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Cheia de moral 
no PSB, a polêmica 
jornalista, candidata 
a deputada estadu-
al, Luciana Maximo 
r e c e b e u  n e s t a 
sexta-feira, 24, em 
Piúma a candidata 
a vice-governadora, 
Jacqueline Moraes. 
Elas almoçaram jun-
tas no Restaurante 
Onda, e bateram um 
super papo com o 
presidente do PSB 
Municipal Weber e 
Valtinho Potratz, o 
padrinho de Luciana 
no partido.

Luciana fez uma 
live com Jacqueline 
que acabou pedin-
do votos a Luciana 
enobrecendo as 
qualidades da jor-
nalista que sempre 
defendeu as comu-
nidades no Sul do 
estado dando voz as 
pessoas com menos 
acessos a serviços. 

ambientes políticos e 
você é essa mulher 
especial que esta-

mos acreditando. O 
PSB acredita muito 
na sua candidatura, 

principalmente com 
esse número que 
você tem”, ressaltou 

“Você é uma mulher 
que veio para dar 
voz a comunidade 
em geral, você é uma 
mulher que trabalha 
com essa ferramenta 
importante que é o 
jornalismo e você 
vai fazer muita dife-
rença na Assembleia 
Legislativa, você pre-
cisa dar voz e lutar 
por essas pessoas 
que tanto precisa e 
que você conhece 
de perto, foi um in-
centivo à sua candi-
datura, é um incenti-
vo à participação. Eu 
sou uma defensora 
de maior participação 
das mulheres, não 
só nos processos 
eleitorais, mas em 
toda esfera de poder, 
de um governo, afi nal 
de contas, precisa-
mos criar o equilíbrio 
nos ambientes e a 
participação da mu-
lher vai fazer isso nos 

Jacqueline.     
 Antes do almoço, 

foram cumprimentar 
a candidata a vice-
-governadora, o jo-
vem candidato a de-
putado estadual pelo 
PRP, Adson Nogueira 
de Anchieta e o se-
cretário de Esporte, 
Renan Paiva. 

Jacqueline teve 
uma agenda no sul 
extensa, pela ma-
nhã conversou com 
as  mu lheres  em 
Alfredo Chaves, e 
esteve em Iconha 
com o presidente 
do PSB municipal, 
Marcos José Beiriz 
Soares, almoçou em 
Piúma (prato executi-
vo mais em conta), e 
seguiu a Marataízes, 
onde marcou presen-
ça no Encontro de 
Mulheres Negras + 
30”, promovido pelo 
Coletivo Negras (os) 
Empoderadas (os) 
Regional Sul ,  re-
alizado no Centro 
d e  C o n v i v ê n c i a 
Renascer. 

Almoço no Onda com a 
vice de Casão

ENCONTRO

Da Redação

Pela manhã Luciana gravou o jingle em Guarapari “Só de Sacanagem”, e Jacqueline 
conversou com mulheres em Alfredo Chaves, às 13h00 elas almoçaram
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Divulgação
Caminhada do 40 contagia ruas de Linhares com Casagrande

Em tarde de muita 
alegria, a caminha-
da do 40 contagiou 
as ruas de Linhares, 
nesta sexta-feira (24). 
Acompanhado por 
diversas lideranças 
políticas da Região 
Norte do Estado, o 
candidato ao governo 
Renato Casagrande 
(PSB 40) visitou co-
merciantes do Centro 
da cidade e ouviu os 
principais anseios da 

população.
Esta foi a primeira 

atividade de campa-
nha de Casagrande 
na região. Na oca-
sião, ele aproveitou 
para apresentar as 
propostas do seu 
plano de governo. 
“Viemos aqui porque 
a gente quer cuidar 
das pessoas, porque 
queremos ser cada 
vez mais autossufi-
ciente nos serviços 

Caminhada do 40 contagia ruas de 
Linhares

Renato Casagrande nas ruas 
de Linhares

POLÍTICA

Assessoria de Imprensa
públicos, melhoran-
do a qualidade da 
saúde, da educação 
e investindo em in-
fraestrutura. Esse é 
o nosso desejo para 
os próximos anos”, 
explicou Casagrande.

