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José Roberto Barbosa

Furtou armas na casa de PM 
e foi preso

Mais um na cadeia por tráfico

A Policia Civil – PC em 
Mimoso do Sul prendeu na 
manhã desta quinta-feira, 
18, o marceneiro Edimar 
Vieira Rodrigues, 32 anos, 
acusado de furtar qua-
tro armas na casa de um 
Policial Militar – PM, no dia 
último dia 23, residência 
esta que ele prestou ser-
viços em Mimoso do Sul.

O marceneiro depois 
de furtar as espingardas 
vendeu duas delas a vizi-
nhos, da casa do PM, ele 
ainda surrupiou um parelho 
de celular rural, motosser-
ra, e outros objetos. 

A Polícia Civi l  de 

A Polícia Militar (PM) em 
Piúma está mostrando serviço 
diariamente e prestando um 
excelente serviço à sociedade, 
tirando da rua criminosos que 
deixam a população temerosa. 

Na tarde desta quinta-
-feira, 18, prendeu Rodolfo 
Lyrio com aproximadamente 19 
pedras de crack, na casa dele 
e uma quantia em dinheiro, 
no bairro Céu Azul. Rodolfo 
foi abordado na rua e em sua 
residência a PM encontrou as 

drogas.
Segundo informações da 

PM, Rodolfo já tem condena-
ção por homicídio e tráfico 
de drogas. Ele foi detido, acu-
sado de tráfico e conduzido 
a Delegacia de Polícia Civil 
de Piúma, onde foi lavrado 
o flagrante, em seguida foi 
encaminhado ao Centro de 
Detenção Provisória – CDP, 
de Marataízes, onde ficará 
guardado a disposição da 
Justiça do ES. 

casa do referido cidadão. 
Chegando lá constatou 
ser o mesmo aparelho. Ao 
ser indagado o cidadão, 
de quem adquiriu o apa-
relho, ele logo entregou o 
larápio, Edimar e a PC foi 
ao encontro dele em uma 
marcenaria onde trabalha. 

O cidadão contou aos 
policiais que há cerca de 
uma semana havia bar-
ganhado com Edimar o 
tal telefone. Os policiais 
interrogaram o marceneiro 
que confessou o furto e 
disse que havia escondido 
as armas e os objetos em 
uma mata, na localidade 
de Alto Pontões, interior 
de Mimoso. Contou ainda 
que duas das armas tinha 
vendido a dois vizinhos. 

Edmar falou a verdade, 

a PC foi até a tal mata e lá 
localizou o restante dos 
objetos. A PC também foi 
a casa dos dois vizinhos 
em busca das outras duas 
armas e as mulheres dos 
compradores das armas 
de Edimar entregaram-nas 
a polícia, que conduziu 
o larápio a Delegacia de 
Mimoso do Sul.   

Edimar acompanhou 
os investigadores até sua 
residência que fica locali-
zada no Distrito de Alto dos 
Pontões em Conceição 
do Muqui, zona rural do 
município. O marceneiro 
foi autuado em flagrante 
por porte ilegal de armas e 
furto e foi conduzido para 
o Centro de Detenção 
Provisória de Cachoeiro de 
Itapemirim (CDP).

Da redação 

Mimoso após receber de-
núncias anônimas de que 
um cidadão havia adquiri-
do um aparelho telefônico 
semelhante ao que foi 
furtado, foi averiguar à 

Prestou serviços na residência de um PM e furtou três armas, o marceneiro acabou 
detido e terá de responder criminalmente por furto, crime que é acusado

ABUSADO

Edmar furtou armas na casa de um PM e acabou preso pela PC
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ITAIPAVA vai tremer 

com Cláudia Leite
Claudia Cristina Leite 

Inácio Pedreira, isso 
mesmo, é ela, Cláudia 
Leite quem vai levar 
um público recorde a 
Itaipava, Itapemirim, 
nesta sexta-feira, no 
palco com o show mais 
esperado do ano de 
2018. Estão agendadas 
dezenas de excursões 
de vários estados para o 
show desta sexta. O es-
paço vai ficar pequeno.

