
Dois suspeitos de assassinarem 

o policial civil foram presos. 

Em Itapemirim, os suspeitos 

fugiram. Em Piúma acidente 

com duas vítimas. A sexta 

amanheceu tensa
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Assassinado após sair do 
Hospital de Itaipava

Acidente de moto fere padrasto e criança

Helves Gomes 
Perim, 35 anos foi as-
sassinado na manhã 
desta sexta-feira, 31, 
com pelo menos dois 
tiros, quando retor-
nava para sua casa, 
na Rua da Linha, 
em Joacima, entre 
Itaipava e Gomes, 
em Itapemirim.

Informações da 
Guarda Municipal – 
GM dão conta de 
que Helves estava in-
ternado no Hospital 
Menino Jesus em 
Itaipava com dengue, 

Um acidente moto-
ciclístico envolvendo 
uma Camioneta Fiat/
Toro, placa PPV-6547 
e uma motocicleta 
Kasinski/Flash K 150 
placa DPJ-1364 aca-
bou ferindo e deixado 
em estado grave o 
padrasto Paulo Júnior 
Mosquera, 33 anos e a 
criança, Pedro Gabriel 
Bernardo, 6 anos, sua 
enteada. O aciden-
te ocorreu na manhã 
desta sexta-feira, 31, 
próximo à entrada do 
Poklo Industrial em 
Piúma, a poucos me-
tros do Redutor de 
velocidade.

De acordo com o 
Boletim de Ocorrência 
– BO, da Polícia Militar 
– PM, a guarnição 
constatou uma coli-
são traseira entre um 
veículo Fiat/Toro e 
uma motocicleta onde 
o condutor da mo-
tocicleta e o carona, 
uma criança de 06 

ao sair para ir para 
casa foi abordado 
por dois homens 
em uma motocicleta 
que atiraram nele. 
Ele chegou a ser so-
corrido no Hospital 
de Itaipava, mas não 
resistiu aos ferimen-
tos e faleceu.

O corpo foi enca-
minhado ao Instituto 
Médico Legal – IML 
de Cachoeiro de 
Itapemirim onde será 
necropsciado e libe-
rado para sepulta-
mento. 

(seis) anos, tiveram 
ferimentos graves, a 
guarnição acionou o 
serviço de emergên-
cia do SAMU, alguns 
minutos depois chega-
ram ao local duas am-
bulâncias sendo uma 
do hospital local, que 
realizou os primeiros 
socorros na criança 
e em seguida pros-
seguiram com  para o 
hospital de Piúma, e a 
outra uma ambulância 
do SAMU que fez os 
primeiros socorros no 
condutor da motoci-
cleta e prosseguiram 
com Paulo Júnior di-
reto para o Hospital 
São Lucas em Vitória, 
devido à gravidade 
das fraturas e lesões. 
Após saída das am-
bulâncias do local do 
acidente a guarnição 
fez a liberação total da 
pista e prosseguiu até 
o hospital de Piúma, 
para saber o real es-
tado da criança, onde 

ASSASSINATO

divulgação

Luciana Maximo

Helves foi alveja na rua da Linha em Joacima, Itapemirim

O acidente feriu gravemente Paulo Junior e o enteado, 
Pedro Gabriel de 6 anos

Da redação

A execução ocorreu em plena luz do dia, em Joacima, Itapemirim
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foi feito contato com 
a esquipe médica de 
plantão do hospital 
local, que informaram 
que a criança iria pas-
sar por raio x, que o 
estado dela era está-
vel, mas que também 
seria transferida para 
Vitória devido 

à  grav idade do 
acidente, que esta-
riam só aguardando a 

ambulância do SAMU 
chegar para fazer a 
condução do mesmo. 

A guarnição fez con-
tato com a tia da crian-
ça, a senhora Gabriela, 
que forneceu todos 
os dados pessoais de 
Paulo, e com a mãe 
do condutor a senhora 
Elzeni, que também 
forneceu os dados pes-
soais do seu fi lho. 

