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São tantas notícias tenebrosas e tão 
horripilantes que o jornal Espírito 
Santo Noticias em sua edição 
Digital desta terça-feira destaca 
em quase todas as páginas, alguns 
fatos ocorridos nestes últimos dias. 
Em Muniz Freire, um idoso matou 
a foice um jovem. Em Itapemirim, 
três foram presos depois de furtar 
motos em frente à delegacia. No 
rio, uma capixaba foi em cana com 
três tablete de maconha. Na divisa 
do ES, em Mimoso, um foragido 
da justiça foi preso e mais dois 
bandidos, nesta segunda, com 
cheques roubados, a bruxa está 
solta. E o ES está com medo dos 
criminosos que estão fugindo do RJ, 
todas as fronteiras fechadas! 
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Cartazes com ameaças a criminosos
são espalhados em avenida de Vitória-ES

C a r t a z e s  c o m 
ameaças a crimi-
nosos apareceram 
colados no bairro 
Bonfim, em Vitória. 
A mensagem é clara: 
‘é proibido roubar, 
quem não obedecer 
vai ser punido’.

São várias cópias 
espalhadas ao longo 
da Avenida Marechal 
Campos, avisando 
que autores de rou-
bos estarão sujeitos 
a punições. Ninguém 
sabe quem espalhou 
os cartazes.

No texto, a proibi-
ção abrange roubos 
a pessoas, estabele-
cimentos comerciais, 
roubos de celulares 

comunicado e quem 
tiver informações, 
que possa colaborar 
com o trabalho da 
polícia, denunciando 

por meio do disque-
-denúncia 181. O sigilo 
e anonimato são ga-
rantidos.  A Prefeitura 
de Vitória disse que 

essa retirada dos 
cartazes já está pro-
gramada para esta 
segunda-feira (26). 
De acordo com o 

Fonte/ Folha Vitória 
e de veículos. Os 
cartazes foram vistos 
no último domingo 
(25) e um deles foi 
colado em um poste 
em frente à sede da 
Divisão Patrimonial, 
onde são investiga-
dos crimes contra 
o patrimônio como 
os roubos. A notícia 
sobre os cartazes se 
espalhou com a aju-
da das redes sociais.

A Pol íc ia  Civ i l 
( P C )  i n f o r m o u 
que a Delegacia 
d e  S e g u r a n ç a 
Patrimonial já iniciou 
as investigações para 
identificar o autor ou 
autores, assim como 
quem espalhou os 
cartazes. A PC in-
formou que já está 
solicitando ao muni-
cípio que remova o 

O aviso foi colado em pontos de ônibus, postes e até preso no limpador de carros 
estacionados

código de limpeza, 
quem for flagrado 
colando papéis em 
áreas públicas pode 
ser multado.

AVISO AOS BANDIDOS

Divulgação 

Cartazes com ameaças a criminosos são espalhados em avenida de Vitória-ES
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É impressionante como a o ho-
mem tem de se animalizado cada 
vez mais. Como a frieza e a facili-
dade de transgredir tem sido tão 
evidenciada, ultimamente. Sabe-se 
que, desde o Éden a violência foi 
plantada na terra, segundo a bíblia 
que noticiou o primeiro homicídio, 
quando Caim matou Abel. E eram 
irmãos. “E aconteceu ao cabo de 
dias que Caim trouxe do fruto da 
terra uma oferta ao Senhor. E Abel 
também trouxe dos primogênitos 
das suas ovelhas, e da sua gordu-
ra; e atentou o Senhor para Abel 

e para a sua oferta.
Mas para Caim e para a sua 

oferta não atentou. E irou-se Caim 
fortemente, e descaiu-lhe o sem-
blante.

E o Senhor disse a Caim: Por que 
te iraste? E por que descaiu o teu 
semblante?

Se bem fizeres, não é certo que 
serás aceito? E se não fizeres bem, 
o pecado jaz à porta, e sobre ti 
será o seu desejo, mas sobre ele 
deves dominar.

E falou Caim com o seu irmão 
Abel; e sucedeu que, estando 

eles no campo, se levantou Caim 
contra o seu irmão Abel, e o matou. 
E disse o Senhor a Caim: Onde 
está Abel, teu irmão? E ele disse: 
Não sei; sou eu guardador do meu 
irmão?

Gênesis 4:3-9. Naquele momen-
to, o mundo se rebelou e desde 
então, não parou mais, e nada 
mais é novidade neste mundo cão! 
A edição de hoje está repleta de 
notícias desse mundo cão, onde 
as pessoas perderam todos os 
limites, indiscutivelmente, todos!

MUNDO CÃO
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código de limpeza, 
quem for flagrado 
colando papéis em 
áreas públicas pode 
ser multado.

