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Empresário é preso por mandar matar sócio em Baixo Guandu, ES

O processo tramita em segredo de justiça. Advogados disseram que vão recorrer da decisão.

O empresário Luiz Carlos Zulske, de 53 anos, e o primo dele, Clayde Luis Martinelli, um advogado crimi-
nalista de 62 anos, tiveram os mandados de prisão expedidos pela 1ª Vara Criminal de Vitória na madru-
gada desta quinta-feira (13).

Os dois são acusados de serem o mandante e o intermediário, respectivamente, do assassinato do com-
erciante e ex-candidato a prefeito de Baixo Guandu, Marcos Antônio Zopelari, no dia 4 de outubro de 
2006.

O julgamento que começou na quarta-feira (12), no Fórum Criminal Desembargador Jose Mathias de 
Almeida Neto, em Vitória e acabou na madrugada desta quinta (13), após 18 horas. Os advogados dos 
acusados já se manifestaram que vão recorrer da decisão.

A assessoria do Tribunal de Justiça do Estado, informou que o processo está em segredo de justiça e não 
poderia passar detalhes da decisão.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Clayde Luiz Martinelli e Luiz Carlos Zulske 
foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.

Os dois executores, Roberto Bastos e Alexandre Moreira Jardim, foram condenados a 19 anos de prisão 
cada um. Alexandre Moreira Jardim esteve preso em três períodos. A prisão mais recente foi de março a 
abril de 2015, quando foi liberado, após o vencimento da prisão temporária. Já Roberto Bastos está na 
Penitenciária de Segurança Máxima I, em Viana.

O motivo do assassinato teria sido uma dívida de R$ 150 mil. A vítima e Luiz Zulske eram sócios em 
uma rede de concessionária de veículo. Marcos teria contraído uma dívida de R$ 150 mil, que colocaria 
patrimônio deles em risco.

Familiares deixam como mensagem, uma frase do jurista e escritor brasileiro Ruy Barbosa para o desfe-
cho do caso: “A justiça pode irritar-se porque é precária. A verdade não se impacienta, porque é eterna”.
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Ex-secretários são condenados por contratação irregular de show

Além dos ex-secretários, o dono de uma empresa de eventos foi condenado por irregularidades na 
contratação de uma banda por R$ 9.100,00

Dois ex-secretários municipais de Aracruz, região Norte do Estado, e uma empresa de produção de even-
tos foram condenados por irregularidades na contratação de um show musical para o evento “Projeto 
Verão Aracruz” em 2014.

O juiz André Bijos Dadalto, da Vara da Fazenda Pública de Aracruz, determinou que eles devolvam aos 
cofres públicos o valor de R$ 9.100,00 relativo à contratação do show, e, ainda, tenham a perda do cargo, 
emprego ou função pública, que porventura exerçam ou venha a exercer.

Além disso, eles foram condenados à suspensão dos direitos políticos por 6 anos e ao pagamento de 
multa civil, equivalente ao valor do ressarcimento integral do dano.

“Constata-se que os requeridos, Secretários Municipais de Finanças e Turismo à época dos fatos, assim 
como o requerido, representante legal da pessoa jurídica Nelson Produções, Eventos e Representações 
LTDA-ME, atuaram conjuntamente e de maneira articulada para promoverem, de forma irregular, a con-
tratação da banda (…) para a realização de shows nos dias 12 e 16 de fevereiro de 2010 no “Projeto 
Verão Aracruz”, por meio de inexigibilidade (dispensa) de licitação, sob a alegação de que a empresa 
requerida era a empresária exclusiva da banda”, afirmou André Dadalto.

O processo
De acordo com o processo, em 2014, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) 
havia anulado a sentença proferida em primeiro grau, em virtude do cerceamento de defesa, em 2012, 
remetendo novamente o processo para a Vara da Fazenda Pública de Aracruz.

Na sentença publicada nesta terça-feira (11) no Diário da Justiça, o Juiz André Bijos Dadalto, destacou 
que há a comprovação dos atos de Improbidade Administrativa cometido pelos requeridos.

