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SÓ NA 
DELEGACIA

O secretário de Meio 
A m b i e n t e  d e  P i ú m a , 
RANIERY MIRANDA TEVE 
DE IR À DELEGACIA DE-
VOLVER UM DOCUMENTO 
de habilitação do acadêmi-

co de Engenharia Mecânica, 
Álvaro Belônia Viana. Até 
então, nem o papa con-
seguia. O delegado foi a 
procura dele na Prefeitura, 
ele teria se escondido, mas 

foi ao departamento de 
Polícia com um advogado e 
devolveu a CNH, agora virou 
inquérito. É o terceiro fato 
envolvendo Raniery com a 
polícia.

NEM O PAPA
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Raniery devolve na delegacia 
CNH de turista

Não teve outra 
forma do secretário 
de Meio Ambiente 
de Piúma, Raniry 
Miranda devolver a 
Carteira Nacional de 
Habilitação - CNH 
do estudante de 
Engenharia, Álvaro 
Belônia Vieira, resi-
dente na Barra do 
Itabapoana-RJ, se 
não fosse na mesa do 
delegado da Polícia 
Civil, David Santana 
Gomes.

O documento de 
Álvaro ficou na posse 
do Secretário Raniery, 
desde o dia 11 de feve-
reiro, data do episódio 
em que foi apreendi-
da uma caixa de som 
em frente a um prédio, 
na orla da praia, em 
frente ao apartamento 
da tia de Álvaro. Era 
carnaval. 

Álvaro e os amigos 
ouviam som, quan-
do Raniey chegou e 
apreendeu a caixa e 
pegou a CNH e le-
vou ao Departamento 
da Polícia Militar de 
Piúma. Desde então, 
o rapaz ficou impossi-
bilitado de dirigir. 

Álvaro reside com 
a mãe no Estado do 
Rio, e cursa faculda-
de em Campos, era 
a mãe que estava 
levando-o todos os 
dias a faculdade, além 
e cuidar de outros 

a polícia para pegar 
esse documento, pois 
preciso estar dirigindo 
para todos os lados, 
que ele não conse-
gue ir, senão o carro é 
apreendido. Eu moro 
na divisa com o RJ 
e ele faz faculdade 
em Campos, eu que 
tenho de ir leva-lo, 
um transtorno muito 
grande”, contou a mãe 
de Álvaro.

De acordo com 
Cláudia, foi pedido 
até ao prefeito que so-
licitasse ao secretário 
a devolução do docu-
mento, mas ele não 
conseguiu resolver, 
“procurei outras pes-
soas e Raniery disse 
que nem o papa pe-
garia a documentação 
do meu filho, por isso 
estamos fazendo um 

BO na delegacia”.
Cláudia disse que 

o delegado comentou 
que ninguém pode re-
ter documento de uma 
pessoa. “Meu filho 
não estava fazendo 
nada irregular quando 
ele pegou a docu-
mentação. Inclusive, 
o delegado ligou ao 
Raniery e ele não o 
ouviu, O delegado foi 
até Raniery e ele fugiu, 
não foi encontrado. 
Sem alternativa es-
tou apelando pela lei, 
acredito que vai dar 
certo”, frisou Cláudia.

Cláudia está em ou-
tro dilema, assim que 
deixou a delegacia 
foi direto a Cachoeiro 
de Itapemirim levar o 
filho mais velho que 
sofreu acidente na 
orla de Piúma, perto 

do Quiosque da Loira, 
quando desmoronou 
um pedaço do calça-
dão e ele caiu, preci-
sa fazer um exame e 

Por Luciana Maximo

afazeres.
Na tarde desta 

quarta-feira, a situação 
chegou no limite e a 
mãe de Álvaro pro-
curou a polícia para 
resolver o impasse.

De acordo a profes-
sora Cláudia Belônia, 
ela tentou de todas 
as formas recuperar a 
Carteira de Habitação 
Nacional do filho, mas 
o secretário disse 
que nem o papa o 
faria devolver. Cláudia 
chegou a entrar em 
contato com diversas 
pessoas ligadas ao 
prefeito para que o 
secretário devolvesse 
o documento do filho, 
mas não foi possível. 
Na tarde desta quarta-
-feira, Cláudia veio a 
delegacia registrar um 
Boletim de Ocorrência 
– BO e pedir a interfe-
rência policial. 

O delegado David 
ouviu Álvaro e a mãe, 
ligou para o secretário 
que teria sido arro-
gante com a autori-
dade policial dizendo 
que não entregaria 
a habilitação do es-
tudante sem que ele 
assinasse um termo 
na prefeitura. “Com 
muitas dificuldades, 
estou aqui com meu 
filho na delegacia, foi 
retida a CNH dele no 
carnaval pelo Raniey, 
que também apreen-
deu a caixa de som. 
Hoje impossibilitado 
de estar indo para a 
faculdade, eu tomei 
a decisão de pedir 

O secretário de Meio Ambiente de Piúma teve de ir à delegacia devolver um documento de 
habilitação de um turista, até então, nem o papa conseguia

uma cirurgia urgente 
no braço. Está todo 
machucado e com 
o braço deslocado, 
situação muito difícil.  

DEU BO

Raniery devolveu a CNH na delegacia depois do delegado ir atrás dele na 
prefeitura

Delegado vai a Prefeitura 
buscar Raniery
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Raniery devolve na delegacia 
CNH de turista
O secretário de Meio Ambiente de Piúma teve de ir à delegacia devolver um documento de 
habilitação de um turista, até então, nem o papa conseguia

uma cirurgia urgente 
no braço. Está todo 
machucado e com 
o braço deslocado, 
situação muito difícil.  

