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Motorista que atropelou família vai ficar preso

Justiça converteu a prisão em flagrante para preventiva

O motorista de Uber que atropelou uma família, matando duas pessoas e deixando outras duas feridas, 
na Rodovia do Sol, vai permanecer por mais um tempo na cadeia.

A decisão da Justiça saiu nesta segunda-feira (17), após audiência de custódia de Rogério Ramos de As-
sis, 36 anos. A prisão em flagrante foi convertida para prisão preventiva.

Ele guiava o Renault Sandero que matou o marceneiro Daimo Ramos de Souza, 29, e o padrasto, Vitalino 
José Cardoso, 39, na altura da localidade de Retiro do Congo, em Vila Velha, na tarde de domingo (16).

O acidente também deixou a mãe de Daimo e o sobrinho dele, de 2 anos, feridos. A mulher recebeu alta, 
ontem, do Hospital São Lucas. O menino, que no momento do atropelamento era transportado nos om-
bros de Daimo, continua internado pois teve fraturas nas pernas e braços.

Chá de bebê
Daimo e o padrasto seguiram a pé pelas margens da rodovia para buscar a mãe do marceneiro, que vinha 
de Brejetuba, região Serrana do Estado, para o chá de bebê do neto, filho caçula de Daimo, que nascerá 
no próximo mês.

Segundo informações de familiares no local do acidente, a mãe do rapaz desembarcou do ônibus no 
ponto errado, por isso Daimo e o padrasto foram ao encontro dela e da criança que estava com ela.

Os quatro seguiam a pé, no sentido Guarapari, até ao carro de Daimo, parado em um posto de combus-
tíveis, quando foram atingidos pelas costas pelo Renault Sandero.

Rogério foi detido e levado para a delegacia. Ele admitiu aos PMs que ingeriu metade de uma lata de 
cerveja, mas o se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi multado por embriaguez ao volante e teve 
a Carteira Nacional de Habilitação (CHN) suspensa.

O motorista foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio culposo duas vezes e por lesão corporal 
culposa e encaminhado para a penitenciária.

Segundo a juíza Raquel de Almeida Valinho, a conduta de Rogério foi perigosa e, considerando haver 
risco dele realizar novamente o delito, ela decidiu pela prisão preventiva.
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Juíza decreta prisão preventiva de motorista que atropelou família 
em Vila Velha, ES

Dois homens morreram na hora. Uma criança de 2 anos foi levada para o hospital com traumas 
nas pernas e nos braços

O motorista Rogério Assis, de 36 anos, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, du-
rante audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (17). A decisão foi da juíza Raquel de Almeida 
Valinho, e Rogério permanece preso “para garantir a ordem pública, regular instrução processual e a 
aplicação da lei penal”.

Rogério Assis é o motorista que atropelou uma família na Rodovia do Sol, Vila Velha, neste domingo (8). 
Dois homens não resistiram aos ferimentos e morreram na hora. Uma criança de 2 anos foi socorrida e 
encaminhada para o Hospital Infantil de Vitória. O motorista, que trabalhava pelo aplicativo Uber, foi au-
tuado por lesão culposa e homicídio culposo.

Na delegacia, Rogério contou que o acidente ocorreu após ele sair de uma partida de futebol com ami-
gos. No local, houve um churrasco e o motorista diz ter ingerido meia latinha de cerveja.Encaminhado ao 
Departamento de Polícia Judiciária (DPJ), e orientado por um advogado, ele se recusou a realizar o teste 
de bafômetro.

Além das autuações, Rogério teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e foi multado em 
R$ 2.915 por dirigir embriagado.

O acidente
Dois homens morreram e uma criança ficou ferida após serem atingidos por um Renault Sandero na Ro-
dovia do Sol, na altura de Interlagos, em Vila Velha.

O marceneiro Daimo Ramos de Souza, 29 anos, seguia com o padrasto, Vitalino José Cardoso, 39 anos, 
para buscar a mãe, que veio de Brejetuba, região Serrana do Estado, para o chá de bebê do neto, e os 
aguardava em um ponto de ônibus de Vila Velha.

