um ponto 
forte da região. “Essa 
união me deixa muito 
otimista. Se nos man-
tivermos unidos em 
prol desse projeto, 
teremos uma força 
enorme. As expecta-
tivas melhoram muito 
para vencermos esse 
desafi o.”

Também participa-
ram do encontro os 
prefeitos de Castelo, 
Luiz Carlos Piassi; 
de Rio Novo do Sul, 
Thiago Fiório; de 
Muqui, Carlos Renato 
Prúcoli; de Apiacá, 
Fabrício Thiebald; 
de Atílio Vivacqua, 
Josemar Machado; 
além de representan-
tes de Marataízes e 
Anchieta. Estiveram 
representados, ainda, 
a Câmara Municipal 
d e  C a c h o e i r o , 
o  M o v i m e n t o 
Empresarial do Sul 
do Espírito Santo 
(Messes), a Associação 
Comercial, Industrial 
e de Serviços de 
Cachoeiro (Acisci), o 
Porto Central e a im-
prensa local.

ECONOMIA
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Municípios do Sul do ES se mobilizam pela ferrovia EF 118

Assessoria de Comunicação

Municípios do Sul do ES se mobilizam pela ferrovia EF 118
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