O condutor do au-
tomóvel prosseguiu 
para a sede do segun-
do pelotão, onde foi 
submetido ao teste de 
alcoolemia de número 
02048 tendo como 
resultado 0.00, ele 
preencheu o termo 
de declaração e nele 
relatou que estava 
indo em direção a 
Iconha, quando próxi-

mo ao Polo Industrial 
de Piúma uma mo-
tocicleta entrou na 
frente de seu veículo 
e a colisão foi inevitá-
vel, alega que estava 
em baixa velocidade 
e que prestou todo 
auxílio necessário aos 
acidentados, perma-
necendo no local até 
a chegada da viatura, 
em seguida o mes-
mo foi liberado, mas 
antes se prontificou 
a prestar total auxí-
lio aos acidentados 
e seus familiares. Foi 
feito contato com o 
filtro do Batalhão de 
Trânsito via 190, e fi -
cou constatado que o 
condutor da motoci-
cleta não possui car-
teira de habilitação e 
a motocicleta que ele 
conduzia estava com 
licenciamento anual 
em atraso, por estes 
motivos foram adota-
das todas as medidas 
administrativas.
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Casão percorre Laranja 
da Terra 

A caminhada do 
40 encheu de alegria 
as ruas do Centro de 
Laranja da Terra, na 
tarde desta quinta-fei-
ra (30). Na oportuni-
dade, o candidato ao 
governo do Estado, 
Renato Casagrande 
(PSB-40) destacou 
projetos realizados 
durante sua gestão 
para o município, 
como obras de in-
fraestrutura agrícola 

Casagrande apresen-
tou suas propostas 
de campanha e ouviu 
as principais reivin-
dicações da popula-
ção. Dentre as ações 
elencadas por ele 
estão a capacitação 
de agricultores para 
a inovação e novas 
condições para con-
cessão de crédito 
aos produtores rurais.

Casagrande tam-
bém ressaltou que 
é necessário dar 
mais atenção à po-
pulação que vive no 
campo. “É preciso 
retomar o Projeto 
Patrulha Rural, com 
equipamentos espe-
cífi cos para atender 
as áreas rurais, com 
maior ocorrência de 
crimes”, explicou.

Sabatina
P e l a  m a n h ã , 

Casagrande partici-
pou de sabatina na rá-
dio CBN Vitória, onde 
destacou importantes 
ações do seu plano 
de governo, como a 
construção do BRT 
(Bus Rapid Transit), 
que são faixas ex-
clusivas para ônibus, 
e a implantação do 

e incentivo à prática 
esportiva.

Dentre as entre-
gas realizadas por 
C a s a g r a n d e  e m 
Laranja da Terra estão 
a pavimentação da 
ES 261, construção 
do Campo Bom de 
Bola no distrito de 
Joatuba, e constru-
ção da quadra polies-
portiva em Vendinha.

 Em vis i ta aos 
comerciantes, 

sistema aquaviário.
 Ele também res-

saltou resultados 
do período em que 
governou o Espírito 
Santo,  quando o 
Estado alcançou nota 
A, pela Secretaria do 
Tesouro Nacional, 
como um dos esta-
dos mais seguros 
para a realização de 
investimentos. 

SEGURANÇA

Hélio Filho

Assessoria de Imprensa

Casagrande destaca inovação e segurança para setor agrícola em Laranja da Terra
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mo ao Polo Industrial 
de Piúma uma mo-
tocicleta entrou na 
frente de seu veículo 
e a colisão foi inevitá-
vel, alega que estava 
em baixa velocidade 
e que prestou todo 
auxílio necessário aos 
acidentados, perma-
necendo no local até 
a chegada da viatura, 
em seguida o mes-
mo foi liberado, mas 
antes se prontificou 
a prestar total auxí-
lio aos acidentados 
e seus familiares. Foi 
feito contato com o 
filtro do Batalhão de 
Trânsito via 190, e fi -
cou constatado que o 
condutor da motoci-
cleta não possui car-
teira de habilitação e 
a motocicleta que ele 
conduzia estava com 
licenciamento anual 
em atraso, por estes 
motivos foram adota-
das todas as medidas 
administrativas.
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Elias Borrete Mariano foi morto dentro de sua casa por assaltante em Cachoeiro e Itapemirim

