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A  a d v o g a -
d a  F r a n c i s l a i n e 
Ciciliote que defen-
de Weverton Ramos 
Rodrigues, 19 anos, 
o  B i l e u ,  a c u s a -
d o  p o r  E d u a r d o 
Correa Barbosa, o 
Duduzinho, 20 anos 
e Igor de Oliveira 
Arariba, 19 anos, o 
Piroquinha, ambos 
residente no bair-
ro  Céu Azul ,  em 
Piúma de mandar 
matar Camila Nery, 
na madrugada do 
dia 23 disse que 

e  fo ram levados 
ao mato para exe-
cução dos delitos. 
Ele teria consegui-
do fugir e chamar 
a pol íc ia .  “Ray é 
contraditório, não 
conseguiu contar a 
mesma versão duas 
vezes, totalmente 
diferente o depoi-
mento das declara-
ções no Boletim de 
Ocorrência”, disse 
Ciciliote que trabalha 
coma versão de que, 
quem mandou matar 
a Camila não foi Bileu 
porque ele não tinha 
motivos para come-
ter a barbárie”.

Francis la ine já 

deu entrada no ha-
beas corpos pre-
ventivo para tentar 
impedi r  a  pr isão 
de Bileu, acusado 
de ser o mandan-
te do crime contra 
Camila.

A advogada co-
mentou que a mãe 
de Camila contou 
que a filha já está 
acordada e relatou 
que não fora Bileu 
o autor do estupro 
contra ela. 

O caso está sen-
do investigado pela 
Polícia Civil que foi 
enfática, se o Bileu 
não tem culpa, ele 
deve se apresentar 
e contar a versão 
dele para os fatos.

C a m i l a  s e g u e 
internada no São 
Lucas em Vitória, 
a reportagem ain-
da não conseguiu 
contato coma mãe 
dela que pode es-
clarecer muita coisa 
desse cr ime que 
quase vitimou a jo-
vem de 25 anos.

o inquérito policial 
tem depoimentos 
que se contradizem 
com o que foi nar-
rado no Boletim de 
Ocorrência – BO, 
pelo namorado atu-
al de Camila, Ray 
Miranda da Silva. 

Ra y  c o n t o u  à 
polícia que os cri-
minosos estavam 
traficando quando 
ele e Camila foram 
comprar  a droga 
(crack) ,  momento 
em que os aborda-
dos, sequestrados 

arquivo

A advogada de 
Bileu disse que 
o depoimento 
de Ray é 
contraditório

Advogada de Bileu diz que 
Ray é contraditório

POLÍCIA

Da Redação

Advogada encontra brechas no inquérito de Camila e disse que vai provar a inocência de 
Bileu no crime contra Camila
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Um corpo foi encontrado na tarde desta 
terça-feira, 28, na localidade da Fazenda 
Independência, zona rural do município de 
Mimoso do Sul, segundo informações de 
populares, o agricultor teve um de seus 
bezerros furtado, na semana anterior e 
saiu para procurar, sua esposa foi até a 

delegacia para fazer ocorrência sobre o 
sumiço do seu companheiro. 

O corpo foi encontrado em estado 
avançado em decomposição com parte 
do seu braço devorado por algum animal, 
o corpo foi removido para o Departamento 
Médico Legal – DML, de Cachoeiro 

Jefinho, assessor 
do vereador Jorge 
Miranda de Piúma 
preso em flagrante 
com diversas mer-
cadorias compradas 
com cartão clonado 
confessou a Policia 
que foi ele quem fez 
as compras com o 
referido cartão;

J e f i n h o  t i n h a 
o s  a p e l i d o s  d e 
I m p o r t a d i n h o  e 
Paraguai, há poucos 
dias estava em Dubay 
numa super viagem, 
ostentando fotos nas 
redes sociais. Em 
cana ele acabou sen-
do exonerado do car-
go de assessor par-
lamentar. A esposa 
Fabiana foi liberada, 
por enquanto.

Na Câmara de 
Piúma alguns servi-
dores acabaram se-
duzidos com preço 
do Iphone vendido 
por Jefi nho, compra-
ram, tiram onda e, 
outras pessoas da 
cidade eram clientes 
assíduos, principal-
mente na compra de 
ar condicionado e 
notbook importados. 
O Importadinho já res-
ponde por 171.