Delegado vai a Prefeitura 
buscar Raniery

O delegado, David 
Santana Gones aca-
bou perdendo a paci-
ência depois que ligou 
para o secretário de 
Meio Ambiente Raniery 
Miranda solicitando que 
ele se dirigisse a dele-
gacia e devolvesse a 
habilitação de Ávaro, 
porém sem sucesso, 
Ranieri teria sido arro-
gante e dito que não 

apreendido em situação 
de embriaguez, ainda 
assim, o documento é 
liberado após instaurar 
procedimento junto ao 
DETRAN.

Convém ressaltar 
que, além de Álvaro 
pelo menos 20 pesso-
as registraram Boletim 
de Ocorrência contra 
o secretário, algumas 
reclamam que ele teria 
abusado do poder e in-
vadido residências para 
apreender aparelhos de 
som.

Depois que o de-
legado foi a Prefeitura 
em busca de Raniery, 
a reportagem ligou ao 
prefeito Ricardo Costa 
informando que a polícia 
estava em busca de 
um secretário dele e o 
mesmo teria se escon-
dido. Ricardo disse que 
Raniery fez um belo tra-
balho no verão, mas que 
não agradou a todos, e 
que ele pode ter extra-
polado em alguns casos 
e concorda que ele não 

poderia ter ficado com o 
documento. Lamentou o 
episódio.

Oportunamente, a 
Reportagem disse ao 
prefeito que seria menos 
feio ao secretário se ele 
procurasse a delegacia 
e devolvesse a habilita-
ção de Álvaro. Minutos 
depois, Ranieri compa-
receu com o secretário 
de Administração e um 
advogado e entregou o 
documento a Álvaro, na 
sala do delegado.

“Parabéns ao dele-
gado que agiu rápido, 
tão logo colocamos a 
situação. Ele mostrou 
muita competência e 
disposição, foi em busca 
de Ranieri na Prefeitura, 
não deixou para o outro 
dia. Um jovem delega-
do que tem coragem 
e respeita o cidadão. 
Parabéns”, parabenizou 
a mãe de Álvaro.

INVADIU A CASA DA 
TIA DE ÁLVARO
Na tarde do dia 12, 

Ranieri passava pela 
orla da praia quando 
ouviu um som alto se-
gundo ele, na sacada 
de um prédio. Ele conta 
que estava distribuindo 
material informativo so-
bre a proibição, neste 
instante, teria solicita-
do que desligassem o 
som, e não foi atendi-
do. Ele acionou a PM 
e subiu pelas escadas 
e se deparou com a tia 
de Álvaro, no aparta-
mento dela.

Na versão da tia de 
Álvaro, Ranieri inva-
diu o apartamento na 
busca pela caixa de 
som, porém, não havia 
nenhuma caixa de som, 
mas ele deixou tudo 
revirado.

OUTROS CASOS 
ENVOLVEM RANIERI 

E A POLÍCIA
Essa não é a primei-

ra vez que o secretário 
de Meio Ambiente de 
Piúma, Ranieri Miranda 
se envolve em situa-
ções que acabam na 
polícia. No dia no dia 
01 de dezembro ele 
teve um atrito com o 
carateca Allex Ramos, 
um ativista que vem 
realizando diversas 
denúncias nas redes 
sociais e já teve alguns 
contratempos com ele.

De acordo com o 
secretário, na época, 
ele teria sofrido uma 
tentativa de homicí-
dio, no bairro Monte 
Aghá II. Declarou que 
Allex tentou matá-lo 
enforcando-o e tentou 

Por Luciana Maximo
devolveria. 

Neste instante, David 
pegou a viatura da 
Polícia Civil e foi até a 
secretaria, na Prefeitura, 
mas não conseguiu lo-
calizar Raniery, que teria 
se escondido da polícia.

Na volta à delegacia, 
o delegado disse ao 
jornal que estará ins-
taurando um inquérito 
para melhor apurar os 
fatos pois em nenhuma 
circunstância a CNH 
pode ser retida por 
nenhuma autoridade, 
salvo, condutor ser 

Mesmo ligando para o secretário e solicitando que ele fosse a delegacia, o delegado não 
obteve êxito, então ele foi em busca de Ranieri, que teria se escondido

desferi alguns golpes 
de faca nele. Ele foi 
socorrido por dois 
homens, um cunha-
do e um empresário 
que presta serviços à 
Prefeitura, ambos da 
família Bassul.

S e g u n d o  A l l e x 
Ramos, o cunhado e o 
empresário quando o 
avistaram tentando reti-
rar Ranieri de dentro do 
veículo em que estava 
acabaram agredindo-o 
que revidou e teria jo-
gado os dois no chão. 
Allex é faixa marrom, 
disse que apenas se 
defendeu.

Além desse episó-
dio, Ranieri também se 
envolveu em outra con-
fusão, quando entre-
gou um veículo a uma 
imobiliária como parte 
de um pagamento na 
compra de um terre-
no pela companheira 
dele, e o carro, estava 
registrado em nome 
de um homem que 
já havia morrido, há 
dois anos. Na época, 
Ranieri tentou desfa-
zer o negócio quando 
a imobiliária não quis 
mais o veículo que 
pertencia a uma pes-
soa morta. O secretário 
teria ido até a imobili-
ária e feito ameaças, 
usando do poder que 
tem na Prefeitura. Ele 
nega os fatos, disse 
inclusive que o jornal 
estava equivocado 
quando deu a notícia, 
porém o jornal ouviu na 
época todas as partes 
envolvidas. 