Policial civil é morto dentro de casa em Cachoeiro
Um inves t igador  da 

Po l í c i a  C i v i l  –  PC  de 
Cachoeiro de Itapemirim 
foi  morto na madruga-
da desta sexta-feira (31). 
Segundo informações da 
Polícia Militar – PM, Elias 
Borrete Mariano foi, a prin-
cípio, vítima de latrocínio.

Um indivíduo entrou na 
residência de Elias, no 
bairro Rui Pinto Bandeira, 
atirou contra ele e roubou 
uma viatura descaracte-
r izada,  um Ford Fiesta 
Sedan branco e fugiu do 
local. A polícia ainda não 
informou se o investigador 
reagiu ao assalto.

O Corpo de Bombeiros 
chegou a ser acionado, 
mas o policial não resistiu 
aos ferimentos e veio a 
óbito.

O carro dele foi aban-
donado no bair ro Al to 
Niterói, em Atílio Vivácqua. 
Segundo populares, um 
homem com luvas e capuz 
saiu do automóvel e não 
foi mais visto.

O caso está sob investi-
gação da PC.

Suspeito de matar 
Elias já está preso

O suspeito de assas-

Por Dayane Hemerly / Fato

POLÍCIA

sinar o investigador da 
Polícia Civil, Elias Borrete 
Mariano, de Cachoeiro 
de Itapemirim foi preso 
na manhã desta sexta-
-feira (31), em Muqui. O 
crime aconteceu durante 
a madrugada, na casa do 
policial, no bairro Rui Pinto 
Bandeira.

Após o crime, as Polícias 
Civi l  e Mil i tar moveram 
uma operação para encon-
trar o assassino, nas loca-
lidades de Atílio Vivácqua, 
Cachoeiro e Muqui.

A identidade do acusa-
do nem a idade foram di-
vulgadas. Ele foi levado ao 
Departamento de Polícia 
Judiciária de Cachoeiro.

A polícia ainda está em 
diligência nas ruas e não 
passou detalhes sobre o 
caso.

É com tristeza e indignação que recebemos, nesta sexta-feira (31), a notícia 
da morte covarde do investigador de polícia Elias Borrette Mariano, de 51 anos. 

Elias ingressou na Polícia Civil em dezembro de 2011 vindo da Polícia Militar 
do ES. 

A Polícia Civil tem muito a agradecer a esse policial que, durante quase 
sete anos de carreira, sempre demonstrou profissionalismo, competência e 
disposição em trabalhar na instituição e em prol da população. 

Prova disso é que conquistou muitos elogios, só em sua ficha funcional 
contam 14, todos pelo excelente trabalho desempenhado nas unidades poli-
ciais da 7ª Delegacia Regional - Cacheiro de Itapemirim.

Nesses elogios estão destacados a competência e o comprometimento ao 
realizar as missões, demonstrando, sempre, excepcional dedicação ao serviço 
público e cumprindo seu dever de forma incansável resolvendo crimes patri-
moniais, contra o tráfico de drogas, prisão de homicidas, violência doméstica 
e atuando em operações conjuntas em todos os municípios do sul do estado.

Manifestamos aqui nossa solidariedade aos amigos e aos colegas que ele 
fez na instituição, bem como aos familiares, rogando a Deus que conforte o 
coração de todos neste momento.

“Lamento profundamente o atentado covarde contra o investigador Elias 
Borrette Mariano nesta sexta-feira. Ele também esteve nos quadros da Polícia 
Militar como sargento. Como disse anteriormente, agressor da sociedade que 
ataca policiais e cidadãos de bem tem de apodrecer na cadeia. Confiamos 
nos trabalhos das polícias para encontrar quem cometeu o crime. 

