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Estelionato, recepção, fraude - 171
leva assessor de vereador à cadeia

O assessor do 
v e r e a d o r  J o r g e 
Miranda, de Piúma, 
Jeferson Garcia da 
Costa, 39 anos, aca-
bou em cana na tarde 
desta segunda-feira, 
27 e sua companhei-
ra Fabiana Valiati 
Anssini ,  32 anos, 
detida para averi-
guação. Jeferson e 
Fabiana foram deti-
dos em casa. Ele é 
acusado de fralde, 
estelionato e recep-
ção. Na casa dele a 
Polícia Civil – PC en-
controu cartões de 
créditos clonados de 
pessoa física e jurídi-
ca, diversos objetos 
nas caixas como: 
dois Iphone zerados 
com carregadores, 
câmera fotográfica 
Canon, zerada na 
bolsa e duas lentes 
de última geração, 
dois notebooks, um 
ar condicionado por-
tátil, sete fritadeiras 

de SP, no dia 24 de 
maio deste ano ao 
conferir o extrato 
do cartão consta-
tou ocorrência de 
bloqueio por con-
ta da tentativa de 
seguidas compras, 
inclusive internacio-
nais. Contudo, ainda 
foi realizada uma 
compra na Polishop 
Matriz no dia 15/ 05 
dividida em oito par-
celas de R$77,49, 

bem como, aquisi-
ção internacional. 
Roseli fez o regis-
tro do Boletim de 
Ocorrência – BO e o 
delegado iniciou em 
maio a investigação 
que acabou com a 
prisão do assessor 
parlamentar. 

Jeferson contou 
à polícia que fez 
as compras corre-
tamente, mas ele 
revendia os produ-

tos mais em con-
ta que na internet. 
Informou o delegado 
que após diligências 
a investigação des-
cobriu que as mer-
cadorias adquiridas 
no Polishop estavam 
chegando no ende-
reço do assessor, À 
Rua Nilson Cruz, nº 
3.332 bairro União, 
Piúma, onde resi-
de Jeferson. Porém 
o CPF indicado na 

nas caixas, uma fri-
gideira KitchenAid 
e outra Le Creuset, 
ambas importadas 
e um jogo completo 
de porcelanas.

De acordo com o 
delegado de Piúma, 
David Santana, a 
invest igação co-
m e ç o u  e m  S ã o 
Paulo, na Delegacia 
Seccional de Polícia 
de Adamantina, uma 
vez que o cartão 
de uma senhora da-
quela cidade fora 
clonado e estava 
sendo utilizado por 
Jeferson em Piúma. 
O  d e l e g a d o  d e 
Adamantina enca-
minhou um ofi cio a 
David para que ele 
desse seguimento 
a investigação, uma 
vez que, a consu-
mação do delito se 
dava nesta cidade. 

Segundo o de-
legado a senhora 
Roseli Irene Miguel 

A CASA CAIU

Da Redação

Jeferson foi preso acusado de estelionato, fraude e recepção, na casa deles os materiais 
foram encontrados
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compra  fe i ta  no 
Polishop não batia 
com o de Jeferson, 
gerando presunção 
de que se trata de 
uma fraude.     

 Deu ruim mesmo 
para Jeferson quan-
do ele foi intimado 
para depor na dele-
gacia para explicar o 
fato. Na presença da 
autoridade policial, 
o acusado acabou 
se contradizendo, 
momento que o de-
legado resolveu dar 
uma batida na casa 
dele. Não deu outra, 
acabou encontrando 
todo o material. Ele 
acabou sendo preso 
em flagrante junto 
com a esposa.  