Os dois homens deixaram o carro, um Fusca, próximo ao posto e foram encontrar a mãe, Sonede Ramos 
de Souza, que saltou no ponto de ônibus errado e estava com uma criança, sobrinho de Daimo. Após 
encontrá-los, todos seguiram em direção ao posto para entrar no carro, quando foram atingidos pelo San-
dero e lançados a alguns metros.

O motorista do Sandero estava voltando do futebol e seguia no sentido Guarapari, quando atingiu a famíl-
ia pelas costas. Ele foi encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) e diz não se lembrar 
do acidente.

O chá de bebê aconteceria em Retiro do Congo, em Vila Velha, para onde Daimo, a esposa e o filho de 
cinco anos haviam mudado há dois meses. A esposa de Daimo, que está grávida de oito meses, precisou 
ser socorrida após saber do acidente.

A criança foi encaminhada ao Hospital Infantil de Vitória com traumas nas pernas e nos braços. A avó foi 
encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória.
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Justiça decreta prisão preventiva de motorista que atropelou família 
na Rodovia do Sol em Vila Velha

Rogério Ramos de Assis, de 39 anos, foi autuado em flagrante por duplo homicídio culposo e 
lesão corporal. Durante audiência de custódia, nesta segunda-feira, juíza determinou que ele con-
tinuasse preso

A Justiça decretou a prisão preventiva do motorista que atropelou uma família na tarde de domingo (16), 
na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Rogério Ramos de Assis, de 39 anos, foi autuado em flagrante por 
duplo homicídio culposo e lesão corporal. 

No entanto, durante audiência de custódia, realizada na tarde desta segunda-feira (17), a juíza Raquel de 
Almeida Valinho converteu a prisão em flagrante de Rogério para prisão preventiva.

Em sua decisão, a magistrada afirmou que a manutenção dele na cadeia contribuirá para a garantia da 
ordem pública e a aplicação da lei penal. Com isso, Rogério será transferido para um Centro de Detenção 
Provisória.

Rogério chegou a dizer para policiais militares que atenderam a ocorrência que havia ingerido meia lata 
de cerveja. No entanto, segundo a Polícia Civil, o motorista não apresentava sintomas de influência de 
álcool e não foi submetido ao teste do bafômetro. Por conta disso, não houve motivo para autuá-lo por 
embriaguez ao volante.

Liberação de corpos
Na manhã desta segunda, familiares de José Vitalino Cardozo, de 39 anos, e do enteado dele, Daimo Ra-
mos de Souza, de 29 anos, que morreram no acidente, estiveram no Departamento Médico Legal (DML) 
para liberar os corpos das vítimas. 

Após a liberação dos corpos, os dois homens foram velados em uma igreja de Retiro do Congo, também 
em Vila Velha. Já os familiares foram prestar depoimento na Delegacia de Delitos de Trânsito, que vai 
investigar o caso.

Além de Daimo e José Vitalino, Sonede Ramos de Souza e uma criança de apenas dois anos foram atin-
gidas pelo veículo conduzido por Rogério. Os familiares disseram que a criança foi levada para o Hospital 
Infantil e o estado de saúde dela é grave.
Segundo a Polícia Militar, a criança quebrou as duas pernas e os dois braços. Sonede foi levada para o 
Hospital São Lucas, porque sentia dores.

O acidente aconteceu no último domingo, no acostamento da Rodovia do Sol, na altura do bairro Retiro 
do Congo, em Vila Velha. A família iria participar do chá de bebê do filho de Daimo. A mulher dele está 
grávida de oito meses. 
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Juíza decreta prisão preventiva de motorista que atropelou família 
em Vila Velha, ES

Para assistir ao vídeo da reportagem, clique no link abaixo:
http://g1.globo.com/espirito-santo/bom-dia-es/videos/t/edicoes/v/juiza-decreta-prisao-pre-
ventiva-de-motorista-que-atropelou-familia-em-vila-velha-es/6014638/

BOM DIA ES 18 de julho de 2017

http://g1.globo.com/





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

endereçoeletrônico.com.br

Pai condenado por estuprar a própria filha é preso no ES

Os crimes ocorreram em 2009, quando a menina tinha nove anos de idade. Ele foi condenado a 10 
anos e seis meses de prisão.