Cadáver encontrado gera suspeitas

Rapidinhas
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Advogada de Bileu diz que 
Ray é contraditório

Moção de Aplausos à jornalista 
Luciana Maximo

O vereador de 
Iconha José Alberto 
Val iat i  conferiu a 
jornalista Luciana 
Max imo Sedano, 
u m a  M o ç ã o  d e 
Aplausos Presencial 
em reconhecimento 
a sua longa e bem 
sucedida carreira 
e pela árdua bata-
lha de informar com 
ser iedade,  com-
promisso e ét ica 
os seus leitores. A 
entrega da Moção 
ocorreu durante a 
sessão ord inár ia 
desta terça-feira, 
28, no Plenário da 
Casa de Leis, em 
Iconha.

De acordo com o 
vereador, a jornalis-
ta merece a Moção 

lhos nesta casa. E 
ela está aqui hoje, 
desde as 18h00, 
aproveitou o tempo 
para editar alguns 
textos no notbook 
enquanto a sessão 
não começava por-
que ela não para, e 
nós temos o privilé-
gio de tê-la aqui, vi-
zinha nossa, porque 
ela não é referência 
só para Piúma, é re-
ferência para toda a 
região, parabéns”, 
parabenizou o vere-
ador José Alberto.

Luciana quebrou 
o protocolo e falou 

a todos os verea-
dores presentes. 
“Senhores, quero 
dizer que, o meu 
trabalho é para to-
dos,  sempre que 
for solicitada uma 
notícia estou à dis-
posição. A escrita e 
o jornalismo estão 
presentes a minha 
vida todos os dias. 
A  Ed ição D ig i ta l 
ve io  para  t razer 
in formações diá-
rias e é um prazer 
muito grande poder 
atender a todos que 
nos procuram. Hoje 
mesmo (terça) esti-

ve em Itinga depois 
de adicionada ao 
Grupo de WhtsApp 
Paral isação, para 
averiguar a situação 
da falta dos acessos 
as comunidades de 
Santa Ri ta ,  Beira 
Rio, Laranjeiras e 
Itinga na obra do 
contorno de Iconha 
da BR 101. Estarei 
sempre a serviço da 
sociedade. Estive 
também no bairro 
Aparecidinha em 
Piúma para conferir 
a  reclamação de 
uma cidadã que se 
queixava de entu-

por estar sempre 
antenada com as 
notícias, destacar 
a região em todas 
as áreas, desde a 
policial a economia, 
não se furtar com 
a verdade,  aten-
der as demandas 
das comunidades 
e pela criação da 
versão Digital do 
jornal, agora diário. 
“Luciana Maximo, 
ela consegue não 
sei como, produzir 
diariamente o jor-
nal online produz 
também o impresso, 
ela dá voz a muitas 
pessoas. Eu agra-
deço as oportunida-
des que ela me deu, 
divulgando alguns 
poemas e t raba-

lhos na rua há um 
mês. Tao logo f i -
zemos uma live no 
face a Prefeitura en-
viou um caminhão 
para a retirada do 
entulho. Estou sem-
pre a serviço, sem-
pre, como cidadã a 
postos para cumprir 
com a missão de 
informar. Muito obri-
gada pelo reconhe-
cimento desta Casa 
de Leis ao nosso 
trabalho. Sinto-me 
honrada com esta 
Moção de Aplauso”, 
discursou Luciana 
Maximo.

POLÍTICA

Maria J. Pereira e Margarida Mogin

Luciana Maximo recebe Moção de Aplauso    

Da Redação

Luciana Maximo foi convidada pela Câmara de Iconha a receber uma Moção de Aplauso 
Presencial das mãos do vereador José Alberto Valiati



MENINAS CHORAM

“Hoje seu coração não bate mais nes-
te mundo, mas você será para sempre 
recordado como um grande homem! Foi 
um privilégio conhecer uma pessoa tão 
maravilhosa como você”! Já se encontra 
nos braços do Senhor, esse guerreiro 
pai e avô do INTER futebol feminino de 
Cachoeiro! Diz Marinete.