 Para a Reportagem 
Jeferson disse que 
não tinha nada a ver 
com a acusação e 
que o material ele 
comprou. Ele teve 
a oportunidade de 
explicar, entretanto, 
preferiu se calar, di-
zendo que quando 
sair da prisão conta 
a versão dos fatos.
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Estelionato, recepção, fraude - 171
leva assessor de vereador à cadeia

Biel não é Bileu e Camila 
sabe tudo

Neste domingo, 
26, a Redação foi 
informada de que 
Camila ao ser so-
corrida repetia vá-
rias vezes o nome 
Biel ,  Biel ,  Biel ,  e 
que Biel é o apeli-
do do ex-namorado 
dela, Gabriel. A ad-
vogada de Bi leu, 
Francislaine Ciciliote 
disse que vai pro-
var a inocência dele 
neste crime e os ver-
dadeiros culpados 
vão pagar pelo cri-
me contra a Camila.  
Oportunamente, ela 
disse que já entrou 
com um habeas cor-
pos preventivo para 
impedir a prisão de 
Biel. Ela disse que na 
justiça vai fi car pro-
vado se Bileu tem 
culpa ou não. 

Um dos acusados 
do crime Eduardo 
Cor rea  Barbosa , 
o Duduzinho con-
tou a Polícia Civil 
– PC que ele ten-
tou matar a jovem a 
mando de Everson 
Ramos Rodrigues, 
vulgo Bileu, mora-
dor de Niterói. Com 
Duduzinho estava 
Igor  O l i ve i ra  de 
Arariba, o Pirquinha, 
e o menor R.S.D, 17 
anos. Os três perten-
cem a uma facção 
criminosa, no bairro 
Céu Azul, segun-
do informações da 
mãe de Bileu, Ana 
Júlia, que procurou 
o jornal e afirmou 

Cami la  in fo rmou 
nesta segunda-feira, 
27 que o namora-
do atual de Camila 
declarou no depoi-
mento que antes de 
decidirem ir ao Céu 
Azul, na madrugada 
do dia 23, data do 
crime, eles passaram 
pela “boca’ de Biléu 
no bairro Niterói. 
Quando passaram 
por lá por volta das 
2h00, Bileu havia 
dito que não tinha 
crack e indicou a 
boca dos compar-
sas. Disse ainda que 
atualmente não exis-
te mais rixa entre 
um grupo e outro. 
Quando Camila e 
Ray subiram o morro, 
Bileu teria pedido 
que Duduzinho, Igor 
e o menor abordas-
sem o casal .  Ao 
chegarem no Céu 
Azul, Camila e Ray 

foram abordados e 
que os três rapazes 
disseram “perdeu, 
fi a quietinho” e atra-
íram os dois para o 
meio do mato com 
uma arma, porém 
Ray conseguiu fugir 
e Camila não. Ainda 
segundo o inquérito, 
Ray contou que a 
ordem era matar os 
dois, ele e ela, mas 
ele fugiu e chamou 
a polícia.

Informações de 
uma testemunha a 
redação dão conta 
de Ray usava Camila 
para se prostituir em 
troca de drogas que 
pudesse saciar os 
dois. Essa informa-
ção não foi repas-
sada por Ray que 
amanheceu na porta 
de Delegacia de-
sesperado narrando 
os fatos a polícia. 
Ray e Camila se co-

nheceram em um 
centro de tratamento 
para dependência 
química e estavam 
juntos há três meses, 
moravam juntos em 
Marataízes, assim ele 
relatou ao delegado.

BILEU NEGA TUDO 
E DISSE QUE 

VAI PROVAR A 
INOCÊNCIA

Bileu entrou em 
contato com a re-
dação através do 
WhatsApp e negou 
a participação dele 
como mandante. “Eu 
vim aqui para pro-
var minha inocência 
porque estou sendo 
acusado de um cri-
me que não fui eu 
quem cometi. Um 
estupro ainda, isso 
tá causando coisas 
com meu nome, di-
famação e calúnia. 
Eu vou provar minha 

