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José Antônio Azevedo Estefanato Junior é acusado de 
ser o segundo assaltante envolvido na morte do policial 
militar, Boanerges do Bem Brandão, na manhã desta sexta-
feira, 26, em Itaipava/ Itapemirim. Ele já está em poder 
da justiça, foi detido na Santa Casa de Misericórdia de 
Cachoeiro de Itapemirim quando buscava socorro.
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O Cabo 
Boanerges do 
Bem Brandão, 
que morreu, 
trabalhava 
na cidade de 
Macaé-RJ
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Fugiu e foi preso

J o s é  A n t ô n i o 
Azevedo Estefanato 
Junior é acusado de 
ser o segundo as-
saltante envolvido 
na morte do policial 
militar, Boanerges 
do Bem Brandão, na 
manhã desta sexta-
-feira, 26, em Itaipava/ 
Itapemirim. Ele já está 
em poder da justiça, 
foi detido na Santa 
Casa de Cachoeiro 
de Itapemirim quando 
buscava socorro.

Informações co-
lhidas no local do 
crime dão conta de 
que José Antônio 
Azevedo Estefanato 
Júnior após a ten-
tat iva de assalto 
que culminou com 
a morte do compar-

Militar Boanerges do 
Bem Brandão estava 

com a família curtindo 
os últimos dias de 

férias no balneário 
de Itaipava. Na ma-
nhã desta sexta-feira, 
ele combinou com o 
irmão, o sargento da 
Policia Militar, Ulisses 
do Bem Brandão para 
irem fazer um pas-
seio em Guarapari. 
Ele saiu primeiro 
acompanhando da 
noiva, no banco de 
trás do carro, a mãe 
e dois sobrinhos. 
Ulisses saiu em se-
guida. Boanerges te-
ria parado o veículo 
em frente ao posto 
de combustível, em 
Itaipava aguardan-
do o irmão chegar 
para seguirem jun-
tos. Os dois bandidos 
passaram e o avis-
taram, deram uma 
parada e viram que 
Boanerges usava um 
cordão. Resolveram 
manobrar dentro do 
posto e anunciaram 
o assalto. 

Boanerges que 
estava no carro da 
frente, percebeu que 
seria vítima de as-
salto, sacou de sua 
arma, mas foi alveja-
do pelos criminoso 
na altura do pescoço, 
mesmo ferido atirou 
contra os meliantes. 
O sargento e irmão 
da vítima, Ulisses, 
que acabava de che-
gar ao local, perce-
beu a estranha movi-
mentação e também 
trocou tiros com os 
dois bandidos.

O Cabo que foi 

Por Luciana Maximo 
sa, Jonathan Ayres 
Severo da Silva e do 
policial, Boanerges 
fugiu por uma estra-
da que dava acesso 
a BR 101, de lá ele 
seguiu para a Santa 
Casa de Cachoeiro 
de Itapemirim, onde 
deu entrada sozi-
nho. Como o assun-
to estava em todas 
as mídias, a própria 
Santa Casa acionou 
a Polícia Militar que 
o reconheceu, como 
sendo um dos ban-
didos que estava no 
tiroteio em Itaipava e 
que matou o policial 
mineiro. Júnior será 
indiciado por latro-
cínio, roubo seguido 
de morte e pode 
pegar até 30 anos 
de cadeia.

O CRIME
O cabo da Polícia 

O segundo bandido envolvido no tiroteio que resultou na morte do policial militar de Muriaé 
que passava férias em Itaipava já está preso

baleado no pesco-
ço morreu ao dar 
entrada no Hospital 
Menino Jesus em 
Itaipava. O assaltan-
te que trocou tiros 
morreu no local do 
crime. O outro bandi-
do conseguiu fugir de 
moto, mesmo tendo 
sido alvejado pelo 
sargento e acabou 
preso na Santa Casa.

OUTRA VERSÃO
Ulisses teria che-

gado no momento e 
abordado os crimino-
sos se identificando-
-se como policial, 
Jonathan não obe-
deceu ao sargento e 
trocou tiros e acabou 
atingido com um ti-
ros nas costas vindo 
a óbito no local do 
crime. Ulisses estava 
em um Gol, com a 
esposa, o pai e uma 
menina e por sorte 
nenhum dos ocupan-
tes ficaram feridos.

Segundo um ami-
go dos policiais, na 
noite desta quinta-
-feira (25) a família 
organizou um chur-
rasco, e um dos te-
mas seria a violência 
contra os militares. 
O Cabo Boanerges 
do Bem Brandão, 
que morreu, traba-
lhava na cidade de 
Macaé-RJ. Já o seu 
irmão, o Sargento, 
trabalha em uma UPP, 
no Morro do Alemão 
na cidade do Rio de 
Janeiro.

BANDIDO

José Antônio Azevedo Estefanato 
Junior é acusado de ser o segundo 
assaltante envolvido na morte do 
policial militar
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A Prefeitura de 
Piúma, através da 
Secretaria de Educação 
informou que estará 
realizando recadastra-
mento e novos cadas-
tros dos alunos que 

da secretaria (setor de 
transporte universitário), 
localizada na Avenida 
Aníbal Gonçalves de 
Souza, 18, Acaiaca 
(Prédio novo da pre-
feitura) a partir do dia 
25/01.

H O R Á R I O  D E 
ATENDIMENTO: de 8h 
às 11h e de 14 às 18h.

Assessoria de 
Comunicação

pretendem utilizar os 
ônibus universitários a 
partir do dia 25 de janei-
ro. A secretaria destaca 
que o objetivo da ação 
é um levantamento da 
quantidade dos alunos 
que utilizarão o trans-
porte.

Os interessados de-
vem procurar a sede 

A Secretaria de Educação de Piúma abriu inscrições para cadastro dos alunos que utilizarão 
o transporte universitário

DOCUMENTOS: có-
pias de RG, CPF, título 
de eleitor, comprovante 
de residência (em nome 
do universitário ou dos 
pais), declaração de ma-
trícula da Universidade/
Faculdade, além de 
uma foto 3x4. Mais infor-
mações pelo telefone: 
(28) 3520-1828.

baleado no pesco-
ço morreu ao dar 
entrada no Hospital 
Menino Jesus em 
Itaipava. O assaltan-
te que trocou tiros 
morreu no local do 
crime. O outro bandi-
do conseguiu fugir de 
moto, mesmo tendo 
sido alvejado pelo 
sargento e acabou 
preso na Santa Casa.

OUTRA VERSÃO
Ulisses teria che-

gado no momento e 
abordado os crimino-
sos se identificando-
-se como policial, 
Jonathan não obe-
deceu ao sargento e 
trocou tiros e acabou 
atingido com um ti-
ros nas costas vindo 
a óbito no local do 
crime. Ulisses estava 
em um Gol, com a 
esposa, o pai e uma 
menina e por sorte 
nenhum dos ocupan-
tes ficaram feridos.

Segundo um ami-
go dos policiais, na 
noite desta quinta-
-feira (25) a família 
organizou um chur-
rasco, e um dos te-
mas seria a violência 
contra os militares. 
O Cabo Boanerges 
do Bem Brandão, 
que morreu, traba-
lhava na cidade de 
Macaé-RJ. Já o seu 
irmão, o Sargento, 
trabalha em uma UPP, 
no Morro do Alemão 
na cidade do Rio de 
Janeiro.

INSCRIÇÕES 

Divulgação

Estão abertas as inscrições para 
o cadastro e recadastramento de 
universitários ao transpote
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