Cláudia é carioca de 
São Gonçalo, cantora, 
compositora, apresen-
tadora e empresária 
brasileira. Sua carreira 
teve início em 2001, 
na Bahia, como voca-
lista da banda Babado 
Novo, na qual lançou 
dois álbuns de estúdio, 

tina tripla. 
Em 23 de maio de 

2010 lançou seu pri-
meiro álbum de estúdio, 
intitulado As Máscaras, 
produzido pelo DJ 
Deeplick e tendo como 
compositores Carlinhos 
Brown, Latino e Mikael 
Mutti. No álbum a can-
tora retirou os singlesde 
sucesso como a faixa-
-título “As Máscaras”, 
“Famo$a”, dueto com 
o estadunidense Travie 

McCoy, “Don Juan”, 
com participação de 
Belo, “Trilhos Fortes” 
e “Água”. Em 2011, 
Claudia apresenta sua 
primeira canção em in-
glês no Miss Universo, 
evento com audiência 
estimada de mais de 
dois bilhões de teles-
pectadores; participa 
do Rock In Rio e lança a 
música “Samba”, dueto 
com o porto-riquenho 
Ricky Martin.

três álbuns ao vivo e 
dois DVDs e marcou 
sucessos como “Amor 
Perfeito”, “Cai Fora”, “Eu 
Fico”, “Safado, Cachorro, 
Sem-vergonha”, “Doce 
Desejo”,  “Bola de 
Sabão”, “A Camisa e O 
Botão”, “Insolação do 
Coração” e “Pensando 
em Você”. Em 2008 
deixou a banda para se-
guir carreira solo com o 
lançamento do single 
“Exttravasa”, presen-
te em seu primeiro 
álbum solo, Ao Vivo 
em Copacabana, de 
onde foram retiradas 
outros singles, “Beijar 
na Boca”, “Pássaros” 
e “Horizonte”. O ál-
bum conquistou disco 
de ouro e o DVD pla-

Safado!
Cachorro!

Sem-vergonha!
Eu dou duro o dia inteiro

E você colchão e fronha...

SHOWZAÇO

D
ivulgação
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CACHOEIRA: uma boa pedida
A Cachoeirinha 

do Meio, situada 
entre os municí-
pios de Iconha e 
Rio Novo, tem sido 
um local de bas-
tantes visitas nesta 
alta temporada. As 

Por Ivyni Matos

No meio da roça está a Piscina e os Chalés do Rudinei além da Cachoeira do Meio que é linda

BANHO

águas transparen-
tes e o verde do 
entorno convidam 
à aventura. A pai-
sagem que a cer-
ca, atrai o turista 
que gosta do ver-
de. As quedas das 
cachoeiras no en-
torno do caminho, 
levam qualquer 
pessoa a imaginar 

um mergulho sem 
hora de terminar. 
Tudo é fantástico 
até a Cachoeira, 
no final do trecho 
entre a BR 101 . 
Além das piscinas 
naturais, em meio 
aos rochedos, os 
Chalés do Rudinei 
são um convite a 
uma estadia. Lá 

A Cachoeirinha do Meio é um espetáculo, no local há hospedagem e alimentação no 
Chalé do Rudnei  

há p isc ina com 
água natural para 
adultos e crianças, 
mui tas  árvores , 
quedas d’águas 
entre as pedras e 
o bar, que oferece 
uma gastronomia 
rica em comida de 
boteco, que varia 
de uma gal inha 
caipira com polen-

ta a frutos do mar.
O espaço sur-

giu do gosto pela 
tranquilidade 
do qu iosquei ro 
Rudnei Senna, que 
frequentava o lo-
cal após a pauleira 
do verão com seus 
funcionários e fa-
miliares.“… Vi uma 
grande oportuni-

dade de comprar 
um pedacinho pra 
mim, decidi adqui-
rir uma área para 
fazer um chalé, 
mas limpei o lo-
cal e percebi que 
o lugar merecia 
mais, que eu po-
deria empreender 
no turismo da loca-
lidade e construir 

8 chalés e uma 
área de lazer com 
piscinas naturais 
e um restauran-
te com pratos va-
riados que aten-
dem a todos os 
gostos”, contou. 
A realidade hoje, 
ultrapassou suas 
expectativas e atu-
almente Rudinei 

recebe muitos 
t u r i s t a s ,  c o m 
hospedagem e 
café da manhã 
e já está cons-
truindo mais 10 
chalés. Para o 
carnaval deste 
ano,  já  es tão 
praticamente 
esgotadas  as 
suas reservas.
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Caminhada de Verão domingo 
em Anchieta