Carla Aparecida Rossi – “Hj. Estou triste 
com a notícia de falecimento de meu ami-
go Lacínio Lima. Como pai um exemplo a 
ser seguido tem tantos fi lhos que tratava 
cada jogadora que passou pelo seu time 
o famoso Internacional. Ou popular time 
do veí, do careca do Lacínio mesmo. 
Quantas coisas boas, quantos ensinamen-
tos você nos trouxe uma linda história a 
seguir o verdadeiro amor pelo FUTEBOL 
FEMININO. Coisa que só vc Lacínio fazia. 
Quantos jogos na areia no campo quantas 
recordações. Quantas vezes campeão. 
Sei que hoje você não tá mais entre a 
gente aqui na terra, mas nos deixa um 
legado a ser seguido, sempre será nosso 
100% LACINIO LIMA. Sou muito grata por 
tudo. Vai em Paz aos braços do PAI”.
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Vigilantes itapemirinenses terão 
adicional de periculosidade 
Prefeito cria Projeto de Lei que concede adicional de periculosidade aos vigilantes em 
Itapemirim

Se despede o maior técnico das meninas de Cachoeiro, Lacínio Lima, o técnico Carequinha, está sendo velado na Capela do bairro Coronel Borges, de onde sairá 
o sepultamento às15H00

Morre um campeão, o técnico do Inter de Cachoeiro

Indubitavelmente, foram 
muito mais vitórias que 
derrotas, o Internacional 
Futebol Clube de Cachoeiro 
de Itapemirim deve a sua 
história de muitas vezes 
campeão ao maior técnico 
da sua trajetória. Ficam de 
luto as jogadoras, as famí-
lias das atletas, os amigos, 
os gramados, a bola, os 
juízes, os gandulas, fi cam 
de luto até a sua maior rival, 
Dona Cotinha e suas me-
ninas do Coronel Borges, 

principal adversária nos 
campeonatos. 

São milhares de meda-
lhas conquistadas, incon-
táveis troféus, centenas de 
momentos inesquecíveis. 
Lacínio Lima faleceu nesta 
terça-feira, 28 – a causa 
será relatada na próxi-
ma edição. Sabe-se que 
Lacínio é o Técnico do 
Internacional, o time das 
meninas de Cachoeiro de 
Itapemirim. Sabe-se que 
Lacínio não enfartou à bei-
ra de nenhum campo por 
conta de Dona Cotinha, a 
técnica brigona do Coronel 

Da redação

O CAMPEÃO

Borges. Ambos amavam o 
futebol feminino da Capital 
Secreta do Mundo. 

Nem dá pra acreditar que 
Lacínio se foi e não se des-
pediu dos velhos amigos. 
“Nos perdemos nas glórias 
deste mundo fugaz, ele 
em busca de um jeito para 
carregar o time a um novo 
campeonato, em busca 
de um patrocínio chorado, 
implorado, em busca de 
um novo troféu e mais um 
monte de medalhas e eu 
aqui, correndo atrás da no-
tícia. Agora acordo de ma-
drugada com a notícia da 
morte do maior ídolo das 
meninas do Internacional 
de Cachoeiro”, grifo de 
Luciana Maximo.

Cruelmente, resta ao 
jornal prestar uma última 
homenagem, a mais covar-
de de todas. “Ele amava 
nossa matéria sobre a his-
tória do time que ele deu 
a vida, que ele dedicou 
toda a sua garra e amor. 
Esta homenagem fúnebre 
que ele é incapaz de ler, 
nem de óculos. Onde está, 
sentirá a dor em minhas 
entranhas de ter perdido 
de vista o técnico das me-
ninas. O incansável técnico 
do Internacional”. 

Quantos berros a bei-

ra do campo do Coronel 
Borges, quantas caixas 
de cervejas à elas, que 
jogavam, se entregavam a 
camisa vermelha e branca 
com a alma, mas ao fi nal 
dos 45 minutos, tinha de 

rolar a gelada, né Marinete, 
Ângela, Tuli, Maria Rita, 
Naná, Vaninha e tantas e 
tantas meninas.

“Vai meu querido técni-
co, segue seu brilho, sua 
luz, segue aos braços do 

pai. O campo ai é grande 
demais e vai se divertir com 
muitas meninas de branco 
e vermelho a beira de um 
gramado, muito verde e lin-
do, como a sua história com 
o FUTEBOL CAPIXABA”! 



