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TJES ALERTA CREDORES DE
PRECATÓRIOS SOBRE GOLPE:

JUSTIÇA NÃO COBRA TAXAS PARA
EFETUAR O PAGAMENTO (Notícias)

 

JORNAL A ILHA ON/LINE / ES. Seg, 12 de Agosto de 2019
TJES

Da Redação Do Jornal A Ilha

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) faz
um alerta a todos os credores que estão na lista de
precatórios para que fiquem atentos a possíveis
golpes. Segundo a Assessoria de Precatórios do
TJES, alguns beneficiários receberam ligações
telefônicas fraudulentas de pessoas exigindo o
pagamento de taxas e custas como condição para que
os valores sejam liberados.

"Para o recebimento dos valores não é cobrada
nenhuma taxa, nenhuma custa processual. O TJES
libera o pagamento do precatório e o dinheiro é
depositado direto na conta do credor pelo Banestes.
Ou seja, não é preciso pagar nada", ressaltou o juiz
assessor de Precatórios, Felippe Monteiro Morgado
Horta

O magistrado reforçou ainda que os credores que
t i v e r e m  q u a l q u e r  d ú v i d a  p o d e m  b u s c a r
esclarecimentos com os advogados que os
representam ou entrar em contato com a Assessoria
d e  P r e c a t ó r i o s  n o  T J E S  p e l o  e - m a i l :
precatorios@tjes.jus.br ou pelo telefone: 3334-2711.
Outra orientação do juiz é identificar o número do
telefone de onde partiu a tentativa de golpe e fazer um
boletim de ocorrência na Polícia.

De acordo com o Código Penal, o golpe das ligações
telefônicas está conf igurado como cr ime de
estelionato, no artigo 171: "Obter, para si ou para
outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil,
ou qualquer outro meio fraudulento".

"A pena para esse tipo de delito é de um a cinco anos
de reclusão. Mas quando cometido contra idosos, ela
dobra, ou seja, passa para 2 a 10 anos de reclusão",
finalizou o juiz Felippe. Por isso é importante
denunciar o fato para a Polícia poder investigar.

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do
TJES

Texto: Tais Valle

Site: http://jornalailha.com.br/2019/08/12/tjes-alerta-

credores-de-precatorios-sobre-golpe-justica-nao-cobra-

taxas-para-efetuar-o-pagamento.html
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Estado cria observatório para monitorar
crimes

 

GAZETA ONLINE / ES - COLUNAS. Sáb, 10 de Agosto de 2019
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LEONEL XIMENES

Publicado em 10/08/2019 às 07h22

Aline Nunes - interina

O monitoramento dos indicadores de criminalidade no
Estado agora pode ser feito por meio de nova
ferramenta: o Observatório de Segurança, que já tem
os primeiros produtos disponíveis no site do Instituto
Jones dos Santos Neves (IJSN).

Indicadores

Dados e informações de instituições da segurança,
justiça criminal e áreas afins começam a ser
disponibilizados em formato dinâmico e intuitivo. É na
verdade um grande repositório que reúne painéis de
indicadores, bases estatísticas, estudos, boletins, atlas
e mapas.

Na fila

Um painel com o perfil dos homicídios no Estado é a
próxima publ icação a ser disponibi l izada. O
observatório é uma estratégia que visa dar mais
transparência aos dados de segurança e que havia
sido prometido em fevereiro, quando foi restabelecido
o programa Estado Presente.

Garantia do direito

Após a coluna alertar para o risco de 4 mil usuários
dos ônibus de Vitória perderem o direito à gratuidade
com a implantação do bilhete único, o deputado
estadual Lorenzo Pasolini apresentou uma Proposta
de Emenda Constitucional na Assembleia a fim de
evitar o corte do benefício.

Vale para o Transcol

Pela PEC, o passe livre para pessoas com doenças
crônicas e HIV/Aids poderá ser usufruído no sistema
de transporte intermunicipal de passageiros do Estado,
ampliando o benefício que hoje é restrito à Capital.

Sem foto

O Tribunal de Justiça deferiu um pedido de liminar e
suspendeu a lei  10.998/19, que obrigava as

concessionárias de energia elétrica a inserir na fatura
a fotografia do equipamento de aferição no momento
da leitura de consumo. A medida foi considerada
inconstitucional porque não é atribuição do Legislativo
Estadual atuar nessa área.

Perguntar não ofende

Internauta anda inquieto com as novidades
anunciadas na semana e lançou uma enquete nas
redes sociais: "o que acontece primeiro? 1) o homem
chegar a Marte; 2) a duplicação da BR 262; ou 3) a
pista tripla com ciclovia na Terceira Ponte." Lancem
suas apostas!

Barulho

Leitor da coluna e morador de Bento Ferreira deve
passar hoje mais uma noite sem dormir. Ele diz que,
toda vez que tem show na área verde do Álvares
Cabral, o barulho que extrapola os limites do clube
perturba toda a vizinhança.