que o fi lho não pode 
ficar com a conta 
dessa tentativa de 
homicídio. Ana Júlia 
frisou que Bileu não 
era namorado de 
Camila, era amigo 
e não tinha motivos 
para atentar contra 
a vida dela.  Disse 
ainda que os meni-
nos de Niterói são 
proibidos de subir 
no Céu Azul e que a 
facção do Céu tem 
rixa com a de Niterói. 
Ana Júlia assegurou 
que jamais Bileu su-
biria o morro, estu-
praria a menina que 
ela não tinha nada 
contra e mandaria 
inimigos dele matá-
-la. “Eles forjaram 
para colocar na con-
ta de Bileu”. A mãe 
de Bileu comentou 
que é preciso enten-
der ô porque que o 
namorado atual da 
Camila foi poupado 
dessa violência, “por 
que o deixaram vivo 
e por que meu fi lho 
estupraria, mandaria 
os inimigos matá-
-la e fi caria na cena 
do crime, sendo ele 
ameaçado pe los 
mesmos.  Eles arma-
ram para meu fi lho”. 

A POLÍCIA NÃO 
ACREDITA NESTA 

VERSÃO
O delegado res-

ponsável pelo in-
quérito que inves-
tiga a tentativa de 
homicíd io contra 

inocência, tenho a 
consciência mui-
to limpa, todos os 
policiais de Piúma 
sabem que existe 
um confl i to entre 
Niterói e Céu Azul, 
por causa da morte 
de Murruga. Eu vou 
provar isso pra jus-
tiça que não fui eu, 
quero que a Camila 
volte ao normal. Ela 
sabe quem é o ex 
dela, que é o Biel, 
que foi o mandante 
deste crime. Essas 
pessoas que estão 
me criticando hão de 
ver a verdade e vão 
calar a boca. Sou 
seu vizinho Luciana 
Maximo, você ver 
meu dia a dia, sem-
pre respeito os mo-
radores. Não tenho 
necessidade de es-
tuprar ninguém, por-
que eu tenho minha 
namorada, meu fi lho, 
não seria capaz de 
fazer uma covardia 
dessa que fizeram 
com Camila. Estou 
escondido igual um 
bicho preso. Não 
posso sair porque 
a polícia quer me 
pegar inocente. Vou 
s im me entregar 
quando a Camila 
voltar a falar, eu não 
posso chegar agora 
e me entregar de 
mão beijada a polí-
cia e pagar por uma 
coisa que eu não 
fi z. Quero ver quan-
do vocês saberem 
a verdade do que 
está acontecendo, 
eu vou correr atrás, 
eu quero justiça”, 
garantiu Bileu.

CASO CAMILA

Arquivo

Camila segue internada, isolada, no Hospital São Lucas 
em Vitória

Da Redação

Bileu afi rma que ele não mandou matar Camila, mas a Polícia o acusa e diz que a rixa entre 
os grupos Céu Azule Niterói não existe mais. Bileu disse que quem mandou foi Bielcompra  fe i ta  no 
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de que se trata de 
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para depor na dele-
gacia para explicar o 
fato. Na presença da 
autoridade policial, 
o acusado acabou 
se contradizendo, 
momento que o de-
legado resolveu dar 
uma batida na casa 
dele. Não deu outra, 
acabou encontrando 
todo o material. Ele 
acabou sendo preso 
em flagrante junto 
com a esposa.  

 Para a Reportagem 
Jeferson disse que 
não tinha nada a ver 
com a acusação e 
que o material ele 
comprou. Ele teve 
a oportunidade de 
explicar, entretanto, 
preferiu se calar, di-
zendo que quando 
sair da prisão conta 
a versão dos fatos.
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FOTOS/ Cida Rocha

Red Label, cerveja, cardápio infantil completo, brinquedos até, cantinho mineiro, decoração mara, festa massa, Espaço festar lotado, pais felizes, 
princesa linda e convidados de honra

Estella sua festa foi mara e você, é a PRINCESA!

Pensa na festa! Pensou? 
Então, agora imagina a 
princesa? Imaginou? Baba 
então, Estel la Cordeiro 
Silva, a primogênita e única 
na vida do casal de empre-
sários de Piúma, Narinha 
e Leandro, proprietários 
da maravilhosa Padaria da 
Família.