DEUS É FIEL essa é a afirmação de Tatá
ao se livrar da morte após um acidente

O jornalista José 
Rubens Brumana 
conversou com ex-
clusividade com o 
Ouvidor Municipal 
da Prefe i tura  de 
Marataízes, Ricardo 
“Tatá” Simão, que 
se encontra na re-
s idênc ia  de  seu 
genro em Vitória. 
Tatá falou do aci-
dente que sofreu 
j u n t a m e n t e  d o 
pastor Luciano.  O 
livramento da mor-
te ele assegura a 
Fidelidade de Deus 
para com eles. O 
relato é emocionan-

d e p o i s .  F o i  u m 
milagre de Deus”, 

enfatiza Tatá. 
O drama só es-

tava começando. 
“Depois do impacto 
consegui sair das 
ferragens. Me raste-
jei até a estrada e a 
todo momento cla-
mava pelo Senhor e 
chamava pelo pas-
tor Luciano que não 
respondia. Comecei 
a  p e d i r  a j u d a . 
Muitos passavam 
e não paravam. A 
agonia tomou con-
ta de mim. Clamei 
com as forças que 
a inda  me  res ta -
vam e um servo de 
Deus, parou e nos 
socorreu. O pastor 
estava inconscien-
te e em meu cora-

Da Redação
te. O seríssimo aci-
dente aconteceu na 
última quinta-feira, 
por volta da 22:00 
horas, numa estra-
da entre Ibatiba e 
Iúna. 

“Chovia mui to. 
Vínhamos de Belo 
Horizonte e está-
vamos vindo para 
Marataízes. A es-
trada entre Ibatiba 
e Iúna é muito si-
nuosa. Lembro que 
o carro rodou na 
pista. Começamos 
a capotar. Caímos 
numa altura de cin-
co  met ros  e  por 
milagre uma árvore 
nos segurou, pois 
ex is t ia  um gran-
de abismo metros 

Relato de Tatá sobre o livramento de Deus no acidente que poderia ter ceifado a vida dele e 
do pastor Luciano

ção pensava: perdi 
um amigo. Orava e 
chamava pelo seu 
nome. Foi quando 
ele disse: “Estou 
aqui”  re latou em 
lágrimas. Tatá fez 
uma observação: 
vendo os destro-
ços em que ficou o 
automóvel, um dos 
poucos lugares que 
ficou intacto estava 
escrito: Deus é Fiel.

Os  bombe i ros 
prestaram os pri-
me i ros  socor ros 
no local. O pastor 
se encontra num 
hospital em Vitória, 
fazendo exames e 
fora de perigo.   

LIVRAMENTO

Divulgação

O que sobrou intacto foi a parte do veículo com o adesivo Deus é Fiel
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Roubaram setes motos 
da Delegacia  

Impressionante a 
ousadia dos ladrões, 
furtaram na porta da 
Delegacia da Polícia 
Civil de Itapemirim 
e bem ao lado da 
sede da Guarda 
Municipal sete mo-
tocicletas. Ou são 
usados e cara de 
pau, ou idiotas, que 
não perceberam o 
videomonitoramen-
to. Uma coisa é cer-
ta, as motos estão na 
rua, estacionadas. 
São motocicletas 
que foram apreen-
didas situação de 
irregularidade, que 
estão abarrotando a 
rua e o pátio da civil.

Dois adolescen-
tes acabaram se 
dando mal, foram 
detidos em flagran-
t e  p e l a  G u a r d a 
Municipal – GM, de 
Itapemirim furtando 
veículos apreendi-
dos. Eles foram pe-
gos por conta do 
vídeo monitoramen-
to que flagrou toda 
a ação.

Na madrugada 
desta segunda-feira 
26, a GM foi acio-

sete motos, porém 
três foram recupe-
radas pela Guarda 
Municipal no domin-
go e duas nesta ma-
drugada. 

Os indivíduos M. 
R. S e G. B. B. ambos 
de 15 anos de idade, 
foram conduzidos 
para delegacia. Os 
mesmos ainda infor-
maram a localização 
das outras duas mo-
tos que não haviam 
s ido local izadas, 
porém as mesmas 
não se encontravam 
no local informado. 
Os menores já ti-

nham uma ficha ex-
tensa na polícia. A 
Guarda Municipal de 
Itapemirim informa 
que está à disposi-
ção da população 
através do telefone 
153 e atua 24 horas.

Por telefone, o se-
cretário de Defesa 
Social – SEMDESO, 
d e  I t a p e m i r i m , 
M a r c o s  D u a r t e 
Gazzani Itapemirim 
disse que todas as 
motos já foram reco-
lhidas e colocadas 
no local de origem 
e já está sendo pro-
videnciada a retirada 

de todas as motoci-
cletas de frente da 
delegacia. Disse ain-
da que oficializou a 
Secretaria Estadual 
d e  S e g u r a n ç a 
Pública solicitando 
com urgência um 
local apropriado e 
seguro para que as 
motos deixem a rua, 
uma vez, está ocu-
pando o  espaço 
de estacionamento 
e, atrapalhando a 
fluidez do transito, 
além de acumular 
mosquitos no local. 

A p r o v e i t o u  a 
r e p o r t a g e m  e 

Da redação
nada para verificar 
duas motos loca-
lizadas na rua das 
Palmeiras, no cen-
tro de Itapemirim, 
foi constatado que 
criminosos haviam 
furtado as motos de 
frente da delegacia 
e que se tratavam 
de veículos apreen-
didos que estavam 
à disposição da 9ª 
regional. 