Mais fiscalização

No último final de semana, lembra o leitor, estava com
o apartamento todo fechado e mesmo assim o som
atrapalhava. Precisou dormir de fone de ouvido, mas
ainda acordou com o foguetório do encerramento. Ele
não é contra eventos, mas espera que haja tratamento
acústico, limite de horário e mais fiscalização.

Hacker de Viana

Enquanto estavam todos ligados nos hackers de
telefones de autoridades da esfera nacional, ao que
tudo indica o município de Viana tentava administrar
problema similar.

Serviços suspensos

Há cerca de 20 dias, o sistema da prefeitura
apresentou problemas e na cidade não se fala em
outra coisa: um hacker invadiu os programas, a ponto
de comprometer realização de serviços na área da
saúde. Na segunda, garantem servidores, tudo voltará
ao normal.

As amarelinhas
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Defesa Infantil
 

FOLHA VITÓRIA / ES - HÉLIO DÓREA. Sáb, 10 de Agosto de 2019
SERVIDORES | MAGISTRADOS E INSTITUIÇÕES

HÉLIO DOREA

Daniel Peçanha que é presidente da Associação dos
Magistrados do Espírito Santo, bem como o
deputado Lorenzo Pazolini, Renan Salles que é o
corregedor geral da Ordem dos Advogados (ES) e
Raphael Câmara foram figuras em destaque na
apresentação do aplicativo "Infância Segura", que
aconteceu em nossa Assembleia Legislativa. Esta
ferramenta é para atuar facilitando as denúncias
contra o abuso sexual infantil.

Site: folhavitoria.com.br/social/helio-dorea/2019/08/10
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Câmara cassa vereadora em Linhares
 

TV RECORD NEWS / ES - LINK ES. Sex, 9 de Agosto de 2019
PODER JUDICIÁRIO

TAG: VEREADORA, MANDATO CASSADO, CRIME
D E  R A C H I D ,  L I N H A R E S ,  I M P R O B I D A D E
ADMINISTRATIVA, OPERAÇÃO SALÁRIO AMIGO,
M I N I S T É R I O  P Ú B L I C O ,  C Â M A R A  D E
V E R E A D O R E S ,

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/08/10/TVRECORDNEW

SES-18.23.23-18.25.21-1565456002.mp4
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Vereadora de Linhares acusada de rachid
tem o mandato cassado

 

PORTAL SBN / ES / BA - NOTÍCIAS. Sáb, 10 de Agosto de 2019
TJES

Após um longo processo, a vereadora Rosa Ivania
Euzebio dos Santos, mais conhecida como Rosinha
Guerreira (PSDC), teve o mandato cassado durante
uma sessão extraordinária realizada nesta quinta-feira
(8), na Câmara Municipal de Linhares, no Norte do
Espírito Santo. Por unanimidade, com 12 votos a
favor, os vereadores julgaram procedentes as
denúncias contra a parlamentar. A vereadora pode
recorrer da decisão. Rosinha é acusada de prática de
"rachid", que é quando um político com mandato exige
para si parte do pagamento de servidores como
condição para a obtenção ou manutenção do trabalho.
Ela foi presa preventivamente em fevereiro de 2018,
mas foi solta após uma decisão da Justiça.

A sessão começou por volta das 16h10. No plenário
estavam todos os vereadores, incluindo três suplentes
que votaram no lugar dos parlamentares responsáveis
pela denúncia: Ricardo Bonomo, Tobias Cometti e
Gelson Suave. A vereadora não compareceu à sessão
nem foi representada por nenhum advogado. Durante
mais de 40 minutos, o procurador da Câmara
Municipal de Linhares, Marco Pessoa, fez a leitura de
todo o processo, desde a denúncia até o parecer da
Comissão Processante.

O processo conta com mais de 400 páginas e detalha
como ocorria a prática de rachid dentro do gabinete da
vereadora denunciada. Segundo depoimentos
incluídos no processo, alguns assessores confirmaram
a prática de repassar parte do salário para a
vereadora.

TENTATIVA DE ADIAMENTO

A defesa da vereadora Rosinha Guerreira, tentou, por
duas vezes, adiar o julgamento do processo. No
primeiro pedido, o advogado de defesa, Hélio
Maldonado, alegou que estava com viagem marcada
para esta quinta-feira (8) e, por isso, não teria ninguém
para representar a parlamentar no julgamento. O
pedido foi indeferido pela Comissão Processante.

Já minutos antes do início da sessão, o advogado
Hélio Maldonado, renunciou à defesa de Rosinha
Guerreira e, por isso, a vereadora solicitou o
adiantamento da sessão. Entretanto, o pedido foi
negado por falta de documentos que comprovassem a
renúncia.