DEU BO II

Luciana Maximo

O delegado David estava voltando da 
Prefeitura e não teria encontrado Ranieri
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Cinco mulheres que prosperaram

Organização, pla-
nejamento e determi-
nação para alcançar 
objetivos estão entre as 
maiores características 
dos empreendedores, 
e nisso as mulheres 
se destacam. É o que 
vêm percebendo os 
técnicos do Banco de 
Desenvolvimento do 
Espírito Santo (Bandes) 
nos financiamentos 
destinados às micro e 
pequenas empreen-
dedoras que buscam 
apoio em todos os mu-
nicípios do Estado. 

Para se ter uma ideia, 
em 2017 foram 4.784 
contratos deixando as 
empreendedoras na 
frente, ou seja, 56% 
dos financiamentos de 
microcrédito do Bandes 
são destinados às mu-
lheres. “Percebemos 
como essa tendência 
vem se mantendo ao 
longo dos anos por cau-
sa do grande número 
de empreendedoras 
que têm seus negócios 
como a principal fonte 
de renda da família”, 
destaca o diretor de 
Crédito e Fomento 
do banco capixaba, 

mento sem hora mar-
cada.” Para a montagem 
da unidade, a empre-
endedora procurou o 
Bandes. Os recursos 
contratados foram des-
tinados para a obra do 
espaço, aquisição de 
matéria-prima, capacita-
ção da equipe e capital 
de giro.

 
DE OLHO NO 

MERCADO 
Atentas às tendên-

cias, as empreende-
doras têm procurado 

o banco do desenvol-
vimento capixaba inte-
ressadas em investir no 
setor pet. A veterinária 
Adrienne Lanis, que 
inaugurou sua clínica 
em Vitória, explica que 
sua família já tinha um 
pet shop no mesmo 
bairro. “Minha mãe fez 
o investimento na inau-
guração do pet shop, 
então eu já conhecia 
o Bandes. Quando fui 
abrir a minha clínica 
procurei a indicação 
de um consultor que 

ajudou a fazer o projeto. 
O processo foi bem 
rápido”, destaca.

Ainda estudante de 
Design de Moda e Artes 
Visuais, Iara Marcarini 
foi outra que começou 
a trabalhar com comér-
cio para complementar 
sua renda. O formato 
escolhido no início era o 
de venda porta a porta, 
fazendo visitas aos pos-
síveis compradores para 
oferta de semijoias. Para 
conseguir uma melhor 
negociação com seus 

Assessoria de 
Imprensa

Everaldo Colodetti.
 
Elas venceram
 
Histórias de mulhe-

res que sobressaíram 
não faltam. Um bom 
exemplo é a Fátima 
Venturin Ramos, de 
Marilândia, que fa-
brica roupas íntimas. 
Ela trabalha há mais 
de 25 anos e sempre 
vendeu seus produtos 
para outras pessoas 
revenderem. Essa par-
ceria com ‘sacoleiras’ 
permitiu que seus pro-
dutos chegassem não 
só a outros municípios 
da região, como tam-
bém a outros estados. 
“Procurei o Bandes e o 
Nossocrédito diversas 
vezes tanto para capi-
tal de giro como para 
compra de maquinário, 
e por fim, na construção 
da minha loja”, enfatiza 
Fátima. No total foram 
quatro contratos de mi-
crocrédito. 

Já a Sílvia Salviato 
Merlo, de Santa Teresa, 
percebeu há alguns 
anos que o setor de 
beleza e bem-estar 
podia ser uma oportu-
nidade. Foi a partir daí 
que surgiu a franquia 
de esmalteria Spazzio 
d’Unhas. “Nosso grande 
diferencial é o atendi-

Conheça a história de cinco mulheres que prosperam com o apoio do Bandes

fornecedores, procurou 
o Nossocrédito e conse-
guiu a compra de esto-
que para seu comércio. 
“Depois que me formei, 
o que era secundário 
passou a ter peso maior 
na minha renda”.

 Iara conta que a 
procura na sua cidade 
aumentou, e que para 
atender seus clientes 
com mais qualidade, 
procurou novamente 
o Bandes para mon-
tar a sua loja, a “Iara 
Marcarini Acessórios”, 
no Centro de Marilândia. 
Investindo na obra para 
adequar o espaço, em 
mobília e estoque, ela 
destaca: “Hoje tenho 
cerca de dez forne-
cedores e comerciali-
zo além das semijoias 
outros acessórios de 
moda feminina”. 

Também cheia de 
força de vontade, a 
Mônica Ferrari inaugu-
rou o seu cerimonial 
no bairro Morada de 
Laranjeiras, na Serra. 
Mônica já tinha expe-
riência com festas e 
entretenimento, atuan-
do com decoração, e 
resolveu expandir seus 
e montou um cerimo-
nial que oferece não 
apenas o espaço físico, 
como também decora-
ção e serviço de bufê. 

MULHER

Assessoria de Imprensa

Elas prosperaram com apoio do Bandes
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fornecedores, procurou 
o Nossocrédito e conse-
guiu a compra de esto-
que para seu comércio. 
“Depois que me formei, 
o que era secundário 
passou a ter peso maior 
na minha renda”.

