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Polícia divulga fotos dos bandidos mais perigosos que assaltam ôni-
bus

A Polícia civil está atrás de 20 assaltantes. Fotos dos nove mais perigosos foram divulgadas

Vinte suspeitos de cometerem assaltos a ônibus na Grande Vitória estão na mira da Polícia Civil. Prendê-los, 
segundo o delegado Eduardo Khaddour, titular da Delegacia de Crimes Contra o Transporte de Passageiros 
e Cargas, é uma questão de tempo.

Embora a lista seja extensa, apenas os nomes de nove destes assaltantes foram divulgados pela polícia. 
São oito homens e uma mulher, que têm cometido assaltos desde o final de 2016. A identidade dos outros 
11 são mantidas em sigilo até que as investigações terminem e a justiça conceda os mandados de prisão.

Entre os suspeitos está Roberto da Conceição Gomes, o Betão, 44 anos, que também já tem passagem 
por tentativa de latrocínio. Outro que também figura na lista é Alessandro Teixeira Nogueira, 25, foragido do 
sistema penitenciário desde julho, depois de ser beneficiado com uma saidinha temporária.

Os nove procurados já estão com os pedidos de prisão temporária expedidos pela justiça. Todos já possuem 
passagens pela justiça.

Alguns deles, segundo o delegado Eduardo Khaddour também estão envolvidos com o tráfico de drogas e 
roubos a estabelecimentos comerciais.

Segundo delegado, as atuações de todos eles são semelhantes, sempre agindo em dupla e nunca sozinhos. 
Porém, não se pode dizer que eles fazem de uma quadrilha especializada em atacar coletivos.

“Nenhum deles faz parte de um grupo organizado. Todos agem de forma independente. A semelhança 
mesmo é só na forma de agir”, declarou o delegado.

Sete dos foragidos atuam no município da Serra. Um em Cariacica e outro em Vitória. Durante os assaltos, 
os criminosos são agressivos e violentos com os passageiros.

“Todos eles, nas ações, estavam armados e eram bem ameaçadores. temos relatos de pessoas que já 
foram agredidas. São elementos perigosos”, afirma Khaddour.

DENÚNCIA
Quem tiver qualquer informação que ajude a polícia na captura dos criminosos, pode entrar em contato com 
o disque-denúncia 181. As informações são sigilosas.

CELULARES REVENDIDOS PARA QUITAR DÍVIDAS DE DROGAS
Dois homens que estavam na lista dos procurados foram presos na última semana. Jocimar Paubel Martins 
dos Santos, de 22 anos, e o primo, Caíque Martins dos Santos, de 24, assaltaram um coletivo da linha 540 
(Terminal Campo Grande/Terminal de Carapina, via Contorno), no dia 8 de maio deste ano.

O assalto aconteceu por volta das 14 horas. Um passageiro foi agredido com uma coronhada na cabeça 
por Jocimar. Ele foi preso na quinta-feira, em Nova Rosa da Penha. Na casa dele, a polícia encontrou a 
bermuda que o jovem usava no dia do crime. Em depoimento à polícia, Jocimar confessou o assalto e disse 
que passou a roubar ônibus para quitar dívidas de drogas. Ele estaria devendo a traficantes do bairro e por 
isso, revendia os celulares roubados e com o dinheiro arrecadado, pagava o que devia.

Já Caíque disse que esse foi o primeiro assalto cometido por ele. Os dois vão responder pelo crime de roubo 
majorado e aguardam julgamento no Centro de Triagem de Viana.
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Polícia divulga foto dos nove suspeitos de assalto a ônibus mais pro-
curados da Grande Vitória

Entre os procurados, sete são da Serra, um de Vitória e o outro de Cariacica. A Justiça já decre-
tou a prisão de todos eles.

A polícia divulgou, nesta quarta-feira (29), a foto de dos nove suspeitos de assalto a ônibus mais procurados 
da Grande Vitória. Segundo a polícia, são oito homens e uma mulher, que têm cometido assaltos desde o 
final de 2016.

Entre os procurados, sete são da Serra, um de Vitória e o outro de Cariacica. A Justiça já decretou a prisão 
de todos eles.

“Eles já foram identificados como assaltantes a ônibus na região da Grande Vitória, todos com mandado de 
prisão pendente de cumprimento. Nós já fomos a diversos endereços e não os localizamos, então, estamos 
divulgando as fotos para contar com a ajuda da população, através do disque-denúncia 181”, falou o del-
egado Eduardo Khaddour.