JULGAMENTO

Por unanimidade, os 12 vereadores que votaram
nessa sessão, decidiram pela procedência das
denúncias e pelo afastamento definitivo da vereadora
Rosa Ivania. Rosinha foi julgada por três crimes,
sendo: Utiliza-se do mandato para a prática de atos de
corrupção ou de improbidade administrativa ; Proceder
de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou
faltar com decoro na sua conduta pública e também
por a percepção, a qualquer título, em proveito próprio
ou de terceiros, de vantagens indevidas .

Em seu parecer, o relator da Comissão Processante,
vereador Carlos Almeida, apontou: Após me reunir
com a comissão formada com os colegas vereadores,
passei  a re latar o processo com paciência,
examinando minuciosamente todos os pontos e
contrapontos, e decidi de acordo com a lei e com a
consciência tranquila de que fiz a coisa certa. Frente a
tudo isso, encaminhei o parecer favorável à cassação
da colega vereadora Rosa Ivania, submetendo os
autos ao plenário desta casa, que é soberano, e
através do voto de cada vereador, será decidido o
futuro da colega Rosa Ivania , disse.

SUPLENTE ASSUME O CARGO

Com a cassação do mandato de vereadora, Rosinha
Guerreira perde os direitos políticos e deixa de integrar
o quadro de servidores da Câmara Municipal de
Linhares. Em seu lugar, fica a suplente Pâmela
Gonçalves Maia (PSDC), que já ocupa a cadeira de
vereadora desde o último afastamento de Rosinha em
maio deste ano. Pâmela agora é considerada titular da
vaga e fica de forma definitiva no cargo.

PROCURADORIA EXPLICA JULGAMENTO

O advogado da procuradoria geral da Câmara
Municipal de Linhares, Marco Pessoa, explicou que na
Casa, o julgamento não cabe recurso. "No âmbito da
Câmara Municipal, não! O processo chegou ao fim,
esse ciclo se encerra. O que pode é a vereadora
buscar, via poder judiciário, a reanálise do processo.
Se ela entender que houve alguma espécie de
ilegalidade praticava no decorrer do processo, esse
processo pode ser analisado pelo poder judiciário, isso
depende dela tomar essa iniciativa. Aqui na Câmara o
processo está encerrado e foi decretado a cassação
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dela", ressaltou.

Em entrevista à reportagem, o presidente da Câmara
de Linhares, vereador Ricardo Bonomo (SD),
comentou o resultado da sessão. "O resultado, como
alguns vereadores falaram, é de partir o coração. Por
se tratar de uma colega vereadora, de um ato isolado,
mas é o que a população queria. Você andava na rua
e você é cobrado por isso, eu acho que chegou ao
final do processo e eu acredito que a Câmara sai
resgatando algo que perdeu lá atrás. Resgatando a
sua vida, resgatando a sua moral e a sua ética",
ponderou.

ENTENDA O CASO

A ve readora  Ros inha  Guer re i ra  fo i  p resa
preventivamente no dia 26 de fevereiro de 2018,
acusada de prática de "rachid", que é quando um
polít ico com mandato exige para si parte do
pagamento de servidores como condição para a
obtenção ou manutenção do trabalho. O mandado de
prisão da parlamentar foi cumprido durante a operação
"Salário Amigo", deflagrada pelo Ministério Público
do Espírito Santo (MPES). Rosinha ficou presa por 5
dias e foi solta após decisão da Justiça.

Em um vídeo, a vereadora Rosinha Guerreira admitiu
que praticava rachid e contou aos promotores do
Ministério Público que ficava com parte dos salários
dos próprios servidores e que o objetivo era ajudar
pessoas pobres.  O processo que apura as
irregularidades na esfera judicial vai continuar
tramitando na 3ª Vara Criminal de Linhares.

PORTAL SBN | COM INFORMAÇÕES GAZETA
ONLINE

Site: https://portalsbn.com.br/noticia/vereadora-de-

linhares-acusada-de-rachid-tem-o-mandato-cassado
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Operação prende duas pessoas por suspeitas
de fraude no Detran
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A Operação Replicante do Ministério Público do
Estado do Espírito Santo (MPES) cumpriu mais dois
mandados de prisão temporária e de busca e
apreensão, nesta segunda-feira (12), em Marataízes e
Itapemirim. A apuração aponta para fraudes em
registros de veículos junto ao Detran.

Segundo o MPES, foram presos um servidor do
Detran e uma pessoa que seria a intermediária do
esquema. As ações são realizadas por meio do Grupo
de Atuação Especial  de Combate ao Crime
Organizado (Gaeco), em conjunto com o Núcleo de
Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES).