C o m  a j u d a 
d o  V i d e o m o -
nitoramento que fla-
grou parte da ação 
dos mel iantes,  a 
Guarda Municipal 
realizou rondas em 
busca dos crimino-
sos, sendo que foi 
visualizado um Fiat 
Uno de placa “MOY-
1726”, e os ocupan-
tes condiziam com 
as características 
passadas. 

O veículo foi abor-
dado pela guarnição 
da Guarda Municipal, 
e ao serem indaga-
dos pelos agentes, 
os mesmos relata-
ram ter furtado o 
veículo próximo a 
ponte assim como 
também as motos 
da madrugada de 
domingo e segunda-
-feira, de um total de 

Mesmo tendo um grandão no meio da ação, os bandidos foram roubar em frente à delegacia 
e ao lado da Guarda Municipal, acabaram sendo filmados e presos

anunciou que está 
a g e n d a n d o  u m a 
reunião com o se-
cretário de Estado 
j u n t a m e n t e  c o m 
representantes da 
segurança pública 
de Anchieta, Presi-
dente Kennedy, Ma-
rataízes, Cachoeiro 
e Piúma para de-
baterem sobre as 
fronteiras dos mu-
nicípios para juntos 
p l a n e j a r e m  u m a 
a ç ã o  q u e  p o s s a 
impedir a entrada 
d e  b a n d i d o s  d o 
RJ  nesses  muni -
cípios. 

INGENUIDADE

Divulgação

Os meliantes furtaram as motos apreendidas que estão em frente à Polícia Civil

Capixaba presa no RJ com 
drogas para o ES

Uma cap ixaba 
suspeita de envolvi-
mento com o tráfico 
de drogas foi presa 
na noite do último 
sábado (24), no Rio 
de Janeiro. 

A prisão acon-
teceu durante uma 
f i s c a l i z a ç ã o  d a 
Operação Égide, da 
Polícia Rodoviária 
Federal (PRF). A jo-
vem de 20 anos é 
moradora do bairro 
Feu Rosa, no muni-
cípio da Serra.

A moça, que não 
teve o nome divul-
gado, estava em um 

A abordagem aconteceu durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal

FLAGRANTE
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anunciou que está 
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Capixaba presa no RJ com 
drogas para o ES

Uma cap ixaba 
suspeita de envolvi-
mento com o tráfico 
de drogas foi presa 
na noite do último 
sábado (24), no Rio 
de Janeiro. 

A prisão acon-
teceu durante uma 
f i s c a l i z a ç ã o  d a 
Operação Égide, da 
Polícia Rodoviária 
Federal (PRF). A jo-
vem de 20 anos é 
moradora do bairro 
Feu Rosa, no muni-
cípio da Serra.

A moça, que não 
teve o nome divul-
gado, estava em um 

auxiliar no reforço 
da segurança na 

divisa do Espírito 
Santo com o Rio 
de Janeiro e Minas 
Gerais. Durante a 
operação, serão rea-
lizadas ações de fis-
calização ostensiva, 
monitoramento 24 
horas das rodovias 
e ações de inteli-
gência.

A  o p e r a ç ã o 
Égide já acontece 
no Rio de Janeiro 
desde julho de 2017, 
com foco no enfren-
tamento aos rou-
bos de cargas em 
rodovias federais 
do estado. São 380 

policiais de vários 
estados, incluindo o 
Espírito Santo, con-
centrados em locais 
e horários de maior 
incidência de cri-
mes para fiscaliza-
ção e abordagens.

Neste reforço es-
tão incluídos agen-
tes especializados 
em inteligência poli-
cial, operações com 
cães farejadores e 
motopoliciamento. 
A operação foi am-
pliada para frontei-
ras e corredores, 
com o objetivo tam-
bém de quebrar a 

Fonte: Folha Vitória
ônibus de viagem 
que seguia de São 
Paulo para Vitória. 
A capixaba trans-
portava 21 table-
tes de maconha na 
bagagem. A droga 
foi encontrada por 
cães farejadores. A 
jovem contou aos 
policiais que estava 
desempregada. 

Ela foi detida em 
flagrante e encami-
nhada à Delegacia 
de Itatiaia, no sul 
Fluminense.

OPERAÇÃO ÉGIDE
A  P o l í c i a 

Rodoviária Federal 
iniciou no dia 22 de 
fevereiro a Operação 
É g i d e ,  q u e  v i s a 

A abordagem aconteceu durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal

logística de forne-
cimento de armas 
e drogas para o Rio 
de Janeiro.

Buscando eficá-
cia na operação, a 
PRF conta com in-
formações em tem-
po real de todos os 
locais onde ocorre 
a operação, tanto 
operacionais como, 
principalmente, in-
formações de inte-
ligência. Até o mo-
mento, a Operação 
Égide nas divisas do 
Espírito Santo não 
tem prazo para ser 
finalizada.