Durante os assaltos, os criminosos agiam armados, eram agressivos e violentos com os passageiros. “To-
dos eles, nas ações, roubaram com emprego de armas de fogo, junto a outros comparsas que nós já iden-
tificamos e prendemos. São elementos perigosos”, disse.
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Polícia divulga imagens de suspeitos de assaltos a ônibus na Grande 
Vitória

As fotos de nove suspeitos estão sendo divulgadas e a polícia conta com a ajuda da população

A Polícia Civil identificou onze suspeitos de cometerem assaltos em ônibus coletivos da Grande Vitória. Dois 
deles já foram presos e os outros nove continuam procurados. Também foram divulgadas imagens de um 
dos crimes cometidos em um veículo em maio deste ano.

Na imagem acima estão os nove suspeitos mais procurados pela Delegacia de Transporte de Passageiros e 
Cargas. Eles têm idades entre 19 e 44 anos e, de acordo com o delegado Eduardo Kadour, estão foragidos 
desde 2016, quando tiveram mandados de prisão expedidos pela Justiça por cometerem assaltos a cole-
tivos.

Segundo o delegado, as imagens estão sendo divulgadas para que a população possa ajudar na localização 
dos suspeitos. “Já foram identificados como assaltantes a ônibus e todos estão com mandados de prisão. 
Contamos com a ajuda da população, para que possam denunciar”, disse.

Todos os procurados agem na Grande Vitória, principalmente em Cariacica e na Serra. Eles são acusados 
de pelo menos 12 assaltos. Entre os foragidos, está Roberto da Conceição Gomes, mais conhecido como 
Betão, 44 anos. Segundo a polícia, durante um assalto à coletivo, ocorrido há um ano, ele teria esfaqueado 
um cobrador, na Serra.

Na última semana, investigadores conseguiram prender os primos Jocimar Poubel Martins dos Santos e 
Kaique Martins dos Santos, moradores de Cariacica, onde, segundo o delegado, eles agiam. Em uma 
imagem divulgada pela Polícia, os dois cometeram um assalto na linha 540, que liga os terminais Campo 
Grande e Carapina, via Rodovia do Contorno.

De acordo com o delegado, o dívida para o tráfico motivou o crime. “Esses elementos já são investigados 
em outros quatro inquéritos que apuram roubo de coletivo. No caso, a motivação do assalto de maio, eles 
estavam com dívida de tráfico e começaram a assaltar para angariar dinheiro e pagar”, explicou.

O delegado ainda faz um alerta para a população. “Quem compra produtos oriundos de assaltos está prati-
cando crime de receptação, sujeito à pena de 1 a 4 anos de prisão”, concluiu.

FOLHA VITÓRIA 30 de novembro de 2017

http://novo.folhavitoria.com.br



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

endereçoeletrônico.com.br

Polícia identificou 11 suspeitos de assaltarem ônibus

Para assistir ao vídeo da reportagem, clique no link abaixo:
http://www.folhavitoria.com.br/videos/2017/11/15119947831265634399.html
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Polícia divulga foto dos 9 suspeitos de assalto a ônibus mais pro-
curados da Grande Vitória

Para assistir ao vídeo da reportagem, clique no link abaixo:
http://g1.globo.com/espirito-santo/bom-dia-es/videos/t/edicoes/v/policia-divulga-foto-dos-
9-suspeitos-de-assalto-a-onibus-mais-procurados-da-grande-vitoria/6324118/
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Indenização de R$ 100 mil para jovem baleado que ficou paraplégico

Por unanimidade, os desembargadores mantiveram a condenação do acusado

Um homem foi condenado a indenizar um jovem de 16 anos em R$ 100 mil após atirar contra ele e 
deixá-lo paraplégico em Conceição da Barra, região Norte do Estado.

Por unanimidade, os desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo 
(TJES) mantiveram a condenação do acusado, que deverá pagar indenização de danos morais no valor 
de R$ 60 mil e danos estéticos em R$ 40 mil.

Segundo os autos, a vítima, que é filho de uma pessoa que já prestou serviço ao acusado, foi com outro 
homem ao restaurante do agressor no final do expediente e fez brincadeiras com o celular, falando que 
iam ligar para a polícia, pois o dono do estabelecimento estaria dirigindo embriagado. Por conta disso, 
houve uma pequena discussão e o amigo da vítima disse que ia “encher a cara do acusado de bala”.

Neste momento, o proprietário do restaurante pegou sua arma que não era registrada e atirou em di-
reção à vítima e ao amigo. 

De acordo com a perícia, constante na sentença de primeiro grau, foi confirmado que o acusado atirou 
na vítima, causando uma lesão traumática sobre a medula espinhal, com a consequência de paraplegia 
traumática completa.