Um pai de 61 anos foi preso nesta segunda-feira (17), em Vila Velha, oito anos após ser denunciado por 
estuprar a própria filha. Os crimes ocorreram em 2009, quando a menina tinha nove anos de idade. Ele foi 
condenado a 10 anos e seis meses de prisão, e encaminhado ao presídio de Xuri, em Vila Velha.

O G1 não vai divulgar o nome do homem, para que a vítima também não seja identificada.

De acordo com o titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Lorenzo Pazolini, 
os abusos aconteciam enquanto toda a família dormia, e a atitude criminosa do pai só foi descoberta após 
a mãe da criança reparar manchas de sangue nas roupas da menina.

Depois de questionar a filha, a menina se sentiu à vontade para contar os abusos que sofria. Imediata-
mente a mãe procurou a delegacia e fez a denúncia, o que provocou o fim do casamento de 21 anos.

O casal tem três filhas: duas na época já eram adolescentes e a terceira era a caçula, vítima dos abusos.
Apesar de a denúncia ter sido feita em 2009, somente em novembro de 2016 o mandado de prisão contra 
o pai foi expedido.

“O acusado tinha advogado constituído e usou de todos os recursos previstos pela lei para adiar o pro-
cesso”, explica o delegado. E continuou, criticando: “Precisamos de uma reforma na legislação penal e 
processual. A quantidade de recursos previstos na legislação faz com que processos não acabem, não 
tenham fim. O acusado vai usando de toda e qualquer manobra processual e, com isso, ganha tempo e 
até a possibilidade de fugir”.

Com o mandado de prisão expedido, o pedófilo era considerado foragido da Justiça até que a investi-
gação apontou que ele prestava serviços elétricos e hidráulicos em uma escola — o que, para o delegado, 
é uma grande irresponsabilidade da instituição de ensino.

“Quando um funcionário é contratado é preciso procurar pelo ‘não consta’ dele, para saber se é um al-
guém procurado ou condenado. Ele ficou meses trabalhando em uma escola com crianças, sendo con-
denado por pedofilia contra a própria filha. Se ele foi capaz de fazer isso com filha, o que não faria com 
outras crianças?”, disparou o delegado, que teme que o pedófilo possa ter feito outras vítimas.
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Depois de 8 anos, pai suspeito de estuprar filha é condenado

Para assistir ao vídeo da reportagem, clique no link abaixo:
http://www.folhavitoria.com.br/videos/2017/07/1500398222952236190.html
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Homem é condenado e preso por abusar da própria filha

Para assistir ao vídeo da reportagem, clique no link abaixo:
http://www.folhavitoria.com.br/videos/2017/07/15003793231206663493.html
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Grávida pede medida protetiva contra marido após ser ameaçada 
com faca, no ES

Segundo a polícia, ele discutiu com a esposa e disse que iria tirar o bebê da mãe com uma faca. 
Vítima não quis prestar queixa, mas pediu medida protetiva.

Uma comerciante de 29 anos pediu uma medida protetiva contra o marido, de 25 anos, após ser agredida 
e ameaçada com uma faca na Serra, Espírito Santo, na noite deste domingo (16). Segundo a polícia, o 
suspeito ameaçou tirar o bebê da barriga da mulher com uma faca.

O bairro onde a violência aconteceu e os nomes do casal não serão divulgados para não expor a vítima. 
Em depoimento à polícia, a comerciante contou que estava trabalhando - os dois possuem uma oficina - 
quando sentiu-se mal.

Ela ligou para o marido, que estava em casa, e pediu para que ele ficasse em alerta caso precisasse dele 
e que não deixasse de atender o celular. Um tempo depois, ela voltou a passar mal e ligou para o marido, 
que não atendeu à ligação.

A comerciante decidiu ir para casa sozinha e, chegando lá, encontrou o marido embriagado. Nervoso, ele 
passou a questionar como a esposa chegou à residência.

O casal começou a discutir. Alterado, o suspeito empurrava a mulher, enquanto a xingava. Depois, tentou 
enforcá-la. A filha da comerciante, (do primeiro casamento), de 14 anos, testemunhou as agressões e 
tentou ajudar a mãe, mas foi ameaçada pelo padrasto.