FLAGRANTE

Divulgação

A moça foi detida no sábado (24)
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Delegado cumpre sua missão 
em Piúma-ESPolícia Militar prende dois suspeitos de estelionato na divisa do Estado do Espírito Santo com o Rio de Janeiro

Fronteiras do ES fechadas para bandidos
Policiais do 10º 

Batalhão da Polícia 
Militar prenderam na 
manhã desta segun-
da-feira, 26, dois ho-
mens que estavam 
chegando ao Estado 
do Espírito Santo, no 
município de Mimoso 
do Sul e com eles cin-
co folhas de cheque 
em branco, assinados 
da Caixa Econômica 
Federal – CEF. 

Os militares perce-
beram a chegada de 
um veículo que, assim 
que avistou a blitz ten-
tou empreender fuga, 
mas foi capturado. 

De acordo com o 
capitão da PM, Cavat 
ao revistar o veículo 
haviam malas e den-
tro delas foi encon-
trado várias folhas de 
cheque em branco e 

Por Luciana Maximo

ESPÍRITO SANTO

ques, dizendo que 
estavam seguindo a 
Vitória para curtir o 
verão e os cheques 
seriam de clientes, 
pois segundo eles atu-
am em uma empresa 
que faz instalação de 
Sky. O capitão disse 
que enquanto eles 
tentavam ludibriar a 
Polícia dando explica-
ções confusas, foi feita 
uma ligação a uma das 
empresas já conheci-
da no Estado a partir 
do número do CNPJ, 
constante em um dos 
cheques e a proprie-
tária da empresa as-
segurou que aquele 
cheque ela sequer ha-

via no talão dela, mas 
a assinatura conferia 
com a dela. Ou seja, 
um dos cheques que 
estava nas mãos dos 
homens nem havia sa-
ído do banco ainda, o 
que pode denotar um 
golpe que possivel-
mente iria ser aplicado 
na Caixa Econômica 
Federal na conta da 
empresa.   

Os militares que 
deixaram hoje o 
plantão na Operação 
Divisa Segura entre-
garam na delegacia 
de Mimosos os dois 
suspeitos que serão 
investigados pela 
Polícia Civil – PC. 

assinados de várias 
empresas do Espirito 
Santo. Cavat acredita 
que pode se tratar 
de uma quadrilha de 
estelionatários, que 
já estão atuando no 
Estado. 

Na ação que faz 
parte da Operação 
Divisa Segura foram 
em cana, Rodrigo 
Vieira dos Santos, 35 
anos, e Marcos de 
Oliveira Freitas, 36, 
anos que foram con-
duzidos à Delegacia 
de Polícia Civil de 
Mimoso do Sul. Para 
prestar esclarecimen-
tos.

Com um álibi nada 
convincente, afirmou 
o capital Cavat, do 10º 
Batalhão da PM, quem 
comandou a equipe 
da Operação Divisa 
Segura em Mimosos 
do Sul, Rodrigo e 
Marcos tentaram justi-
ficar a posse dos che-

FONTE G1

No primeiro dia de reforço na 
segurança da divisa do Espírito Santo, 
a Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
prendeu um foragido da Justiça que 
estava em um ônibus, na BR-101, em 
Mimoso do Sul, no sentido Vitória. 
Esta é a primeira prisão da operação e 
aconteceu por volta das 4 h da manhã 
desta sexta-feira (23).

Segundo a PRF, equipes abor-
daram um ônibus que seguia de 
São Paulo para Vitória e, durante a 
fiscalização, foi constatado que existia 
um mandado de prisão em aberto, 
pelo crime de receptação, contra um 
passageiro.

O foragido foi levado para a 
Delegacia de Polícia Judiciária de 
Cachoeiro de Itapemirim.

REFORÇO
Nesta quinta, começou o reforço 

da segurança de todos os 198 km de 
divisa do estado capixaba com o Rio 
de Janeiro e Minas Gerais. A previsão 
inicial é de dois meses de trabalho 
intenso, mas o prazo pode se estender 
por quanto tempo for necessário.

Para o reforço, bloqueios serão 
feitos pela polícia em oito pontos do 
estado, sendo que a BR-101 foi o único 
relevado pelo secretário. Os demais 
não serão mencionados, por tratar-se 
de trabalho de inteligência policial.

A operação Divisa Segura começou quinta-feira (22) em vários 
pontos em que o Espírito Santo faz divisa com o estado do Rio 
de Janeiro por rodovias. A operação tentar coibir que bandidos 
venham se esconder no estado, além de, possíveis cargas rou-
badas no RJ, possam ser destinadas ao ES nesse período. Em 
Presidente Kennedy um grupo da Polícia Militar está operando 
na ES-060 em Praia das Neves.

De acordo com o responsável com a operação na divisa ES  X 
RJ em Presidente Kennedy, a operação no local será intercalada 
em horários não divulgados por questão de segurança, ou seja, 
na divisa kennedense com o RJ, a operação não será 24h por dia, 
sete dias por semana.