 Iara conta que a 
procura na sua cidade 
aumentou, e que para 
atender seus clientes 
com mais qualidade, 
procurou novamente 
o Bandes para mon-
tar a sua loja, a “Iara 
Marcarini Acessórios”, 
no Centro de Marilândia. 
Investindo na obra para 
adequar o espaço, em 
mobília e estoque, ela 
destaca: “Hoje tenho 
cerca de dez forne-
cedores e comerciali-
zo além das semijoias 
outros acessórios de 
moda feminina”. 

Também cheia de 
força de vontade, a 
Mônica Ferrari inaugu-
rou o seu cerimonial 
no bairro Morada de 
Laranjeiras, na Serra. 
Mônica já tinha expe-
riência com festas e 
entretenimento, atuan-
do com decoração, e 
resolveu expandir seus 
e montou um cerimo-
nial que oferece não 
apenas o espaço físico, 
como também decora-
ção e serviço de bufê. 

Banco do esta-
do do Espírito Santo 
(Banestes) abriu três 
concursos para for-
mação de cadastro 
de reserva em diver-
sos cargos de níveis 
médio e superior. Os 
aprovados serão em-
pregados públicos, 
contratados pelo re-
gime da Consolidação 
das Leis do Trabalho 
– CLT.

Embora sejam 
três editais distintos, 
todos os candidatos 
farão prova objetiva 
no dia 6 de maio de 
2018 nas cidades de 
Vitória, Vila Velha, 
Colatina, Linhares, São 
Mateus, Cachoeiro 
de Itapemirim, Venda 
Nova do Imigrante e 
Guarapari, todas no 
estado do Espírito 
Santo. Os candidatos 
aos cargos de nível 
superior farão prova 
na parte de manhã e 
os de nível médio à 
tarde.

As inscrições des-
te concurso serão re-
cebidas entre os dias 
09/03 e 05/04/2018 
pelo site da Fundação 
Getúlio Vargas – FGV, 
organizadora do 
concurso. A taxa de 
participação é de R$ 

39 para os cargos de 
nível médio e R$ 43 
para os cargos de 
nível superior. Há pre-
visão de isenção da 
taxa de inscrição para 
os candidatos que de-
clararem e comprova-
rem hipossuficiência 
de recursos financei-
ros para pagamento 
da taxa, nos termos 
previstos no edital de 
abertura.

O salário inicial 
do técnico bancário 
no Banestes é de R$ 
2.741,10, já incluída a 
gratificação de 25% 
prevista em acordo 
coletivo, com carga 
horária semanal de 30 
horas. Já o cargo de 
técnico de segurança 
do trabalho tem salário 
inicial de R$ 3.746,04 
para uma jornada de 
40 horas semanais. 
Para os cargos de 
analista econômico 
financeiro, assistente 
social e analista de 
comunicação, o valor 
é de R$ 2.972,34 para 
carga horária de 30h. 
O salário inicial do 
analista de tecnologia 
da informação é de 
R$ 3.849,59 também 
para 30 horas de tra-
balho semanais. fonte: 
gazetadopovo.com.br

Espírito Santo: 
Banestes abre TRÊS 
CONCURSOS com 

inicial de até R$ 3,8 mil

VENDA

ANCHIETA - 
TERRENO EM UBU 

Preço: R$ 60.000 
Tamanho: 360 m²
27 99847-1041

PRESIDENTE 
KENNEDY - CASA NA 
PRAIA DAS NEVES

Preço: R$ 120.000
Casa com 3 quartos
31 98909-0513

ANCHIETA - 3 
QUARTOS 1 SUITE

Preço: R$ 240.000
Apt 130 m², 2º andar
27 98151-3019

ITAPEMIRIM - CASA 
NA PRAIA DE 

ITAIPAVA
Contendo 2 quartos, 
sala, cozinha, 
banheiro,
área de serviço, 
garagem para dois 
carros.
28 98806-0230

ALUGA

CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM - 

APARTAMENTO 
3 QUARTOS NO 

RECANTO
Aluguel: R$ 580
Excelente apart 
com 3 qts

ClassiDIGITAL
28 99298-0563

ITAIPAVA - 
CASA DE PRAIA

Aluguel dia: R$ 120
otima casa de praia, 
localizada a 1 km do 
mar, praia de itaoca
31 99219-7144

CASA EM UBU - 
ANCHIETA ES

A casa possui 3 
quartos, 2 banheiros 
(sendo uma suite) 
28 99991-3631

ANCHIETA - 
TEMPORADA DIÁRIA

Aluguel: R$ 270
27 99955-0022

APARTAMENTO 
TÉRREO 3 QUARTOS 

COM GARAGEM 
EM PIÚMA

Apartamento térreo 
com 3 quartos
32 99135-3073

CASA PIÚMA VILLAGE 
DAS PEDRAS

Aluguel dia: R$ 250
3 quartos , 2 banheiros, 
1 lavabo, 2 garagens, 
casa toda mobiliada
22 99838-3155