Caminhar faz bem 
à saúde e quando alia-
da a belas paisagens 
esses benefícios po-
dem ser ainda maio-
res. E com esse ob-
jetivo a Secretaria de 
Esportes e Juventude 
de Anchieta realiza 
neste domingo (21) a 
Caminhada de Verão. 
O percurso será ini-
ciado no Santuário 
Nacional de Anchieta, 
com concentração às 

Esportes e Juventude 
solicita aos participan-
tes que usem roupas 

leves e tênis. Haverá 
frutas e água durante 
o trajeto.

Assessoria de 
Comunicação

06h30min, e seguirá 
por diversas praias do 
município.

Os interessados 
devem se inscrever 
no local. O trajeto 
de 9 km passará, se-
gundo os organiza-
dores, pelas praias 
Central, Ponta dos 
Castelhanos, Boca da 
Baleia, Castelhanos, 
Guanabara e Parati. 
O ponto final do per-
curso será na praia 
de Ubu, no local onde 
fica a famosa estátua 
da sereia.

A Secretaria de 

Percurso de 9 km terá início no Santuário Nacional de São 
José de Anchieta e seguirá por sete praias do município

BELAS PAISAGENS 

PESCADINHA 
6 kg por R$ 20,00

O mar tem sido 
generoso para os pe-
cadores e muito mais 
para as peixarias, e 
também para os con-
sumidores. Na Peixaria 
Taylor tem tanto pei-
xe que o proprietário 
tem feito doações de 
alguns menores, que 
não aproveita para a 
venda. A pescadinha 
por exemplo está com 
o preço ótimo, são 6kg 
por R$20.00 ou 10 kg 
por R$30.00 “Graças 
a Deus e ao senhor 
Jesus tem muito pei-
xe. É só vir a Peixaria 
do Taylor. O peroá 
tem demais da conta 

também. R$6kg por 
R$20.00 com casca”, 
disse Carlos Alberto 
Taylor.

Luciana Maximo
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Proibido pegar do caranguejo 

A Prefe i tura de 
Anchieta, por meio da 
Secretaria de Meio 
Ambiente (Semam), in-
forma sobre o período 
de defeso do caran-
guejo Uçá.  Começa 
no próximo dia 18 e vai 
até o dia 25 a primeira 
temporada de 2018 da 
andada dos crustáceos. 
Nesse período fica proi-
bida a captura, trans-
porte, armazenamento 
e a comercialização do 
animal.

O defeso do ca-
ranguejo é necessário 
para garantir a repro-
dução dos crustáceos 

da uma intensa fisca-
lização, com rondas 
diárias (diurnas e no-
turnas) pela equipe de 
Fiscalização Ambiental 
da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente. 

“Iremos ainda contar 
com o apoio da Polícia 
Militar Ambiental e 
do Instituto Brasileiro 
de Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama)”, 

disse.
Martins informa ain-

da que serão realizadas 
campanhas itinerantes 
de educação ambien-
tal nestes períodos, a 
fim de sensibilizar e 
informar à população e 
aos catadores sobre a 
importância do defeso 
para a existência da 
espécie.  

LEGISLAÇÃO
O  d e f e s o  d o 

Caranguejo-Uçá 
(Ucides cordatus), está 
previsto para ocorrer 
nesses períodos, épo-
ca em que o animal 
se reproduz. Portanto, 
nestas datas, conforme 
Portaria 019 – R 2017 
do Instituto Estadual 
de Meio Ambiente 

Assessoria de 
Comunicação

e a manutenção dos 
manguezais e todo es-
tuário responsável pela 
renovação da fauna 
marinha. De acordo 
a secretária de Meio 
Ambiente,  Jéssica 
Mar t ins ,  nenhuma 
ação de interferência 
será permitida entre 
os meses de janeiro e 
março, como captura, 
manutenção em cati-
veiro, beneficiamento 
e comercialização da 
espécie.

Conforme técnicos 
da Secretaria de Meio 
Ambiente, nesse perí-
odo de andada é que 
os caranguejos se re-
produzem.