O secretário de Segurança Pública Elber Gomes Almeida frisou 
que a PM já está fazendo o cerco tático na Ponte de Itabapoana, 
que faz divisa com o Estado do Rio, além de barricadas e revistas 

nos veículos que trafegam no local, um drone fotografa e filma toda 
a área. Lembrou Elber que só há essa entrada para o município por 
lá, e que, se bandidos tentarem furar o cerco terão de atravessar 
de barco ou a nado o Rio Itabapoana.

Salientou Elber que a Guarda Municipal está fazendo a patrulha 
dioturnamente em toda a região auxiliando a Operação Divisa 
Segura. ‘Por lá não tem muita transição, ou passa pela ponte, ou 
atravessa de barco, não tem vias de acesso, além da divisa. Por 
enquanto nada de anormal foi registrado pela PM, graças a Deus. 
Tudo que foi possível o município estará fazendo para ajudar no 
combate à criminalidade e em especial na entrada de bandidos 
na fronteira Kennedy X Rio de Janeiro”.

O secretário informou também que toda a parte de iluminação 
pública foi reestruturada na região para dar mais suporte a ação 
da Polícia Militar e segurança aos moradores da área. 

Foragido preso dentro de 
ônibus em Mimoso-ES

Drone vigia entrada de Kennedy-ES com a PM
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Delegado cumpre sua missão 
em Piúma-ES

O delegado Geraldo 
Peçanha se despede 
da Delegacia de Polícia 
Civil – PC, de Piúma nes-
ta quarta-feira, data em 
que ele recebe o jornal 
para fazer um balanço 
de suas ações. 

Geraldo Peçanha é o 
responsável pela prisão 
de inúmeros traficantes 
na cidade e responsável 
pelo baixo índice de 
homicídio neste último 

excelente atuação, o 
delegado será home-
nageado na Câmara 
Municipal de Piúma, na 
sessão de quarta-feira, 
28. Oportunamente 
o jornal deverá regis-
trar esse momento. 
Peçanha deixa Piúma 
e assume a delegacia 
de Domingos Martins. 
O jornal Espírito Santo 
Notícias vai prestar 
uma homenagem ao 
delegado em reco-
nhecimento ao brioso 
trabalho executado na 
cidade no combate ao 
crime. 

Da redação
ano, graças a sua ação 
como titular da dele-
gacia e o trabalho em 
parceria com a Polícia 
Militar. Lembrando que 
foi ele quem desvendou 
o assassinato da mãe 
que foi estrangulada 
pelo filho, e posterior-
mente teve a cabeça 
decapitada e os olhos 
arrancados. Além desse 
bárbaro crime o dele-
gado colou na prisão 
muitos bandidos que 
ameaçavam a socie-
dade.

Por conta da sua 

Um tira de ponta, um delegado que resolve quando existem provas, investiga, prende e 
manda para a cadeia quem deve ficar lá. Geraldo Peçanha deixa Piúma e assume 
Domingos Martins 

POLÍCIA

O delegado Geraldo Peçanha deixa Piúma e segue 
com sua missão a Domingos Martins

Divulgação
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TERÇA, 20 DE FEVEREIRO
Vinícius acredita que será inocentado 

e se vangloria para Lorena. Rafael apoia 
Laura. Antero tenta denegrir a imagem de 
Alzira e Patrick se preocupa. Tiana inicia seu 
depoimento. Lorena decide ficar ao lado 
de Laura. Valdo comenta com Mariano que 
acredita ter encontrado a esmeralda gigante. 
Caetana afirma a Desirée que seu plano de 
casar com Juvenal não dará certo. Karina 
lamenta que Diego não queira ficar com 
ela. Estela resolve dar aulas para adultos. 
Vinícius confessa seus crimes e acusa Sophia 
de suborná-lo. Renan tenta convencer Jô a 
investir em uma nova grife para Beth. Sophia 
pede para Lívia marcar um jantar para apre-
sentar seu namorado. Lorena recebe uma 
visita surpresa. Rafael conforta Laura. Beth 
procura Jô e Adriana fica indignada. Clara, 
Patrick e Renato comemoram a vitória no 
julgamento.

QUARTA, 21 DE FEVEREIRO
Beth se junta à comemoração de Clara 

e todos estranham seu comportamento. 
Adinéia pede para Samuel dormir no quarto 
com Suzy e Cido não gosta. Radu observa 
Raquel dormindo. Clara inicia sua vingança 
contra Gustavo. Nádia convida Clara para 
ser madrinha de casamento de Diego e 
Melissa. Janete comenta com Renato sobre 
uma possível desavença entre Clara e 
Fabiana. Janete serve bebida escondida 
para Beth. Mariano e Valdo mudam a rotina 
das minas e provocam estranheza nos outros 
garimpeiros. Estela conta para Gael que foi 
abandonada por Amaro. Zé Victor fala para 
Sophia sobre o estranho comportamento de 
Mariano e Valdo. Gael discute com Amaro e 
dificulta a vendas das esmeraldas para ele. 
Mariano e Valdo encontram a esmeralda 
gigante e a escondem. Gustavo comenta 
com Nádia que teme uma vingança de Clara. 
Laura conhece Aldo, seu pai. Vinícius é morto 
no presídio.