Vigilantes itapemirinenses terão 
adicional de periculosidade 

Nesta quarta-fei-
ra (28), o Prefeito 
I t a p e m i r i m ,  D r. 
Th iago  Peçanha 
L o p e s ,  e n c a m i -
nhou à Câmara de 
Ve r e a d o r e s  u m 
Projeto de Lei há 
muito já aguardado 
pela classe traba-
lhadora dos vigilan-
tes patrimoniais do 
município. O PL per-
mite a autorização 
de adicional de peri-
culosidade (perigo/
risco) aos Agentes 
d e  V i g i l â n c i a 
Patrimonial efetivos, 
a partir do dia 1º de 
janeiro de 2019. 

Desde 2013 os 
vigilantes conquis-
taram este direito, 
após a publicação da 
portaria 1.885/2013 
do Min is tér io  do 
Traba lho ,  porém 
até o presente mo-
mento, os gesto-
res que passaram 
por Itapemirim não 
haviam adequado 
este direito à classe, 
como determina a 
lei.

Inicialmente, são 
consideradas ati-

uma justa e espera-
da reivindicação da 
classe, “haja vista 
que por ser servido-
res estatutários não 

havia uma previsão 
para tal direito e 
com a aprovação 
deste projeto esta-
remos adequando 

a lei  federal .  Em 
nome da nossa clas-
se de servidores 
estamos torcendo 
pela anuência dos 

vidades ou opera-
ções perigosas, na 
forma da regula-
mentação aprova-
da pelo Ministério 
Público do Trabalho 
e Emprego, aqueles 
que impliquem risco 
acentuado em vir-
tude de exposição 
permanente do tra-
balhador a roubos 
ou outras espécies 
de violência física 
nas atividades pro-
fissionais de segu-
rança pessoal ou 
patrimonial. 

Terá direito ao 
adicional o agente 
de vigilância patri-
monia l  aprovado 
em curso de forma-
ção específica bem 
como será pago no 
pilar de 30% (trinta 
por cento) sobre o 
salário-base, exclu-
ídos do cálculo os 
acréscimos prove-
nientes de gratifi-
cações, prêmios e 
outros. 

Para  o  agente 
de vigilância patri-
monial, Anízio Silva 
Brazil, essa propos-
ta de lei municipal é 

Vereadores e so-
mos muito gratos 
à atual gestão mu-
nicipal”, finaliza o 
servidor municipal.

ITAPEMIRIM

Assessoria de Comunicação

Thiago Peçanha, prefeito de Itapemirim dará aos vigilantes o adicional de 
priculosidade

Por Pedro P. Biccas

Prefeito cria Projeto de Lei que concede adicional de periculosidade aos vigilantes em 
Itapemirim
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Prefeitura retira entulho 
depois da live

Há mais de um 
m ê s  a  d o n a  d e 
casa Maria Edilene 
Bat is ta  Maia ,  re-
sidente no bairro 
Aparecidinha, em 
Piúma estava soli-
citando a Prefeitura 
a ret i rada de um 
monte de entulho 

ficou insustentável.
De acordo com 

Edilene, que reside 
no local há 11 anos, 
ela solicitou a ca-
çamba a Prefeitura, 
mas a que foi dis-
ponibilizada ficou 
apenas um dia, e a 
obra continuou, o 
entulho foi se acu-
mulando. Ela vol-
tou novamente a 
Prefeitura e fez a 
mesma solicitação, 
e lá disseram a ela 
que o caminhão não 
havia ido leva- la 
pois estava faltando 
óleo. Indignada ela 
entrou em contato 
com o jornal. “Estou 
fazendo uma refor-
ma aqui, fui pela se-
gunda vez a prefei-
tura, a primeira vez 
eles mandaram a 

caçamba na quarta-
-feira, na quinta-fei-
ra 5h00 retiraram 
porque alegaram 
que não tinha óleo 
para colocar nos ca-
minhões para retirá-
-la depois. Eu dis-
se que tinha mais 
outras coisas para 
tirar e que a refor-
ma estava apenas 
começando, eles 
e falaram que eu 
poderia jogar o en-
tulho na beira da 
estrada que depois 
eles mandariam a 
máquina com ou-
tra caçamba para 
retirar, e nesta brin-
cadeira já vai fazer 
um mês que esse 
entulho está aqui 
ocupando metade 
da rua. Eu fiz o pro-
tocolo duas vezes. 
A moça disse que 
não podia vir por-
que não tinha óleo 
para trazer a ca-
çamba”, reclamou.