Segundo a vítima, o marido foi até a cozinha da casa, pegou duas facas e ameaçou matá-la: “Quer que 
eu tire esse filho da sua barriga agora?”, teria dito.

A comerciante correu para a rua, onde pediu ajuda. Vizinhos acionaram a Polícia Militar e o casal foi le-
vado para o Plantão Especializado da Mulher. Ela não quis representar queixa contra o marido, porém, 
solicitou medida protetiva contra ele.
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Pessoas que fizeram bariátrica perdem desconto em bares e restau-
rantes

TJ julgou inconstitucional lei que obrigava restaurante a dar desconto no preço ou oferecer meia 
porção de prato para quem fez a cirurgia em Vila Velha

Pessoas que fizeram cirurgia bariátrica não têm mais direito a 50% de desconto em bares e restaurantes.  
A lei que obrigava os estabelecimentos que servem refeições à la carte, porções ou rodízio a concederem 
desconto no preço ou oferecer meia porção de qualquer prato mediante apresentação de aludo médico 
não está mais em vigor. Na última quinta-feira (13), o Tribunal de Justiça do Espírito Santo julgou incon-
stitucional a lei 4.621/08 de Vila Velha, que estava em vigor desde 2008.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) foi proposta pela Federação Nacional de Hotéis, Res-
taurantes, Bares e Similares que argumentou que a lei representava indevida intromissão na atividade 
econômica privada. O relator da Ação, desembargador Carlos Simões Fonseca, destacou em seu voto 
que a lei “afronta os princípios gerais da atividade econômica e da livre iniciativa da Constituição Federal, 
atuando em defesa de determinados consumidores, o que não se pode admitir”.

Vitória tinha lei municipal semelhante, que entrou em vigor em junho de 2016. No entanto, em março, a Lei 
8.964/2015 foi revogada pela Comissão de Constituição, Justiça, Serviço Público e Redação da Câmara 
Municipal de Vitória (CMV) também por inconstitucionalidade.

Procurado pela reportagem, o presidente do Sindbares Wilson Calil disse que a notícia da revogação 
da lei foi muito comemorada. Para ele, o Estado não pode interferir na relação entre estabelecimento e 
consumidor.

“A lei não tinha sentido nenhum, é totalmente inconstitucional, a gente já esperava que caísse. O Estado 
não pode entrar nas relações de consumo. Outro exemplo é a leia do sal (na mesa dos restaurantes), 
que já caiu. Era um absurdo muito grande, não só para os donos de bares, mas também para a pessoa 
que fez bariátrica e que tinha que se humilhar levando um laudo para o restaurante para ter desconto na 
conta. Agora fica a cargo dos restaurantes dar ou não desconto, nessa relação o governo não tem que 
colocar a mão”, enfatizou.
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Extinção de cartórios eleitorais no Espírito Santo desagrada a juízes

Justiça Eleitoral afirma que alterações vão trazer benefícios econômicos aos cofres públicos

A determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que define um rezoneamento eleitoral no país desa-
gradou aos magistrados capixabas. A medida para extinção e remanejamento de cartórios visa gerar uma 
economia anual de aproximadamente R$ 74 milhões aos cofres públicos.

A decisão do TSE levou os magistrados a anteciparem o encontro com deputados estaduais, que normal-
mente ocorre no início do recesso do fim do ano.

Juízes e parlamentares se encontraram na tarde de ontem para discutir os reflexos que a medida imposta 
pelo TSE traria para o eleitorado capixaba. De acordo com o presidente da Associação dos Magistrados 
do Espírito Santo (Amages), Ezequiel Turíbio, a determinação deverá trazer prejuízos para o Estado, que 
poderá sofrer com a extinção de até 18 zonas eleitorais das 59 existentes atualmente.

“Existem estudos que indicam a extinção de no mínimo 13 e no máximo 18 zonas eleitorais no Estado e 
isso nos preocupa muito, porque pode trazer impactos para as eleições, já que alguns municípios ficarão 
sem zonas eleitorais. Isso pode afetar tanto a eficiência quanto a segurança do sistema eleitoral”, afirmou 
o presidente da Amages.