QUINTA, 22 DE FEVEREIRO
Lorena recebe a notícia sobre a morte 

de Vinícius e decide ir embora de Palmas. 
Janete não consegue alertar Clara sobre o 
vício de Beth. Beth conversa com a filha sobre 
a ideia de Renan. Clara decide procurar 
Mercedes ao saber da morte de Vinícius. 
Rato e Zé Victor vigiam a mina. Valdo desiste 
de contar para Ivanilda sobre a esmeralda 
gigante. Renan avisa a Beth que não terá 
como criar uma grife para ela. Xodó fica com 
Cleo. Cido sugere que Suzy tenha diversas 
companhias para suas noites e Adinéia não 
gosta. Nádia decide fazer uma festa para 
Melissa. Lorena entrega seu apartamento 
para Laura morar com Rafael. Sophia olha 
desconfiada para a parte interditada na mina 
e Mariano tenta disfarçar. Renato indica onde 
Zé Victor pode encontrar Tônia. Mariano 

chega à casa de Lívia.

SEXTA, 23 DE FEVEREIRO
Sophia fica em choque, mas disfarça 

e age naturalmente com Mariano. Sophia 
afirma a Gael que não tem envolvimento 
com Mariano. Gael estranha o modo como 
Aura se relaciona com Sophia. Bruno visita 
Raquel, que afirma que tentará esquecê-
-lo. Zé Victor encontra Tônia no hospital. 
Patrick comenta com Clara sobre o grande 
interesse de Renato nas esmeraldas. Estela 
convida os garimpeiros e as meninas 
do bordel para suas aulas. Sophia tenta 
convencer Mariano a se afastar de Lívia. 
Mariano pede ajuda a Amaro para vender 
a esmeralda. As mulheres se divertem na 
despedida de solteira de Melissa. Patrick 
encontra a garrafa de gim no quarto de 
Beth. Leandra cobra uma posição de Rato 
sobre a promessa que lhe fez. Diego se 
encontra com Karina. Lívia flagra Sophia e 
Mariano se beijando.

SÁBADO, 24 DE FEVEREIRO
Sophia revela a Lívia que não é sua 

mãe. Renan tenta convencer Clara a investir 
na grife para Beth. Karina não conta para 
Diego sobre sua gravidez. Sophia ameaça 
Lívia para que ela se afaste de Mariano. 
Xodó tenta convencer Cleo a desistir de 
trabalhar no bordel. Sheila pensa em se vin-
gar de Desirée. Tônia tenta envolver Bruno 
em sua gravidez. Rato afirma a Leandra que 
conseguirá o dinheiro para os dois ficarem 
juntos. Mariano orienta Zé Victor a ir atrás 
de Tônia. Lívia termina o relacionamento 
com Mariano. Sophia gosta de saber que 
Clara acredita que Aura seja sua irmã. Gael 
se preocupa com Lívia. Patrick descobre 
que Beth está se embriagando. Samuel 
vai com Cido ao casamento. Gael reage 
ao ver Renato e Clara juntos no altar. Rato 
chantageia Sophia. Diego e Melissa se 
casam. Samuel pega o buquê da noiva. 
Diego não consegue ter sua primeira noite 
de amor com Melissa.

SEGUNDA, 26 DE FEVEREIRO
Melissa decide aceitar a condição de 

Diego para manter o casamento. Patrick e 
Clara questionam Raquel sobre provas con-
tra a idoneidade de Gustavo. Lívia revela a 
Gael que Sophia não é sua mãe biológica. 
Gael confronta Sophia. Raquel insinua 
que seu acidente foi forjado por Sophia e 
Gustavo, e orienta Clara e Patrick a recorrer 
a Bruno. Elizabeth tenta um novo contato 
com Adriana, e Jô a provoca. Elizabeth 
pede que Patrick não fale com Clara sobre 
seu vício em bebida. Adriana discute com 
Renan e Nicolau por causa da mãe e acaba 
sofrendo um acidente de carro. Clara leva 
Laura para ver Mercedes, que faz uma ora-
ção para a menina. Mercedes alerta Clara 
sobre Adriana. Mariano propõe fugir com 
Lívia e Tomaz, e se prepara para vender a 
esmeralda gigante. Caetana alerta Leandra 
sobre Rato. Xodó vê Sophia entrar no carro 
com Rato. Sophia arma uma emboscada 
para Rato.

TERÇA, 27 DE FEVEREIRO
Sophia se livra do corpo de Rato. 

CHARGE

Caetana afirma a Leandra que Rato não irá 
mais a seu encontro. Xodó se declara para 
Cleo. Karina diz a Leandra e Caetana que o 
pai de seu bebê se casou com outra mulher. 
Melissa sofre por não se relacionar com 
Diego. Henrique chega ao hospital para 
ver Adriana e pede que avisem Elizabeth 
sobre o acidente da filha. Adriana rejeita a 
presença da mãe no hospital. Renato alerta 
Clara e Patrick sobre uma alteração em um 
dos exames de Adriana. Renan tenta con-
fortar Elizabeth, que prefere se embriagar 
sozinha. Sophia finge procurar por Rato, 
e Xodó desconfia. Sophia pede que Zé 
Victor vigie Mariano e Valdo. O corpo de 
Rato é encontrado e Bruno assume o caso. 
Juvenal confessa a Estela que casará por 
medo da solidão. Samuel pede que Cido 
passe mais tempo com Suzy. Leandra é 
presa como suspeita da morte de Rato.