Tudo  impecáve l ,  da 
chegada a saída, a Festa 
da Estella foi um arraso! 
PARABÉNS,  Leandro e 
Narinha, vocês têm sorte, 

tem a menina mais simpáti-
ca, dócil, serena, tens uma 
princesinha presenteada 
por Deus...

Unicórnio: o tema da 
festa que, encantou a to-
dos os presentes, sexta, 
24, escolhidos a dedo, 
somente amigos da família, 
mas, indubitavelmente, a 
sociedade da Cidade das 
Conchas marcou presença 
com todas pompas. 

Exigente que só ela, 
Narinha confi ou a decora-
ção a Inácio Tomazzini que 
deu um show de criativida-
de deixando os convivas 

Da redação

PARABÉNS!

impressionados com nos 
detalhes da entrada, Lond 
de fotos.  De tudo, com 
muita perfeição, da banda 
sertaneja, ao som, coman-
dando por Léo Som e os, 
DJ’s Rafael e Bravim que 
deram o tom a parte. 

O Festar estava magnífi -
co, o Espaço badalado de 
Eventos no Scherrer, local 
escolhido pelos pais da 
princesa para receber os 
convidados, que, ao fi nal 
levaram para casa um mini 
bolo confeitado de lem-
brança, claro, produção da 
Padaria da Família.

O cantinho mineiro esta-
va delicioso, com tudo que 
a gente não pode comer, 
segundo os que querem 
ficar fit, mas, abusa: tor-
resminho, costelinha suína 
defumada, linguiça e muito 
mais. O lound de fotos foi o 
cenário para as poses mais 
felizes da princesa e dos 
pais com os convidados. 

As fotos f icaram por 
conta da competente fo-
tógrafa Cida Rocha, o ce-
rimonial com assessoria 
de Anderson Cunha não 
deixou nada a desejar. Os 
garçons super atenciosos, 
serviam em belas taças 
cerveja, refrigerante, água. 
O uísque fi cou a mesa só 

para os que degustam, na 
boa, a festa teve de tudo!

Quem não gosta, né gen-
te? De levar os fi lhos a um 
evento que tem tudo que 
eles amam: pipoca, algo-
dão doce, mini cachorro 
quente, mini hambúrguer, 
caldo verde, mini salgados 
variados, petiscos, tor-
ta salgada, ufa, Agatha e 
Jorge se jogaram.

Festa para fi car na lem-
brança da Estela pelo resto 
da vida, foram os 9 anos 
mais felizes da vida dos 
pais, que estavam lindos, 
radiantes e agradecidos.

“A princesa mais linda, o 
meu amor maior, a menina 
mais simpática, amorosa 
e intel igente que você 
conhece fez aniversário. 
Foi uma noite incrível e 
poder ver o sorriso e toda 
a alegria do mundo concen-
trada nessa pessoinha não 
tem preço! Estella Cordeiro 
Silva, tudo o que fazemos 
nessa vida é por você, nos-
sa fi lha, para sua felicidade! 
Amamos você! �  Obrigado 
Senhor, por nos proporcio-
nar a alegria de ter essa 
bênção em nossa vida, essa 
menina que nos enche de 
orgulho cada dia mais!

Parabéns minha filha”! 
Parabenizaram os pais.
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O almoço estava muito delicioso, feito no 
fogão a lenha, não tinha como sobrar nada. 
As corretoras de Imóveis, radicadas em Piúma, 
Silvana Boechat e Rosangela Ribeiro completam 
aniversário quase juntas. No calendário, Sil, dia 
02/09 e Ro, 21/08, a festa é feita pra duas, no 
mesmo dia, na mesma chácara, onde elas vivem 
felizes, com todo silêncio e privacidade de quem 
merece o sucesso almejado na sociedade. Elas os 
Rottweiler, os perus, galinhas, galinholas e outros 
animais domésticos. 

