














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

endereçoeletrônico.com.br

Homem é preso suspeito de abusar da cunhada de 10 anos, no ES

Em uma carta enviada à vitima, ele disse que a adorava e que não iria esquecê-la. Crimes acon-
teceram entre 2007 e 2009, segundo a polícia.

Um homem de 57 anos foi preso em casa, nesta quarta-feira (2), por abusar da cunhada, que na época 
tinha apenas 10 anos. Os crimes aconteceram entre 2007 e 2009.

Segundo a polícia, a vítima era irmã de uma mulher com quem Valdely das Neves Correa teve um rela-
cionamento. Os abusos aconteceram entre 2007 e 2009, quando uma outra irmã da vítima denunciou o 
caso na delegacia.

“Ele se relacionava com uma irmã da vítima e teve acesso à essa criança, oferecia presentes. Essa cri-
ança foi atraída até a residência do acusado. Com o decorrer de diálogos, ele foi abusando dessa criança 
seguidamente, e praticando estupro de vulnerável”, explicou o delegado Lorenzo Pazolini.

A polícia instaurou um inquérito, que só foi concluído em 2013. Valdely teria que se apresentar à Justiça, 
mas ele ameaçou a criança e fugiu.

“A partir do momento em que a família procurou a delegacia, ele ameaçou a criança e alguns familiares 
dizendo que poderia tirar a vida da criança e da mãe da criança, porque não aceitaria ser preso como 
estuprador” disse. Pazolini.

A Justiça decretou a prisão preventiva dele, que foi preso nesta quarta-feira (2), em casa, no bairro Santa 
Marta, em Vitória.

A polícia teve acesso a uma carta, escrita em 2007, por Valdely, para a criança. Na carta, ele dizia que 
adorava a menina e que nunca iria esquecê-la. A justificativa dele foi de querer ajudar a garota a aprender 
a ler.
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Homem de 57 anos é preso por abusar de uma criança durante dois 
anos no ES

Para assistir ao vídeo da reportagem, clique no link abaixo:
http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-1edicao/videos/t/edicoes/v/homem-de-57-anos-e-
preso-por-abusar-de-uma-crianca-durante-dois-anos-no-es/6050342/
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Serra: Câmara volta com pipoca para plateia e climão na Mesa Dire-
tora

Após troca-troca na presidência, Neidia Pimentel e Rodrigo Caldeira nem se olharam

A primeira sessão após o fim do recesso na Câmara da Serra, nesta quarta-feira (2), foi marcada também 
pelo reencontro dos vereadores que protagonizaram o troca-troca no comando da Casa. Neidia Pimentel 
(PSD), que retomou a presidência por força da mais recente decisão judicial, sentou-se lado a lado com 
Rodrigo Caldeira (Rede), que ficou a frente do Legislativo por quatro dias. Apesar de a eleição que o alçou 
à presidência, na última sexta-feira, ter sido tornada sem efeito, Caldeira ainda faz parte da Mesa Diretora 
como 1º vice-presidente. Foi para esse posto que ele foi eleito em janeiro, junto com Neidia.

A presidente e Caldeira não se falaram e mal se olharam durante a sessão. Logo no início, o vereador 
chegou a se ausentar do plenário, acompanhado por outros vereadores.

Nacib Haddad (PDT), um dos que ingressaram com a ação que resultou na anulação da eleição de Neidia 
à presidência – liminar (decisão provisória) que depois foi suspensa – disse que a saída da sessão era 
uma forma de protesto. “Isso mostra a insatisfação dos vereadores com a decisão da Justiça (de derrubar 
a liminar)”. A sessão prosseguiu.

Minutos depois, todos os vereadores já estavam de volta, inclusive Caldeira, impassível ao lado da presi-
dente na Mesa. “Só fui atender no corredor enquanto era feita a leitura da Ordem do Dia e voltei”, justificou 
o redista.

Depois, até Haddad minimizou a debandada: “Só saímos para conversar”. Aécio Leite (PT), que também 
acionou o Judiciário contra a eleição de Neidia, diz que o grupo ainda estuda um possível recurso contra 
a decisão que reconduziu a presidente.

Apesar de o clima não parecer ser dos melhores, tanto Neidia quanto Caldeira dizem que a relação dos 
dois não está abalada. “Não tem clima ruim. Os vereadores têm que pensar na cidade”, diz a presidente. 
“A cidade não pode parar. Continua do mesmo jeito. A Justiça mandou fazer uma eleição e nós fizemos. 
A Justiça decidiu revogar, ok. Não protocolamos nenhum recurso ainda, não adianta fazer nada com a 
cabeça quente”, afirmou Caldeira.

Perguntado sobre as afirmações de Neidia de que “meia dúzia de vereadores” em busca de benefícios 
da Casa, como carros oficiais, é que se colocaram contra ela, Caldeira foi suscinto: “Ela tem que dizer 
nomes”.

Luiz Carlos Moreira (PMDB) discursou durante a sessão para que todos façam as pazes. “Alguém errou 
aqui? Não. Isso é coisa do passado. Vida que segue”.

Pipoca
A vida ficou movimentada ontem ao menos na galeria da Câmara. A plateia, formada principalmente por 
funcionários da própria Casa, aplaudia a presidente e chegou a vaiar alguns vereadores. Até um vendedor 
de pipocas entrou no circuito e a plateia contou com a guloseima para acompanhar mais cenas da política 
da Serra.
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Morotista que atropelou professora é solto e vai aguardar julgamen-
to em liberdade, no ES

Para assistir ao vídeo da reportagem, clique no link abaixo:
http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-1edicao/videos/t/edicoes/v/morotista-que-atrope-
lou-professora-e-solto-e-vai-aguardar-julgamento-em-liberdade-no-es/6050491/
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MP-ES pede suspensão de compra de carro de R$ 120 mil para pre-
feito de Venda Nova

Segundo investigação, veículo era para atender as necessidades pessoais do prefeito Braz Del-
pupo.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP-ES) ajuizou uma ação civil pública para que o mu-
nicípio de Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Estado, suspenda o pagamento de R$ 120 mil 
a uma concessionária, valor relativo à aquisição de um veículo.

Segundo o MPES, uma investigação apontou que a compra do carro, um Jeep Renegade, era para 
atender as necessidades pessoais do prefeito Braz Delpupo, e, assim “não se justificam as exigências 
específicas da licitação”.

O pregão foi aberto pela prefeitura em 13 de junho deste ano e o veículo deveria atender aos seguintes 
requisitos:

- Veículo tipo SUV 0 km
- Tração 4x4
- 4 portas laterais
- Cor metálica com maçanetas e retrovisores na cor do veículos
- Combustível diesel
- Controle de tração e estabilidade
- No mínimo 2 airbags dianteiros
- Freio ABS
- Câmbio automático
- Sistema de alarme
- Rodas de liga leve no mínimo R17
- Ar-condicionado
- Direção elétrica ou hidráulica
- Vidro elétrico nas quatro portas

Além da suspensão do pagamento, o MPES pede a exclusão do contrato administrativo decorrente da lici-
tação promovida pelo município e requer o pagamento de multa diária no valor de R$ 1 mil pelo descum-
primento de cada uma das obrigações.

Outro lado
O prefeito de Venda Nova do Imigrante, Braz Delpupo, diz que aguarda decisão judicial, uma vez que o 
pedido de liminar foi negado pela Justiça. Contudo, o chefe do Executivo Municipal acredita na correção 
e lisura do processo licitatório e pretende demonstrá-las no decorrer do processo judicial.
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