Por fim, o magistrado frisou que foi comprovado dano ao erário, já que não se justifica o pagamento da 
quantia de R$ 9.100,00 a um grupo musical amador por inexigibilidade (dispensa) de licitação, sendo que 
um dos requisitos para tal seria a consagração pela crítica especializada ou pela opinião pública da banda.

GAZETAONLINE 13 de julho de 2017

http://www.gazetaonline.com.br



NOVA MÍDIA » 0/0 dia tal do mês tal do ano tal

endereçoeletrônico.com.br

‘Homem-Aranha’ que furtava apartamentos em Jardim da Penha é 
condenado a 4 anos de prisão

Para assistir ao vídeo da reportagem, clique no link abaixo:
http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-1edicao/videos/t/edicoes/v/homem-aranha-que-fur-
tava-apartamentos-em-jardim-da-penha-e-condenado-a-4-anos-de-prisao/6005060/

ESTV 1ª EDIÇÃO 13 de julho de 2017
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Bebê abandonado em Cariacica recebe alta e será encaminhado para 
adoção

A criança foi encontrada dentro de uma bolsa por um motoboy. Ele estava internado no Hospital 
Infantil de Vitória há uma semana

O menino recém-nascido carinhosamente chamado de Benjamin recebeu alta na manhã desta sexta-feira 
(14), mas só deve deixar o Hospital Infantil de Vitória após decisão judicial. De acordo com funcionários, 
o bebê será encaminhando para adoção.

O bebê foi encontrado na manhã da última sexta-feira (7), em uma rua do bairro Oriente, em Cariacica. 
Ele estava dentro de uma bolsa, colocada ao lado do muro. Um motoboy percebeu que havia algo estra-
nho e se surpreendeu com o que estava lá dentro.

A mãe do bebê abandonado foi localizada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente 
(DPCA). De acordo com as investigações, a mulher não identificada sofre de transtornos psicológicos e 
desde 2013 era considerada incapaz pela Justiça. Por isso, foi mantida em liberdade.

“Pelo fato dela ser absolutamente incapaz, ela vai estar submetida a uma medida de segurança. Então 
não foi realizada a prisão da investigada. Ela pode estar sujeita, por exemplo, a ficar em um hospital de 
custódia ou alguma outra medida no sentido do tratamento, de auxiliá-la mesmo. Pelo fato de ser absolu-
tamente incapaz, ela não cometeu o crime de forma voluntária, ou seja, ela não tinha consciência plena 
do que fazia”, destacou o delegado Lorenzo Pazolini.

Em depoimento a mãe do bebê contou que havia ido ao cemitério do bairro oriente para visitar o túmulo do 
pai. Ela acabou se sentido mal e fez o parto sozinha no local. A mulher achou que o bebê estava morto e 
o abandonou na calçada. De acordo com o delegado, ela se emocionou ao saber que o filho estava vivo.

“Essa criança, na verdade, é fruto de um estupro, porque a mãe é uma cidadã absolutamente incapaz 
para os atos da vida civil. Desde fevereiro de 2003 ela já havia sido interditada pelo poder judiciário”, 
destacou o delegado.

Depois de uma semana de cuidados na Unidade de Tratamento Intensivo do hospital, Benjamin está fora 
de risco. Recuperado, o pequeno deve ser conduzido para um abrigo, onde ficará à espera de uma nova 
família.

FOLHA VITÓRIA 14 de julho de 2017

http://novo.folhavitoria.com.br
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Presos recebem comida imprópria para humanos e ficam doentes 
no ES

Para assistir ao vídeo da reportagem, clique no link abaixo:
http://g1.globo.com/espirito-santo/bom-dia-es/videos/t/edicoes/v/presos-recebem-comida-
impropria-para-humanos-e-ficam-doentes-no-es/6006803/

BOM DIA ES 14 de julho de 2017

http://g1.globo.com/
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