Para o relator do processo no TJES, desembargador substituto Marcelo Menezes Loureiro, a legislação 
afirma que aquele que por ação ou omissão, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, devendo ser responsabilizado.

“A paraplegia completa condena a vítima a permanecer indefinidamente em uma cadeira de rodas, 
impossibilitada de realizar tarefas simples do cotidiano, além disso, enfrentam dificuldades diárias em 
razão da locomoção restrita, falta de acessibilidade das vias públicas e calçadas mal conservadas”, 
disse.

No entendimento do desembargador, a situação foi agravada, porque envolveu um jovem de apenas 
16 anos, economicamente simples e iniciando sua vida profissional e pessoal e condenou o acusado a 
indenização. 
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Motorista de transporte escolar é condenado a 18 anos de prisão por 
estupro de crianças, no ES

Segundo a sentença, o réu abusou das crianças, passando suas mãos nas partes íntimas delas 
e exibindo o órgão sexual para uma delas, durante o trajeto da escola para casa.

A Justiça do Espírito Santo condenou a 18 anos e 4 meses de prisão o motorista de transporte escolar que 
foi denunciado por estupro de vulnerável contra três crianças, sendo um menino e duas meninas, de três, 
quatro e cinco anos de idade.

Segundo a sentença, o réu abusou das crianças, em várias ocasiões, passando suas mãos nas partes ínti-
mas delas e exibindo o órgão sexual para uma delas, durante o trajeto da escola para casa.

Na sentença, a juíza explicou que “após a edição da Lei nº 12.015/2009, que revogou o delito de atentado 
violento ao pudor, a figura típica do estupro passou a englobar não só a conjunção carnal, como também 
outros atos libidinosos, de modo que o agente que pratica os dois atos responde por delito único”, ressaltou 
a Juíza.

De acordo com os autos, os crimes eram praticados no momento em que a esposa do réu, que o auxiliava, 
saía do transporte escolar para buscar outras crianças em escolas e o marido ficava sozinho com as vítimas.
O processo relata que o acusado aproveitava a momentânea ausência da esposa, “quando esta saía do 
veículo para buscar os alunos nas escolas e levá-los para a van, para fazer a chamada ‘brincadeira do 
pulgão’ com as crianças (….), as quais se sentavam logo atrás da cadeira do motorista, onde o motorista 
ficava”, diz a sentença.

Segundo a sentença, o motorista pedia às crianças que não contassem nada a seus pais. Os pais, por sua 
vez, nunca desconfiaram de nada e, inclusive, confiavam muito no casal. Assim, os abusos só foram desc-
obertos porque uma das vítimas fez um comentário com o pai, fazendo referência ao órgão sexual do réu e, 
questionada, contou o que o “Tio Carlos” fazia com ela e mais duas crianças.

O pai, em depoimento, “foi enfático ao dizer que a menina não poderia inventar tal narrativa, uma vez que 
ela, em razão da idade, não tinha acesso a informações de cunho sexual, fosse pelos próprios pais, fosse 
pela internet e demais meios de comunicação”, destaca a sentença.

O réu negou, em depoimento, todas as acusações e, inclusive, que fazia a ‘brincadeira do pulgão’ com as 
crianças. Segundo a magistrada, não há dúvidas de que a “brincadeira” existia.

A juíza destacou que houve contradição entre os depoimentos do réu e de sua esposa quanto ao tempo em 
que esta permanecia ausente do veículo, tendo em vista que o motorista afirmou que a mulher se ausentava 
por um minuto ou trinta segundos, mas ela afirmou que demorava, aproximadamente, quatro minutos.

Em defesa, o réu tentou criar uma justificativa para as acusações, afirmando que seria uma tentativa de 
“alguém” em prejudicá-lo, o que não se comprovou, “até mesmo porque tanto os pais das vítimas quanto o 
próprio acusado afirmaram que nunca tiveram problemas entre si, de nenhuma natureza”, destacou a mag-
istrada.

Segundo a sentença, uma criança que testemunhou os fatos desenvolveu depressão em razão do ocorrido 
e emagreceu 10 quilos. Além disso, a mãe de uma das meninas afirmou que, por causa dos fatos, precisou 
desmarcar as clientes da manhã para ficar mais tempo com seus filhos e também precisa fazer terapia.

“Por fim, em relação a todas as vítimas, apresentaram relevantes mudanças comportamentais, o que de-
certo causa prejuízo à formação da pessoa em desenvolvimento, além de causar transtornos à estrutura 
familiar como um todo”, concluiu a juíza.
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