Estamos solidários aos amigos e aos colegas. Estamos também à disposição 
dos familiares, orando a Deus para que os conforte em um momento tão difícil.” 

Já o secretário 
de Segurança 
Pública expres-
sou indignação 
com o fato ocor-
r ido e relatou 
que o assassino 
deve “apodre-
cer na cadeia”

O de legado 
Geral da Polícia 
Civil, Guilherme 
Daré e secretá-
rio de Segurança 
Pública, Nylton 
Rodrigues, la-
m e n t a r a m  a 
morte do poli-
cial Elias Borrete 
Mariano, nesta 
sexta-feira (31). 
O delegado ma-
nifestou solida-
riedade aos ami-
gos e familiares 
e  fez  e log ios 
ao policial. Já 
Nylton expres-
sou indignação 
com o fato ocor-
r ido e relatou 
que o assassino 
deve “apodre-
cer na cadeia”.

Divulgação

Um suspeito foi preso em Muqui

Delegado Geral da Polícia Civil, Guilherme Daré

Nylton Rodrigues, Secretário de Estado da Segurança 
Pública 

Confi ra as notas na íntegra:

Delegado Geral da Polícia Civil tece elogios a policial assassinado

Elias Borrete Mariano 
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Rose de Freitas se reúne 
com prefeitos

POLÍTICA

C a n d i d a t a  a o 
Governo do Espír i to 
Santo, a senadora Rose 
de Freitas (PODE) parti-
cipou de diversas reuni-
ões de campanha nesta 
quinta-feira (30).

Em Vitória, Rose se 
encontrou com depu-
tados, prefeitos, repre-
sentantes de sindicato 
e lideranças comunitá-
rias para expor ideias, 
reforçar a importância 
da mulher na política e 

durante a agenda.
A candidata ainda 

completou: “Eu carre-
guei a pasta de todos 
os governadores em 
Brasília. Mas agora que-
ro eu mesma carregar 
como governadora, pois 
acredito que posso fazer 
ainda mais pelo nosso 
Estado”.

Rose destacou ain-
da prioridades de seu 
Governo, como Saúde, 
Educação, Segurança 
Pública e o foco em me-
lhorar a qualidade de 
vida das pessoas.

Também presente 
nas agendas, o candi-

ressaltar a necessidade 
de construir um novo 
caminho para o Espírito 
Santo.

“Aprendi a buscar re-
cursos para o Estado e 
lutar até o fi m por obras e 
investimentos, como foi 
o caso do aeroporto de 
Vitória. Ninguém acredi-
tava que o aeroporto iria 
sair. Mas saiu e hoje é 
considerado pelos pas-
sageiros como o melhor 
do Brasil”, afi rmou Rose 

dato a vice de Rose, 
Thanguy Gomes Friço, 
afirmou ter aceitado o 
desafio da campanha 
por entender a oportuni-
dade que tem o Espírito 
Santo, com Rose, de 
“criar um grande projeto 
para a Saúde”.

Militância - Em sinto-
nia com a candidata, a 
equipe19 tomou as ruas 
com ações de bandei-
raço e adesivaço. Nesta 
quinta, os pontos de atu-
ação foram em Cariacica, 
na rodovia Leste-Oeste; 
e na Reta da Penha, na 
capital.

Felipe Izar

A candidata ao governo Rose de 
Freitas se reuniu com prefeitos e 
lideranças comunitárias

Delegado Geral da Polícia Civil, Guilherme Daré

Nylton Rodrigues, Secretário de Estado da Segurança 
Pública 

Por Felipe Izar

Rose faz reuniões com deputados, prefeitos, representantes de sindicato e lideranças 
comunitárias
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Produtores de pescados de Cachoeiro
terão apoio e visitas técnicas em setembro

O s  p r o d u t o -
res  de  pescado 
de Cachoeiro de 
Itapemirim recebe-
rão visitas técnicas 
em suas proprieda-
des em setembro. 
Essa foi uma das 
a ç õ e s  d e f i n i d a s 
no Encontro dos 
P i sc icu l to res  do 
município, realiza-
do pela Secretaria 
M u n i c i p a l  d e 
A g r i c u l t u r a  e 
I n te r io r  (Sema i ) , 
na  manhã des ta 
quarta-feira (29), na 
sede do Sindicato 
Rura l ,  no  ba i r ro 
Independência.