VEÍCULO

VOLKSWAGEN 
GOL - 1996

Preço: R$ 11.500

painel do gol g4.... 
forro de porta do gol 
g4
28 99903-3819

CB 300 
BRANCA - 2012

Preço: R$ 7.800
Em perfeito estado
27 99830-7664

SIENA - 2012
Preço: R$ 25.000
Siena único dono
28 99917-3825

XT660 - 2007
Preço: R$ 16.500
Vendo urgente
28 99988-8252

SHINERAY XY - 2015
Preço: R$ 1.950
Vendo Shineray 
phoenix
28 99978-1910

PEUGEOT 208 ÚNICO 
DONO - 2014

Preço: R$ 32.000
Carro completo
28 99904-0717

SCANIA 2012/13
Preço: R$ 198.000
Scania r 440
28 99222-2759

ECOSPORT 
XL 1.6 - 2004

Preço: R$ 18.500
vendo conservado
4 pneus Michelin 
novos

28 99904-1375

MONTANA 
03/04 - 2004

Preço: R$ 10.300
veiculos precisa de 
alguma manutençao
28 99904-6738

OPORTUNIDADE

VENDO Piúma 
Aptartamento de 02 
quartos sendo 01 suíte, 
prédio de frente 
para o mar
Preço: R$ 115.000
28 99992-2301

GELADEIRA
Preço: R$ 500
geladeira Consul 
novinha
27 99616-6444

LANCHA REAL 
24 CLASS

Preço: R$ 67.000
Vendo Lancha real 24 
Class ano 2006 
muito nova
27 99989-0903

EMPREGO

PRECISA-SE DE 
ELETRICISTA DE 

AUTO
Eletricista de 

veículos em geral 
para instalação de 
Rastreadores em 

veículos 28 99962.0110
Marataízes-ES

Publicação de Abandono de Emprego, Extravios de 
Documentos (Alvará, Notas Fiscais, Livros Fiscais, 
Diploma, etc), Editais, Edital de Convocação, Edital 
de Citação, Edital de Intimação, Edital Judicial, Edital 
Extrajudicial, Convocações, Convocação de Assembléia, 
Atas, Ata de Assembléia, Ata da Reunião, Comunicados, 
Licenças Ambientais e Balanços.
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Raniery disse que apenas cumpriu a lei
Na delegacia, a 

Reportagem falou com 
exclusividade com o 
secretário de Meio 
Ambiente, de Piúma, 
Raniery Miranda que 
negou ter invadido re-
sidências, que em algu-
mas vezes acionou a PM 
para fazer apreensões 
de aparelhos de som 
em algumas casas, disse 
que jamais abusou do 
poder.

Em relação a Carteira 
de Habilitação de Álvaro 
Belônia, o secretário 
salientou que não apre-
endeu e afirmou que 
o documento estava à 
disposição de Álvaro 
na Prefeitura há 20 dias, 
mas ele precisava assi-
nar o auto de infração 
e um documento para 
fazer a devolução. 

CONFIRA A 
ENTREVISTA:

Jornal: Secretário, 
essa situação da mãe 
ter de vir a Delegacia 
para pedir o delegado 
para intervir, para ter 

Por Luciana Maximo

PIÚMA-ES • SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

Mas o delegado fa-
lou que teve que ir até a 
prefeitura atrás de você 
porque você se negou 
a vir aqui?

Não, eu não confirmo 
isso não. Você confirma 
isso com o delegado, 
eu não confirmo nada 
disso.

Ele disse que você 
não iria devolver o do-
cumento...

Você confirma isso 
com o delegado, eu não 
confirmo nada disso.

Nós perguntamos 
ao prefeito, dias antes, 
se teria como fazer a 
devolução do docu-
mento, ele disse que 
seria com você, mas 
ele iria ver essa possibi-
lidade. Eu o avisei que 
a mãe de Álvaro havia 
procurado o jornal e 
disse que ela ia à dele-
gacia. Eu te pergunto: 
precisava disso chegar 
a delegacia?

Não, não precisava, 
era só o cidadão ir a 
prefeitura e faz a soli-
citação da devolução 
do seu documento, o 
documento não estava 
apreendido, o docu-

mento estava extraviado 
porque o proprietário se 
evadiu do local. O que 
eu posso fazer?

A mãe de Álvaro dis-

se que no dia seguinte 
você entrou na casa da 
irmã dela sem manda-
do. Você sabe que exis-
tem vários BO’s que te 
acusam de abuso de 

autoridade?
B e m ,  L u c i a n a 

Maximo, sabe o que 
acontece, o fato é o 
seguinte, foi apreendido 
110 equipamentos de 

a documentação do 
filho de volta, precisava 
disso?

Não, Luciana, sim-
plesmente era só a mãe 
ou o proprietário da CNH 
ter ido à Prefeitura e ter 
feito o procedimento 
correto, que é protocolar 
o pedido, nunca foi feito 
esse pedido.

Mas você reteu o 
documento baseado 
em que lei?

A CNH não estava 
apreendida, estava lá 
na parte administrativa 
da secretaria de Meio 
Ambiente, porque no dia 
da apreensão do som, 
que foi feita pela PM em 
via pública, conduzida 
ao DPM, o sargento pe-
gou o documento e me 
deu para eu fazer o auto 
de apreensão, como 
é de praxe. O cidadão 
não esperou, ele se eva-
diu do local e ficou lá o 
documento e a caixa, 
esperando que o pro-
prietário fosse lá pegar, 
eu não posso entregar 
o documento a qual-
quer um, o proprietário 
nunca foi a Prefeitura, 
nem pediu formalmente 
a devolução. 

som, o verão foi um su-
cesso, não teve nenhu-
ma violência, eu estou 
sendo muito elogiado 
por todos...

Não teve abuso de 
autoridade por sua 
parte?