A dona de casa 
comentou que o 
monte de entulho 
está traindo ratos e 
outros insetos. “Já 
que a Prefeitura não 
pode me ajudar, eu 
chamei o jornal”.

Logo depois da 
live no face da jor-
nalista, a Prefeitura 

em frente à casa 
dela. O entulho já 
tomava metade da 
rua e estava preju-
dicando o tráfego, 
tanto de veículos 
e pessoas. Com as 
chuvas, ratos come-
çaram a surgir no 
local e a situação 

enviou o caminhão 
e a caçamba e reti-
rou todo o entulho 
da rua, deixando o 
local limpo novamen-
te. “Eu quero agra-
decer ao jornal, por 
ter vindo aqui, sei 
que foi por isso que 
Prefeitura deu jeito”, 
disse a dona de casa.

RATAZANA

Extraída da live

O entulho fi cou acumulado na rua há mais um de um mês   

Da Redação

O entulho foi retirado nesta mesma terça-feira, 28 após a live
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enviou o caminhão 
e a caçamba e reti-
rou todo o entulho 
da rua, deixando o 
local limpo novamen-
te. “Eu quero agra-
decer ao jornal, por 
ter vindo aqui, sei 
que foi por isso que 
Prefeitura deu jeito”, 
disse a dona de casa.
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PM
Polícia Militar realizou solenidade de Passagem de comando em Anchieta

Na manhã des-
ta sexta-feira (24), 
a 10ª Companhia 
Independente da 
Polícia Militar, com 
sede em Anchieta, 
rea l i zou  a  so le -
nidade de passa-
gem de comando. 
A  U n i d a d e ,  a t é 
então comandada 
pelo Major Ríodo 
Lopes Rubim passou 
a ser comandada 
pelo Major Marsuel 

Botelho Riani.
O evento,  que 

oco r reu  no  p le -
nár io da Câmara 
M u n i c i p a l  d e 
A n c h i e t a ,  f o i 
p r e s i d i d o  p e l o 
Subcomandante 
G e r a l  d a  P M E S , 
Coronel Reinaldo 
Brezinski  Nunes, 
e  c o n t o u  c o m 
a  p r e s e n ç a  d o 
C o m a n d a n t e  d o 
CPO-Sul, Coronel 

Major Marsuel Botelho Riani assumiu o comando da 10ª 
Independente

10 ª CIA Independente sob 
novo comando

PASSAGEM

Assessoria da PM
Alessandro Marin, 
do Subcomandante 
do CPO-M, Tenente-
C o r o n e l  D a n i l o 
Barcelos Rosár io 
Junior,  de repre-
sentantes de ou-
t ras  Un idades  e 
Diretorias da PMES, 
de prefeitos da re-
gião, além de outras 
autoridades civis e 
militares e membros 
da sociedade civil 
organizada.

Em seu discurso, o 
Coronel PM Reinaldo 
Brezinski Nunes elo-

giou o Major Rubim 
p e l o  e xc e l e n t e 
trabalho realizado 

na 10ª Companhia 
Independente e de-
sejou sucesso ao 

novo comandante 
da Unidade, Major 
Riani.
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por Fabiani Taylor • Mestra em Letras pela UFES

Membro Correspondente das Academias Mateense, Marataizense e ALEAS de Letras

DE OLHO 
NA REDE

T
rabalho realizado com as turmas de 
6º ano, juntamente com a professo-
ra Fabiani Taylor, da EEEFM Profª 

Filomena Quitiba, a partir da leitura do livro 
O Gigante Egoísta, de Oscar Wilde. Depois 

da sequência didática relacionada à obra, 
em grupo, os alunos fi zeram uma ilustra-
ção do livro e o melhor grupo de cada sala 
ganhou uma caixa de bombom. Parabéns, 
Jaquelyne, Bianca, Sofi a, Polliana e André!

Delegação de Piúma na fase Estadual 

dos Jogos Escolares do Espírito Santo, 

no Sesc de Guarapari. A EEEFM Profª 

Filomena Quitiba mais uma vez presente e 

arrasando nas competições. Na foto, além 

das alunas e do professor Ícaro Amaral, 

temos também a bibliotecária Elisangela 

da Hora. Sucesso!

10 ª CIA Independente sob 
novo comando

novo comandante 
da Unidade, Major 
Riani.