D u r a n t e  s u a 
g e s t ã o ,  Re n a t o 
Casagrande realizou 
diversos investimen-
tos em Linhares. 
Dentre as ações 
estão, por exemplo, 
a entrega de 1.949 
carteiras de moto-
rista gratuitas pelo 

CNH Social, implan-
tação da Agência 
do Sistema Nacional 
d e  E m p r e g o , 
Atendimento de 1.116 
famílias pelo progra-
ma Bolsa Capixaba, 
além da aplicação 
de R$ 2,8 milhões na 
saúde primária.

Presença em
 congresso

Na manhã des-
ta sexta-feira (24), 
Renato Casagrande 
p a r t i c i p o u  d o 
8 º  C o n g r e s s o 

Educac iona l  das 
Escolas Particulares 
do Espírito Santo, 

n o  C e n t r o  d e 
C o n v e n ç õ e s  d e 
Vitória.
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Jacqueline.     
 Antes do almoço, 

foram cumprimentar 
a candidata a vice-
-governadora, o jo-
vem candidato a de-
putado estadual pelo 
PRP, Adson Nogueira 
de Anchieta e o se-
cretário de Esporte, 
Renan Paiva. 

Jacqueline teve 
uma agenda no sul 
extensa, pela ma-
nhã conversou com 
as  mu lheres  em 
Alfredo Chaves, e 
esteve em Iconha 
com o presidente 
do PSB municipal, 
Marcos José Beiriz 
Soares, almoçou em 
Piúma (prato executi-
vo mais em conta), e 
seguiu a Marataízes, 
onde marcou presen-
ça no Encontro de 
Mulheres Negras + 
30”, promovido pelo 
Coletivo Negras (os) 
Empoderadas (os) 
Regional Sul ,  re-
alizado no Centro 
d e  C o n v i v ê n c i a 
Renascer. 

Almoço no Onda com a 
vice de Casão
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XILINDRÓ
O clima esta-
va quente na 
Delegacia de 
P iúma,  nes-
ta sexta-feira. 
Além dos qua-
t ro  que de-
ram trabalho 
aos policiais, 
foram presos 
também Felipe 
d a s  N e v e s 
Mateus Alves 
de 20 anos o 
primo dele o 
menor, V.F.M, 
71 anos através 
de mandado 
de prisão acu-
sados de ten-
tarem matar 
a tiros Gilmar 
Souza, no últi-
mo dia 13.
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Com requintes de crueldade 4 estupram, espancam e torturam Camila. O motivo: ciúmes Bileu, ex-namorado, deu a ordem, mandou matar

Camila não morreu nas mãos dos quatros porque desmaiou

A jovem Camila Batista 
Nery, 25 anos, residente 
no bairro Tamarindo, em 
Piúma foi covardemente 
estuprada por  t rês ra-
pazes, foi torturada com 
requintes de crueldade, 
tendo o pescoço quase 
degolado por f ios e só 
não morreu após a sessão 
tortura porque desmaiou 
e os bandidos acharam 
que ela estava morta. O 
crime aconteceu no meio 

do Pasto no Morro dos 
Baianos, no bairro Céu 
Azul em Piúma. 

Camila foi encontrada 
na manhã desta sexta-feira 
desacordada por popula-
res que acionaram a Polícia 
Militar e o socorro, ela foi le-
vada ao Hospital de Nosso 
Senhora da Conceição 
com muitos hematomas e 
marcas de tortura.   

Três acusados de co-
meterem o crime foram 
presos em casa enquanto 
dormiam, na manhã des-
ta sexta-feira, 24, entre 

Da redação

VIOLÊNCIA

eles um adolescente de 
17 anos. Eduardo Correa 
Barbosa, o Duduzinho, 20 
anos, residente no bairro 
Céu Azul, Igor de Oliveira 
Arariba, 19 anos, também 
do Céu Azul confessaram 
à pol íc ia  que Everson 
Ramos Rodrigues, 19 anos, 
o Biléu de Niterói foi quem 
deu a ordem e quem es-
tuprou Camila. 