QUARTA, 28 DE FEVEREIRO
Leandra afirma que é inocente, mas 

Bruno a detém. Caetana pede para Maíra 
ligar para Clara. Patrick afirma a Maíra que 
vai ajudar Leandra. Josafá descobre que 
Cleo está trabalhando no bordel. Bruno 
interroga Leandra, e Patrick se apresenta 
como advogado da moça. Clara, Isabel e 
Raul aconselham Melissa a se divorciar de 
Diego. No bordel, todos comentam a morte 
de Rato e Cleo percebe o incômodo de 
Xodó. Melissa inicia o processo de divórcio 
de Diego. Isabel revela a Nádia que Diego 
não cumpriu suas obrigações conjugais. 
Leandra é libertada. Bruno e Patrick interro-
gam os garimpeiros e estranham a atitude 
de Xodó. Bruno procura Sophia.

QUINTA, 1º DE MARÇO
Sophia consegue se esquivar das 

suspeitas de Bruno. Melissa sofre com a 
separação. Clara pede que Elizabeth a 
ajude a encontrar provas contra Gustavo. 
Elizabeth menciona o sócio misterioso 
do bordel e diz que Caetana é a chave. 
Adriana é hospitalizada e Renato e Rafael 
trocam olhares de preocupação. Mercedes 
estranha o comportamento de Josafá. 
Sheila e Karina repreendem Desirée 
por enganar Juvenal. Sheila sugere que 

Mariano leve Juvenal ao bordel para sua des-
pedida de solteiro. Maíra deduz que o filho que 
Tônia espera é de Zé Victor. Radu se declara 
para Raquel. Nicolau visita Adriana no hospital 
e a advogada se incomoda. Elizabeth e Clara 
perguntam a Caetana se Gustavo é o sócio 
misterioso do bordel.

SEXTA, 02 DE MARÇO
Caetana confirma a Clara e Elizabeth que 

Gustavo é o sócio misterioso do bordel. Zé Victor 
exige de Renato informações sobre o paradeiro 
de Tônia. Adriana é rude com Nicolau, e Henrique 
se desculpa pela filha. Bruno conta a Nicolau 
que decidiu se entender com Tônia, por conta 
de seu filho. Mariano, Valdo e Amaro combinam 
a venda da esmeralda gigante. Todos na cidade 
comentam a separação de Melissa e Diego, e 
Nádia se desespera com as fofocas. Clara leva 
Zé Victor até a casa de Bruno. Zé Victor anuncia 
a Bruno, Nádia e Gustavo que o filho de Tônia 
é dele. Lívia se prepara para fugir com Mariano 
e Tomaz acaba comentando com Gael. Bruno 
expulsa Tônia de casa. Bruno conta a Raquel 
sobre seu divórcio, mas a juíza afirma que é tarde 
demais para reatar o romance. Renan se declara 
para Elizabeth. Clara, Renato e Patrick armam 
contra Gustavo.

SÁBADO, 03 DE MARÇO
Clara afirma que acabará com Gustavo. 

Elizabeth pede que Renan a ajude a se reapro-
ximar de Adriana. Adriana desconfia dos novos 
pedidos de exames médicos e pressente que 
há algo errado com sua saúde. Raquel revela 
a Bruno que está envolvida com Radu. Mariano, 
Valdo e Xodó estranham a presença de Sophia 
na mina. Sophia pede que Zé Victor vigie 
Mariano. Mariano e Valdo armam para fugir com 
a esmeralda gigante. Estela estranha o desânimo 
de Juvenal com seu casamento. Renan pressiona 
Jô para lhe dar o dinheiro prometido para a grife 
de Elizabeth. Patrick garante a Elizabeth que 
Renato não é boa companhia para Clara. Clara 
sai para jantar com Renato. Juvenal descobre 
que Desirée trabalha no bordel. Zé Victor flagra 
Mariano com a esmeralda e avisa Sophia. 
Mariano, Lívia e Tomaz fogem. Sophia denuncia 
Lívia pelo sequestro de Tomaz.

Plano do Governo lançado no ES 
para proteger divisa da bandidagem



Geral
PolíciaTERÇA

27 FEVEREIRO 2018

10

Plano do Governo lançado no ES 
para proteger divisa da bandidagem

O Governo do 
Espírito Santo, por 
meio da Secretaria 
d e  E s t a d o  d a 
Segurança Pública 
e  Defesa  Soc ia l 
(Sesp), divulgou, na 
manhã desta quarta-
-feira (21), o plano de 
contingência que 
será empregado a 
partir desta quinta-
-feira (22) nas regi-
ões de divisa en-
tre o Espírito Santo 
com Rio de Janeiro 
e Minas Gerais. O 
plano foi apresen-
tado pelo secretário 
André Garcia, pelo 
comandante-geral 
da Polícia Mil i tar, 
c o r o n e l  N y l t o n 
Rodrigues, e pelo 
chefe de Polícia Civil, 
delegado Guilherme 
Daré. Drones e he-
licópteros também 
serão utilizados dia-
riamente para o mo-
nitoramento.