De minha parte não. 
E, quem acusa, cabe o 
ônus da prova. Eu fiz o 
meu trabalho, não te-
nho de me esconder de 
nada e tenho orgulho do 
trabalho que fiz. Agora, 
com certeza alguns vão 
ficar insatisfeitos.

Mas você tinha man-
dado para entrara na 
casa da tia de Álvaro, 
no dia seguinte, por 
exemplo?

Não, não preciso de 
mandado, ela tem que 
provar isso. Ela tem que 
provar. 

O filho da Cláudia 
disse que você esta-
va inclusive armado e 
teria mostrado a arma 
para ele, isso é ver-
dade?

Po... Eu não conheço 
esses fatos não, Luciana, 
você quem está falando. 
Eu desconheço isso aí 

sinceramente.

Eu tenho informa-
ções que dizem que 
nem o papa fazia você 
devolver a CBH do 
rapaz... É verdade?

Esses fatos não são 
verídicos.  O que existe é 
que o documento estava 
no setor de administra-
ção há mais de 20 dias 
disponível para entrega, 
desde que o cidadão 
assine o termo de rece-
bimento do documento. 
Eu não posso entregar 
um documento sem ele 
assinar que está rece-
bendo, porque amanhã 
se esse documento ex-
traviar eu posso respon-
der por isso. 

Então não existiu 
abuso de poder da sua 
parte?

Da minha parte não, 
se ela acha que teve, 
que ela prove. O docu-
mento estava disponível.

Nas casas que você 
entrou você foi com a 
Polícia?

Sim, nunca entrei 
sozinho em residência 
nenhuma, para entrar 
em residência só com 

mandado judicial, ou 
flagrante delito, as outras 
afirmações dela cabem 
ela provar. Tem fatos que 
são mentirosos. 

O que por exemplo?
Ela falou que estava 

apreendido documento, 
nunca esteve apreendi-
do. Ela tem que provar 
que ela foi requerer. Tem 
uma defesa para devolu-
ção do som, está no pra-
zo para recurso do som. 
Pedido de devolução de 
documento não existe. 
Se tivesse pedido, já 
teria sido devolvido. Não 
foi pedido formalmente.

Mas você não re-
cebeu o delegado na 
Secretaria por que, 
quando ele foi lá te 
buscar?

Não recebi? Não, eu 
não tive com ele não. 
Não tive nem ciência 
disso. 

Mas ele foi lá. Ele 
disse que ligou para 
você e você disse que 
não ia devolver.

A questão não foi 
essa. Eu disse que só 
posso devolver após 
a assinatura, ou do 

cidadão, ou de uma 
autoridade policial ou 
jurídica. É o que foi fei-
to. Ele assinou, compro-
vou que foi entregue 
e encerrou o assunto. 
Agora, precisou assinar, 
de boca não funciona, 
isso é administração 
pública.  Se tem esse 
hábito de se resolver 
em Piúma de boca, 
comigo não funciona. 
Comigo é papel.

O que eu não en-
tendi, é por que você 
voltou no prédio se não 
tinha som no aparta-
mento dela.

Você não entendeu. 
Isso aconteceu a 1h00, 

1h30 ela evadiu-se do 
local, ponto, acabou um 
assunto, eu nem sabia 
que era a tia dele. As 
14h00 do mesmo dia, 
eu tô passando pela 
Avenida Beira Mar, na 
saca do prédio, uma 
caixa grande, numa va-
randa em auto som. Eu 
entrego uns folhetos de 
informação e oriento. Fui 
orientar aos senhores 
que estavam na sacada 
para que baixassem o 
som para evitar esse 
transtorno e notifica-
ções. Não fomos aten-
didos. Nesse momento 
não teve outra atitude. 
Eu liguei para a polí-
cia e pedi apoio. A PM 

chegou, a portaria do 
prédio estava aberta, e 
nós entramos, quando 
abriu a porta do aparta-
mento para eu entregar 
o folheto e orientação, 
deparamos com essa 
pessoa... Ela falou, você 
de novo? Ela disse que 
iria pegar o som de volta 
sem pagar multa ne-
nhuma, que tinha muito 
conhecimento político. 
Eu disse fique à vontade. 
Eu perguntei, tem som, 
ela disse, não tem, eu 
disse tá bom, senhora, 
e fui embora.

Ela disse que você 
entrou e revirou tudo...

Ela que prove então. 
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SEGUNDA, 05 DE MARÇO
Bruno ordena que uma via-

tura policial siga o paradeiro de 
Lívia e Mariano. Nicolau, Bruno e 
Estevão resgatam Tomaz. Sophia 
decide não registrar queixa con-
tra Lívia e Mariano, e Bruno se 
irrita. Sophia ameaça denunciar 
Mariano por roubo caso ele não 
lhe entregue a esmeralda gigan-
te. Clara desconfia do silêncio de 
Mercedes ao falar sobre Renato. 
Josafá confessa a Clara que está 
sofrendo com um segredo que 
precisa contar a Mercedes. Diego 
e Melissa assinam o divórcio. 
Henrique questiona Elizabeth 
sobre o relacionamento dos 
dois. Elizabeth pede para ter uma 
conversa com Henrique e Jô. Jô 
dá o dinheiro para que Renan 
afaste Elizabeth de seu caminho. 
Desirée se declara para Juvenal. 
Amaro aceita intermediar a venda 
ilegal da esmeralda gigante para 
Sophia. Clara pede conselhos 
sobre Renato para Elizabeth. 
Patrick conversa com Adriana 
sobre Elizabeth. Elizabeth chega 
à casa de Henrique.