De acordo com o de-
poimento de Eduardo a 
Pol ícia Civi l  ele tentou 
matar a jovem a mando 
de Biléu que morria de 
c iúmes da ex-namora-
da, por isso ele planejou 
e acionou os parceiros 
(comparsas). ‘Importante 
registrar que a motivação 
do delito era o fato de 
Everton ser ex-namorado 
da ví t ima e ter ciúmes 
dela e, sendo este líder 
do grupo, determinou e 
executou o estupro e o 
homicídio, que somente 
não consumou em razão 
destes terem  creditado 
que mataram a  v í t ima 
quando esta desmaiou”, 
ressaltou o delegado que 
autuou os quatro envolvi-
dos em associação para o 
tráfico, tráfico de drogas, 
tentativa de homicídio,  

estupro e formação de 
quadrilha, podendo pegar 
até 30 anos de cadeia, se 
condenados por todos os 
crimes.

O namorado de Camila, 
Ray Miranda da Silva con-
tou à polícia que os exe-
cutores estavam trafican-
do quando ele e Camila 
foram comprar a droga 
(crack), momento em que 
os autuados sequestram-
-na e decidiram leva-la ao 
mato para execução dos 
delitos.

O DELEGADO David de 
Santana Gomes solicitou a 
prisão de Everton, o Bileu 
que não foi encontrado 
pela polícia, ele encontra-
-se foragido.

Camila foi transferida 
para o Hospital São Lucas 
em Vitória com suspeita 
de traumatismo craniano, 
ela corre risco de morte. 
Chegou desacordada , 
mas depois acordou e 
contou que os bandidos 
foram para matá-la.  

Informações da Polícia 
Civil dão conta de que os 
quatro envolvidos neste 
crime são todos velhos 
conhecidos da pol íc ia 
com várias passagens por 
diversos crimes.
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Digno de muitos aplausos o Encontro de Mulheres 
Negras + 30”, promovido pelo Coletivo Negras (os) 
Empoderadas (os) Regional Sul, realizado no Centro 
de Convivência Renascer, em Marataízes.  O momento 
foi de discutir políticas públicas para a classe negra 

do Litoral Sul do Espírito Santo. Além de exposições 
belíssimas em exibição, palestras, debates, mulheres 
e homens negros esbanjaram charme, elegância, 
presença e mais, estão empoderadíssimos na luta 
pelos seus direitos. Foi o máximo!   

Social
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# Aconteceu na noite desta sexta 
24/08 a gravação do 3° DVD da Banda 
Santaréns. O evento foi um sucesso com 
um desfi le de gente bonita e animada, 
o que não falta nas noites do Caminho 
do Sítio.

# A melhor pedida para o domingão 
é passar o dia no Sítio do Zé Tosi, um 
lugar perfeito de convívio familiar, e de 
amigos, ao som de uma boa música ao 
vivo, saboreando as deliciosas comidas 

preparadas no fogão a lenha! Culinária 
perfeita para quem gosta de uma comida 
mais pesada (feijoada, costelinha, 
polenta, macarrão, carne ensopada om 
batata) 

#Ei!!!! 
Você de Itapemirim e Região, neste 

sábado 25 Dona Música e Seu Poema 
e Palco Livre com a atriz/diretora Ivny 
Matos. Combinado? Itaoca pousada 
Camping, às 19h00, realmente imperdível. 

#E está chegando com força total também neste Sábado 25 a tradicional 
Cavalgada do Mazinho, pode contar que será mais um desfi le de gente bonita, 
animada, de bem com a vida e massa! Ambiente amplo, agradável. Agitando a 
galera no #Sitio Casarão 

#E o Butikin Casa Verde, 
heim!!! Já se tornou o 
point de Marataízes e te 
convida para mais um 
fi m de semana marcar 
presença e se divertir 
c o m  s e u s  a m i g o s ! 
Venha, tá bombando! 
O que não falta são 
opções pra você se 
divertir com a família e 
amigos.  A programação 
está extensa para todos 
os gostos. Escolha a 
sua opção! 
Agende....
E um Ótimo fds!!!!

Se jogue...   

Vai fi car 
Top!!
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Ernani Silva proprietário das Casas de Show Sítio 
Show de Bola é Caminho do Sítio / Divulgação

Dona Música e Seu Poema - Itaoca Pousada 
Camping/ divulgação
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