Neste sábado, 25, os amigos e parentes delas 
foram abraça-las e se divertir, comemoram o niver 

de ambas. 
Detalhe, discursos, poesias, karaokê, moda 

de viola e muitas declarações verdadeiras dos 
amigos que se sentiram honrados almoçarem 
juntos. 

A empresária Alessandra Boechat, irmã 
de Silvana declarou as duas, palavras que 
emocionaram a todos que estavam presentes. 
O que mais me tocou foi saber que as sobrinhas 
de Silvana e Ro, dentistas, estão em Piúma 
trabalhando porque o maior exemplo de suas 
vidas são as tias. Alessandra é irmã de sangue 
e com certeza de outras vidas, elas são unidas 

de uma forma linda, é espiritual. Rosangela é um 
complemento de Silvana e de Alessandra, que vê 
nas duas, uma única pessoa.

Ser convidada para estar entre vocês, Luciana 
Zetum, Luciana Zuqui, Luciana advogada, parecia 
a tarde das Lucianas, entre outros tão nobres 
amigos, como Unir e sua linda esposa, Andrey 
Mazzini e sua gata, e outros, outros, outros e 
outros, que minha memória não registra nomes, é 
motivo de honra, por isso e por tudo que Silvana e 
Rosangela representam na Cidade das Conchas 
é que eu faço questão de estar, registrar e afi rmar: 
FOI O MÁXIMO. Quero mais! 

Social

FELICIDADES

Amigos 
confraternizam com 

Sil e Ro
Só verdadeiros amigos 

abraçaram Rô e Silvana 
e almoçaram com elas 

sábado, 25
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Dona Música e Seu Poema
envolve e emociona sábado

A  8 ª  E d i ç ã o 
Sarau Dona Música 
&  S e u  Po e m a  - 
Encerramento do 
curso de poesia, 
realizado sábado, 
25 no Camping de 
Itaoca/ Itapemirim foi 
uma noite de extre-
ma gratidão. “Só gra-

tilo, que ao final do 
curso lançou o livro 
de poesias escrito 
pelos alunos. “Este 
projeto é a realiza-
ção de um sonho. 
O sonho de uma 
menina do interior, 
inquieta e escanda-
losa, que saiu pelo 
mundo em busca 
de si e deu de cara 
com a Poesia. Neste 
dia, ela sofreu uma 

verdadeira meta-
m o r f o s e .  D e s d e 
então, seu desejo 
foi sair pelo mun-
do dividindo essa 
nova para o máxi-
mo de pessoas que 
suas asas pudes-
sem alcançar. Aqui, 
encontrei jovens e 
adolescentes se-
dentos de atenção, 
explodindo de amor 
e escondidos por 

t rás das amarras 
que a sociedade do 
mal nos impõe a to-
dos. Foi maravilho-
so ouvi-los e poder 
falar de metáfora, 
l iberdade, l íngua, 
símbolos, vida, reli-
gião, corpo, articu-
lações, emoções, 
sentimento, gente, 
Deus, nós! 

Te convido a se 
deliciar om os ma-

tidão, cada dia mais 
fé no meu trabalho 
e certeza que estou 
no caminho certo”, 
disse Ivny Matos ide-
alizadora do projeto 
que é sucesso!

Ivny reuniu uma 
galera massa, cheia 
de inspiração e es-

ravilhoso poemas 
desses meninos, 
que sentiram o gos-
to da liberdade atra-
vés das palavras e, 
corajosos, se lan-
çaram ao papel em 
branco!  Grat idão 
pela oportunidade 
de conquistar mais 
discípulos do Bem, 
da Liberdade”! Ivny 
Matos - Idealizadora 
do projeto.

ENCANTO

Lucas Carvalho

Da Redação

Entenda - atente-se, a poesia mora no nosso íntimo, foi que fi cou evidente no encerramento 
do Curso de Poesias
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