TERÇA, 06 DE MARÇO
Elizabeth acusa Jô de ser a 

culpada por sua tragédia e afirma 
a Henrique que irá se divorciar 
dele. Henrique termina o relacio-
namento com Jô. Patrick afirma 
a Adriana que ama outra mulher. 
Adriana garante a Henrique que, 
caso reate com Elizabeth, ela 
sairá de casa. Josafá confronta 
Cleo e Mercedes revela que já 
sabia que a neta trabalhava no 
bordel. Cleo decide se mudar 
para o bordel. Renato pressiona 

Clara por uma resposta sobre o 
relacionamento dos dois. Bruno 
se divorcia de Tônia e procura 
Raquel, que reafirma seu com-
promisso com Radu. Mercedes 
aceita receber Nádia em sua 
casa. Suzy questiona Samuel 
sobre seus sentimentos por ela. 
Renan não devolve o dinheiro 
de Jô, que o denuncia para 
Clara. Clara e Patrick decidem 
investigar a situação de Renan. 
Renato convoca Henrique para 
uma conversa sobre a saúde de 
Adriana. Clara convence Nádia 
a se consultar com Mercedes em 
Pedra Santa.

QUARTA, 07 DE MARÇO
Henrique descobre que 

Adriana precisará de uma cirur-
gia. Adriana se desespera com 
a possibilidade de estar doente. 
Mariano alerta Zé Victor para um 
possível deslizamento de terra, 
mas o novo chefe do garimpo 
não dá atenção. Tônia pede 
ajuda a Renato para montar 
um consultório em Pedra Santa. 
Zé Victor afirma a Tônia que 
deseja apenas ficar com seu 
filho. Juvenal conta para Estela 
que não irá mais se casar. Estela 
anuncia o início de suas aulas de 
alfabetização. Suzy passa mal e 
Samuel convoca Helder para ir a 
sua casa. Gustavo teme a apro-
ximação de Nádia com Clara.

QUINTA, 08 DE MARÇO
Helder anuncia que Suzy 

precisará de repouso absoluto 
durante sua gravidez. Gael ques-
tiona Lívia sobre Sophia, e a irmã 
o aconselha a procurar ajuda 
psicológica. Os garimpeiros e as 
profissionais do bordel chegam 
para as aulas de Estela. Juvenal 
não gosta de encontrar Desirée. 
Amaro se aproxima de Melissa. 
Henrique avisa a Elizabeth so-
bre o procedimento cirúrgico 

CHARGE

de Adriana, e Clara apoia a 
mãe. Elizabeth se embriaga. 
Clara leva Nádia até Mercedes. 
No bordel, Elizabeth e Patrick 
aguardam a chegada do sócio 
misterioso. Mercedes afirma a 
Nádia que uma pessoa trans-
formará seu coração. Guiada 
por Clara, Nádia flagra Gustavo 
com Leandra no bordel.

SEXTA, 09 DE MARÇO
Nádia faz um escândalo, 

confronta Gustavo e avisa 
que ele será expulsa de casa. 
Patrick afirma a Gustavo que 
será indiciado e poderá per-
der o cargo. Caetana garante 
a Leandra que Gustavo extor-
quia o bordel. Leandra acon-
selha Karina a revelar a Nádia 
que está grávida de Diego. 
Nádia agradece a Clara por 
ter desmascarado Gustavo. 
Elizabeth se embriaga para 
acompanhar o procedimento 
cirúrgico de Adriana. Nádia 
jura vingança contra Gustavo. 
Bruno se desespera com a 
situação de sua família. Renan 
apoia Adriana, que teme o 
resultado da biópsia. Cido 
presenteia Adinéia. Cido e 
Adinéia se irritam com a aten-
ção exclusiva de Samuel a 

Suzy. Gael tem um novo episódio 
de violência e afirma a Aura que 
deseja mudar. Nádia beija Odair e 
avisa que agora ele será mais que 
seu funcionário. Gustavo implora 
a Clara que não o denuncie.

SÁBADO, 10 DE MARÇO
Clara afirma que denunciará 

Gustavo e Renato a apoia frente ao 
Juiz. Nádia decide ter um relaciona-
mento com Odair. Bruno desabafa 
com Raquel. Elizabeth vela Adriana 
após o procedimento cirúrgico. 
Mercedes afirma a Josafá que Cleo 
deixará o bordel no seu tempo. 
Gael pede ajuda a Mercedes e 
acaba descobrindo que apanhava 
de Sophia na infância. Clara de-
nuncia Gustavo, que acredita que 
poderá sair ileso do julgamento. 
Nicácio, Ivanilda e Marcel descon-
fiam do comportamento de Nádia e 
Odair. Gael confronta Sophia. Lívia 
sugere que Gael prove a Clara 
que está do seu lado, denunciando 
Sophia para a polícia. Leandra diz 
que Karina não pode mais perma-
necer no bordel, e Caetana dá 
à menina o endereço de Diego. 
Nádia anuncia que Diego terá de 
se casar com Karina. Renato pede 
Clara em casamento.

chegou, a portaria do 
prédio estava aberta, e 
nós entramos, quando 
abriu a porta do aparta-
mento para eu entregar 
o folheto e orientação, 
deparamos com essa 
pessoa... Ela falou, você 
de novo? Ela disse que 
iria pegar o som de volta 
sem pagar multa ne-
nhuma, que tinha muito 
conhecimento político. 
Eu disse fique à vontade. 
Eu perguntei, tem som, 
ela disse, não tem, eu 
disse tá bom, senhora, 
e fui embora.