O TSE defende que a mudança trará grandes benefícios econômicos aos cofres públicos, uma vez que 
reduzirá os gastos com pagamentos de gratificações. O salário de um juiz varia entre R$ 27 mil e R$ 28 
mil por mês. Além dos salários, os juízes que acumulam funções e atuam também nos cartórios eleitorais 
recebem uma gratificação de cerca de R$ 4,6 mil.

No país, o montante gasto pelo TSE com o pagamento do auxílio para mais de 7 mil juízes e promotores 
eleitorais chega próximo aos R$ 365 milhões por ano. Além da redução no orçamento, o TSE afirma que 
a ideia é criar um novo modelo mais eficaz para o atendimento ao eleitor e corrigir as distorções no que 
diz respeito ao quantitativo em zonas eleitorais.

O presidente da Amages reforça que, embora a medida traga reduções nas despesas da União, não 
podem ser considerados apenas os aspectos econômicos da decisão. “O principal argumento do TSE é 
a questão orçamentária, mas essa medida gera problemas para o processo eleitoral, que não acontece 
somente no ano do pleito, mas começa cerca de um ano e meio antes das eleições”, disse.

O objetivo da reunião, de acordo com o deputado estadual Marcelo Santos (PMDB), foi alinhar com os 
magistrados uma tentativa de levar à população e ao próprio TSE uma discussão mais aprofundada da 
medida. “A ideia é promover um grande debate com a Amages, trazendo figuras que têm um conheci-
mento mais profundo da questão para explicar as mudanças e os impactos da medida”, afirmou.

Presidente do TRE afirma que mudança ainda está em estudo
O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), desembargador Sérgio Luiz Teix-
eira Gama, disse que a mudança ainda está em fase de estudos para ser implantada no Estado, já que, 
de acordo com o TSE, a definição de quais serão os cartórios eleitorais extintos fica a cargo do TRE de 
cada Estado.

O prazo para a entrega desses estudos ao TSE se encerra no dia 18 do próximo mês. Assim que os 
estudos forem finalizados, as Cortes regionais terão um prazo de 60 dias para concretizar as extinções 
e remanejamentos das zonas eleitorais, devendo providenciar todos os procedimentos decorrentes das 
modificações implementadas.
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Extinção de cartórios eleitorais no Espírito Santo desagrada a juízes

O presidente Sérgio Gama explicou ainda que, embora tenha sido citado pelo presidente da Amages um 
número estimado de cartórios que seriam extintos, ainda não há uma definição concreta da quantidade 
nem do total que seria economizado com a mudança. Isso porque o projeto ainda está passando por uma 
fase de estudos.

O QUE ESTÁ EM JOGO
A medida
A resolução do TSE extingue 70 zonas eleitorais em 16 capitais e transforma cerca de 200 zonas no in-
terior em centrais de atendimento aos eleitores e apoio logístico às eleições. Esses novos espaços vão 
funcionar da mesma forma que as zonas eleitorais, mas sem que haja a necessidade de um juiz e de um 
promotor em cada uma, o que vai refletir diretamente na redução de gastos mensais com o pagamento 
de gratificação.

O que muda
Financeiramente
Gera uma economia anual de aproximadamente R$ 74 milhões aos cofres públicos, já que serão extintos 
também os gastos com o pagamento das gratificações que chegam a R$ 4,6 mil.

Funcionamento
A ideia é criar um novo modelo eficaz de atendimento ao eleitor e corrigir as distorções no quantitativo em 
zonas eleitorais. Com a medida, nas capitais o objetivo é ter 80 mil eleitores por zona.

Justificativa
Não ter juiz e promotor se justifica pelo simples motivo de a atuação nesses locais ser, em 90% dos 
casos, meramente administrativa. Ou seja, lá são realizadas emissão de título, cadastramento eleitoral, 
entre outros serviços. Questões que podem ser resolvidas por servidores e colaboradores, sem que haja 
a necessidade da interferência de uma autoridade.

O eleitor
O eleitor não será prejudicado nesse processo de remanejamento, segundo o TSE. A zona é uma região 
geograficamente delimitada dentro de um Estado, gerenciada pelo cartório eleitoral, que centraliza e co-
ordena os eleitores ali domiciliados. Já o local de votação ou seção eleitoral é onde serão recepcionados 
os eleitores que exercerão o direito de voto.
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