O plano de con-
tingência tem como 
objetivo inibir even-
tuais deslocamentos 
de grupos crimino-
sos do Estado do Rio 
de Janeiro para o 
Espírito Santo. Entre 
as ações que se-
rão realizadas estão 
abordagens de veí-
culos e pessoas em 
fundada suspeita.

Serão oito pon-
tos de bloqueio ao 
longo do trecho de 
divisas, entre eles 
a BR-101. Mais de 
150 policiais serão 
empregados diaria-
mente, com policiais 

rá o planejamento 
integrado da Sesp e 
empregará diversas 
unidades especiali-
zadas da capital em 
apoio às Delegacias 
do Sul do Estado.

“ E s t a r ã o  e n -
g a j a d o s  p o l i -
ciais do Grupo de 
Operações Táticas 
(GOT), da Delegacia 
de Repressão aos 
Crimes Eletrônicos 
(DRCE), da Divisão 
d e  R e p r e s s ã o 
aos Cr imes con-
t ra  o  Pat r imônio 
(DRCCP), da Divisão 
de Homic íd ios e 
Proteção à Pessoa 
(DHPP), da Delegacia 
de Furtos e Roubos 
de Veículos (DFRV) 

e  d a  D e l e g a c i a 
Especializada 
e m  T ó x i c o s  e 
Entorpecentes 
(Deten) em ações 
nas divisas. A coor-
denação das ope-
rações  da  PCES 
ficará a cargo das 
Superintendências 
d e  P o l í c i a 
Especializadas, de 
Ações Estratégicas 
e Operacionais e da 
Regional Sul, com su-
porte da Assessoria 
de Informações para 
as equipes de cam-
po. Além disso, re-
forçaremos os plan-
tões nas Delegacias 
Regionais do Sul 
para atendimento de 
ocorrências geradas 

durante as ativida-
des”, antecipou o 
chefe de polícia.

O comandante-
-geral  da Pol íc ia 
M i l i t a r,  c o r o n e l 
Nylton Rodrigues, 
destacou a impor-
tância da inteligên-
cia na elaboração do 
plano de contingên-
cia, do empenho do 
Governo do Estado 
em estabelecer se-
gurança e ordem no 
território capixaba.

“Serão pontos 
flexíveis. O nosso 
planejamento é ba-
seado em inteligên-
cia policial e é essa 
inteligência que nos 
indica onde atuar 
com mais intensi-

Assessoria de 
Comunicação

militares e civis da 
Região Sul e tam-
bém efetivo espe-
cializado da Grande 
Vitória. Serão tam-
bém utilizados heli-
cópteros, drones e 
40 viaturas.

Haverá ainda tro-
ca de informações 
entre as equipes 
de inteligência dos 
es tados  e  en t re 
as  forças de se-
gurança,  como o 
Exército Brasileiro, 
responsável pela 
intervenção federal 
no Rio. O secretá-
r io  André Garc ia 
ressaltou, porém, 
que são medidas 
preventivas.

“Serão utilizadas 
várias unidades, na 
região de divisas, 
como as  Forças 
Tát icas ,  C IMEsp, 
Cavalaria, GOT. Os 
recursos que serão 
empregados não 
vão afetar o patru-
lhamento na Grande 
Vitória. Inicialmente 
serão dois meses e 
meio de operação, 
para começarmos a 
avaliar os resultados. 
Mas nada vai impe-
dir a ampliação das 
ações. Importante 
frisar que não foi 
nenhuma movimen-
tação de criminosos 
que nos levou a criar 
o plano. Pelo con-
trário, estamos nos 
organizando pre-
ventivamente para 
proteger os capi-
xabas”, explicou o 
secretário.

Segundo o chefe 
da Polícia Civil, de-
legado Guilherme 
Daré, a PCES segui-

Governo do Espírito Santo anuncia plano de contingência nas divisas com Rio e Minas

dade, onde a ação 
será mais eficiente. 
Além desse quan-
titativo de 80 poli-
ciais fazendo pon-
tos de bloqueios, 
teremos agentes de 
inteligência militar 
monitorando estes 
pontos ,  te remos 
aeronaves patru-
lhando as divisas e, 
ainda, drones que 
se rão  u t i l i zados 
n e s t a  O p e r a ç ã o 
Divisa Segura. Só 
l e m b r a n d o  q u e 
essa é uma medi-
da de antecipação, 
de prevenção, jus-
tamente para que 
possamos garantir a 
tranquilidade da po-
pulação”, finalizou.

DIVISA SEGURA 

Assessoria de Comunicação

O Governo do ES montou uma estratégia para proteger as fronteiras do Estado