Ela disse que você 
entrou e revirou tudo...

Ela que prove então. 
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Divulgação

por ecommercenews

Na hora de con-
tratar um seguro 
auto, muitos fatores 
podem influenciar 
o valor, e um deles 
é o gênero. O ser-
viço para mulheres 
pode custar até 15% 
menos do que para 
homens, aponta le-
vantamento realizado 

Para se ter uma noção do cenário, um seguro auto para uma mulher de 
35 anos de São Paulo pode custar R$ 1.924, enquanto para um homem no 

mesmo perfil, o preço sobe para R$ 2.126

SEGURO AUTO MAIS 
BARATO PARA MULHERES: 

ENTENDA O MOTIVO

pela ComparaOnline, 
marketplace de com-
paração de seguros e 
produtos financeiros.

Para se ter uma 
noção do cenário, 
um seguro auto para 
uma mulher de 35 
anos de São Paulo 
pode custar R$ 1.924, 
enquanto para um 
homem no mesmo 
perfil, o preço sobe 

para R$ 2.126, um va-
lor 9,5% mais alto. Já 
em Belo Horizonte, 
a variação é ainda 
maior: enquanto uma 
mulher pode desem-
bolsar R$ 2.536, para 
um homem o valor 
sobe para R$ 3.002, 
um crescimento de 
15,52%.

Segundo Paulo 
Marchetti, CEO da 

ComparaOnline no 
Brasil, o motivo é sim-
ples. “As mulheres 
são conhecidas, em 
sua maioria, por se-
rem mais cautelosas 
na direção além de 
respeitarem mais as 
leis e, por isso, as 
seguradoras cobram 
um valor mais baixo. 
Internamente também 
temos essa percep-

ção: em 2017, das so-
licitações para acionar 
o seguro recebidas 
pela Compara Online, 
apenas 30% foram 
feitas por mulheres”, 
explica.

O fato é com-
provado pelas es-
tatísticas: o relatório 
Mulheres no Trânsito, 
da Seguradora Líder-
DPVAT, aponta que as 

mulheres responde-
ram por apenas 25% 
das indenizações pa-
gas por acidentes em 
2015, contra 75% dos 
homens. Enquanto 
isso, de acordo com 
o  Depar tamento 
Nacional de Trânsito 
(Denatran), apenas 
11% dos acidentes de 
trânsito são causados 
por mulheres.

A liberdade que traz à tona sua espécie
O gosto dos dias sem clausura e amarras
O fino (sem) trato
O sinal emblemático mais forte que os demais
O sangue que corre em suas veias e seus cenários
Os alicerces que a enobrecem e evocam
A voz emudecida por tantos séculos
E o discurso que eleva seus contornos.
A tolerância que a convida
O mal enfrentado que abomina
O calor da paixão que avassala
A terra que produz a luta
O tempo quarado em seus quintais e esperanças
As certezas ditadas e não cridas
O não ouvido e inventado
Os quadris que cantam nas danças e nas ruas
A mente que traça sua nova perspectiva
O olhar que silencia e grita
O sorriso ensolarado que teima amanhecer
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mulheres responde-
ram por apenas 25% 
das indenizações pa-
gas por acidentes em 
2015, contra 75% dos 
homens. Enquanto 
isso, de acordo com 
o  Depar tamento 
Nacional de Trânsito 
(Denatran), apenas 
11% dos acidentes de 
trânsito são causados 
por mulheres.

Pronome pessoal 
do caso reto

por Simone Lacerda

Pausas para a 

Literatura

A liberdade que traz à tona sua espécie
O gosto dos dias sem clausura e amarras
O fino (sem) trato
O sinal emblemático mais forte que os demais
O sangue que corre em suas veias e seus cenários
Os alicerces que a enobrecem e evocam
A voz emudecida por tantos séculos
E o discurso que eleva seus contornos.
A tolerância que a convida
O mal enfrentado que abomina
O calor da paixão que avassala
A terra que produz a luta
O tempo quarado em seus quintais e esperanças
As certezas ditadas e não cridas
O não ouvido e inventado
Os quadris que cantam nas danças e nas ruas
A mente que traça sua nova perspectiva
O olhar que silencia e grita
O sorriso ensolarado que teima amanhecer

 A lua que cruza seus espectros
E as estrelas bordadas no peito
A jornada que ampara e denuncia
O preço bem pago e maldito
Os desapegos que alinham os cenários
A ausência envelhecida perpetuada no espaço
Os preceitos e normas que anestesiam
o que brota de dentro.
E a teimosia reinante no riso frouxo
e nas alegrias escapadas dos jardins, das masmor-
ras e dos templos.
Desamparos, procissões e balbúrdias
Cortes, agonias e nesgas

Pontes, agulhas e caos.
É ela que somos,
nela, compomos,
dela, parimos,
por ela, reinventamos a forma de paraíso.
E empoderamos o universo.
A mulher nascida, criada, reprimida, calada.
A mulher desinibida, audaciosa, inadequada.
A mulher do útero, coração, poesia e alma.
Artigo e gênero feminino,
adjetivo expressivo,
verbo preciso.
Ela: pronome reinventado.