As visitas conta-
rão com a partici-
pação da Acqua Jr., 
empresa júnior dos 
alunos do Instituto 
Federal  ( I fes)  de 
Alegre que desen-
volve atividades em 
aquicultura e pisci-
cultura, e que este-
ve representada no 
encontro. O objetivo 
é fazer um diagnósti-
co da produção em 
Cachoeiro, identifi-
cando problemas e 
potencialidades dos 
produtores.

Outra atividade 

técnicas quanto de 
mercado, vai aju-
dar muito”, afirma 
Edmilson da Silva 
Moulin, piscicultor 
de Jacu, localidade 
de Pacotuba, e presi-
dente da Associação 

S u l  C a p i x a b a 
d e  P e s c a d o r e s 
A r t e s a n a i s  e 
Aquicultores 
Familiares da Bacia 
do Rio Itapemirim 
(Ascapa-Bri).

“A  p r e f e i t u -

ra acredita muito 
no  po tenc ia l  da 
p i s c i c u l t u r a  e m 
C a c h o e i r o .  C o m 
essas ações,  es-
tamos dando um 
grande passo para 
a melhoria das con-

definida no encon-
tro, que contou tam-
bém com a presença 
de alunos da Escola 
Famí l i a  Agr íco la 
de Cachoeiro de 
Itapemirim (Efaci), é 
uma visita dos pis-
cicultores ao Ifes de 
Alegre em outubro, 
na qual receberão 
instruções técnicas 
sobre o manejo do 
pescado.

O Encontro dos 
Piscicultores e as 
atividades subse-
quentes fazem parte 
de um planejamento 
de ações de incenti-
vo estabelecido pela 
Semai, junto aos pis-
cicultores cachoei-
renses, em janeiro 
deste ano.

“Estamos confi an-
tes de que o peixe 
é um bom negócio. 
Tivemos muitos pro-
blemas nos últimos 
anos por conta da 
crise hídrica, mas 
essa reunião serviu 
para abrir os nos-
sos horizontes em 
relação ao que de-
vemos fazer. Temos 
muita confi ança de 
que a assistência, 
tanto para questões 

dições de produção 
e, assim, alavancar 
a atividade no mu-
nicípio”, destaca o 
secretário munici-
pal de Agricultura e 
Interior, Robertson 
Valladão.

ECONOMIA

Assessoria de Comunicação

Os piscicultores de Cachoeiro terão receberão visitas técnicas em setembro

Assessoria de Comunicação

Ações foram defi nidas em encontro com produtores de pescado nesta quarta-feira (29)
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por Fabiani Taylor • Mestra em Letras pela UFES
Membro Correspondente das Academias Mateense, Marataizense e ALEAS de Letras

NA SALA DE AULA

DE OLHO NA REDE

O
s alunos das turmas de 7º e 8º 
anos, da EMEF “Itaputanga”, 
fi zeram um passeio cultural 

e ecológico a Domingos Martins e 
visitaram o Instituto Kalustsy, o Centro de 
Reciclagem e a Casa da Cultura. Foi um 
momento de muita aprendizagem para 
os alunos. Valeu, Conceição (diretora), 
Alexandra (pedagoga), Márcia Alpoim e 
Hássima Ligia (professoras)!

Na primeira fase 
dos Jogos Na Rede, 

organizados pela 
SEDU, os alunos 
da EEEFM Profª 

Filomena Quitiba, 
acompanhados 

por Ícaro Amaral e 
Luís André Silveira, 

ganharam, no 
Voleibol, da Escola 

Francisco Freitas 
Lima, de Vila Velha. O 

placar fi cou de 2X0. 
Parabéns! 