A Secretar ia in-
forma que durante a 
andada será realiza-

De janeiro a março irão acontecer três períodos de defeso, época de reprodução do 
crustáceo e quando a captura e comercialização ficam proibidas

(Iema), fica proibida a 
captura, a manuten-
ção em cativeiro, como 
também o transpor-
te, o beneficiamento, 
a industrialização, o 
armazenamento e a 
comercialização dos in-
divíduos do Caranguejo-
Uçá.

PERÍODOS 
DE DEFESO:
1º Período – 18/01 a 25/01
2º Período – 17/02 a 
24/02
3º período – 19/03 a 
26/03
 
DISQUE DENÚNCIA: 
2 8  3 5 3 6 - 1 8 6 7  – 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente 
28 3536-1355 – Guarda 
Municipal

PROIBIDO

Divulgação

Está proibida pegar caranguejo no 
mangue, começa o defeso

S e  e s t i v e r  p e -
las bandas do lito-
ral terá de optar, ou 
Itapemirim, para curtir 
o furacão da Cláudia 
Lei te,  show 0800, 
na areia da praia, no 
placo principal, ou na 
Mulitplace Mais, em 
Guarapari, com ela, 
a MC Anitta e Banda 
Eva. É gente, haja fôle-
go nesse verão 2018.

Anitta vai levantar 
a plateia cantando e 
dançando os maiores 
sucessos como Show 
das poderosas, Deixa 
ele sofrer, Ritmo per-
feito, Menina má, Blá 
blá blá...

Se você não sabe, 
Anitta é Larissa de 

HAJA FÔLEGO
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Proibido pegar do caranguejo 
De janeiro a março irão acontecer três períodos de defeso, época de reprodução do 
crustáceo e quando a captura e comercialização ficam proibidas

(Iema), fica proibida a 
captura, a manuten-
ção em cativeiro, como 
também o transpor-
te, o beneficiamento, 
a industrialização, o 
armazenamento e a 
comercialização dos in-
divíduos do Caranguejo-
Uçá.

PERÍODOS 
DE DEFESO:
1º Período – 18/01 a 25/01
2º Período – 17/02 a 
24/02
3º período – 19/03 a 
26/03
 
DISQUE DENÚNCIA: 
2 8  3 5 3 6 - 1 8 6 7  – 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente 
28 3536-1355 – Guarda 
Municipal

Anitta e Banda Eva 
na Multiplace MAIS

S e  e s t i v e r  p e -
las bandas do lito-
ral terá de optar, ou 
Itapemirim, para curtir 
o furacão da Cláudia 
Lei te,  show 0800, 
na areia da praia, no 
placo principal, ou na 
Mulitplace Mais, em 
Guarapari, com ela, 
a MC Anitta e Banda 
Eva. É gente, haja fôle-
go nesse verão 2018.

Anitta vai levantar 
a plateia cantando e 
dançando os maiores 
sucessos como Show 
das poderosas, Deixa 
ele sofrer, Ritmo per-
feito, Menina má, Blá 
blá blá...

Se você não sabe, 
Anitta é Larissa de 

Devido ao sucesso 
da canção “Meiga e 
Abusada” em 2012, 
assinou um contra-
to com a gravadora 
Warner Music Brasil 
no ano seguinte. Com 
a música “Show das 
Poderosas”, conse-

guiu a segunda co-
locação na parada 
de singles brasileira 
Hot 100 Airplay, da 
Billboard Brasil.  Seu 
pr imeiro álbum de 
estúdio,  Anit ta,  foi 
lançado em julho do 
mesmo ano.

Macedo Machado, 
carioca. É cantora, 
compositora, apresen-
tadora e atriz brasilei-
ra. Larissa começou a 
cantar ao 8 anos em 
um coral de uma igre-
ja católica, no bairro 
Honório Gurgel, no 
Rio de Janeiro. Aos 16 
anos, cursou adminis-
tração em uma escola 
técnica e foi chamada 
para estagiar na mine-
radora Vale. Em 2010, 
após postar um vídeo 
no YouTube, Renato 
Azevedo, o então pro-
dutor da gravadora in-
dependente Furacão 
2000, a chamou para 
assinar contrato com 
o selo.

Prepara
Prepara que agora é a hora

Do show das poderosas
Que descem e rebolam

Afrontam as fogosas
Só as que incomodam
Expulsam as invejosas

Que ficam de cara quando toca

HAJA FÔLEGO

D
ivulgação