A primeira fase da operação foi deflagrada no dia 01
de agosto, com a prisão de 10 pessoas e os
mandados, cumpridos nesta segunda-feira (12), foram
expedidos pela 3ª Vara Criminal de Vila Velha, em
continuidade às investigações. O MPES informou que
as investigações seguem sob sigilo. e que está
analisando o material apreendido e ouvindo os
detidos.

O objetivo da apuração é apurar a existência de uma
organização criminosa destinada à prática de fraudes
em registros de veículos no Estado do Espírito Santo
com dados e documentos falsos no sistema do Detran-
ES. Estão sob investigação 895 registros de veículos,
uma fraude estimada em mais de R$ 100 milhões .

Site:

https://www.gazetaonline.com.br/noticias/cidades/2019/0

8/operacao-prende-duas-pessoas-por-suspeitas-de-

fraude-no-detran-1014193763.html

9

https://www.gazetaonline.com.br/noticias/cidades/2019/08/operacao-prende-duas-pessoas-por-suspeitas-de-fraude-no-detran-1014193763.html
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/cidades/2019/08/operacao-prende-duas-pessoas-por-suspeitas-de-fraude-no-detran-1014193763.html
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/cidades/2019/08/operacao-prende-duas-pessoas-por-suspeitas-de-fraude-no-detran-1014193763.html


Operação replicante: mais um servidor do
Detran-ES é preso por suspeita de fraude em

veículos
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TJES

Foto: Divulgação MPES

Dois mandados de prisão temporária foram cumpridos,
nesta segunda-feira (12), nos municípios de
Marataízes e Itapemirim, em um desdobramento da
Operação Replicante, que investiga uma organização
criminosa especializada em fraudar registros de
veículos, com uso de dados e documentos falsos do
Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES).

De acordo com informações do Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-
Central), do Ministério Público do Espírito Santo
(MPES), um dos detidos é servidor do órgão. A outra
pessoa que foi presa seria uma intermediária do
esquema criminoso. Além dos mandados de prisão,
foram expedidos mandados de busca e apreensão
pela 3ª Vara Criminal de Vila Velha.

A operação foi deflagrada no dia 1º de agosto. Desde
então, mais de 10 mandados de prisão foram
expedidos contra quatro de servidores do Detran-ES.
Segundo o MPES, a fraude é estimada em mais de R$
100 milhões. São investigados os registros de 895
veículos no Espírito Santo.

Dois mandados de prisão temporária foram cumpridos,
nesta segunda-feira (12), nos municípios de
Marataízes e Itapemirim, em um desdobramento da
Operação Replicante, que investiga uma organização
criminosa especializada em fraudar registros de
veículos, com uso de dados e documentos falsos do
Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES).

De acordo com informações do Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-
Central), do Ministério Público do Espírito Santo
(MPES), um dos detidos é servidor do órgão. A outra
pessoa que foi presa seria uma intermediária do
esquema criminoso. Além dos mandados de prisão,
foram expedidos mandados de busca e apreensão
pela 3ª Vara Criminal de Vila Velha.

A operação foi deflagrada no dia 1º de agosto. Desde
então, mais de 10 mandados de prisão foram
expedidos contra quatro de servidores do Detran-ES.
Segundo o MPES, a fraude é estimada em mais de R$

100 milhões. São investigados os registros de 895
veículos no Espírito Santo.

Notícias Relacionadas:

FOLHA VITÓRIA - ES
Operação replicante: mais um servidor do Detran-ES é preso por
suspeita de fraude em veículos

Site: http://noticias.r7.com/cidades/folha-

vitoria/operacao-replicante-mais-um-servidor-do-detran-

es-e-preso-por-suspeita-de-fraude-em-veiculos-12082019
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Irmão da deputada Norma Ayub é preso em
operação contra fraude superior a R$100

milhões
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Por Redação

O chefe da Ciretran de Marataízes-ES, Itamar Ayub
Alves, foi preso na manhã desta segunda, 12, pela
Polícia Militar na sequência da Operação Replicante,
desencadeada há duas semana pelo Grupo de
Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado
(Gaeco-Central), do Ministério Público do Estado do
Espírito Santo (MPES) e pelo Núcleo de Inteligência
da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES).

Itamar é irmão da deputada federal Norma Ayub
(DEM). Também foi preso um ex-servidor público em
cargo comissionado do Detran, identificado como
Fabrício Alves Sales.

A prisão dos dois é temporária. A PM, a Polícia
Rodoviária Federal e o MPES cumpriram ainda
mandados de busca e apreensão em Marataízes e
Itapemirim. Os mandados foram expedidos pela 3ª
Vara Criminal de Vila Velha, em continuidade às
investigações da "Operação Replicante", deflagrada no
dia 1º de agosto deste ano, quando houve a prisão de
10 pessoas.

Operação Replicante

A operação apura a existência de uma organização
criminosa destinada à prática de fraudes em registros
de veículos no Estado do Espírito Santo, mediante
inserção de dados e documentos falsos no sistema do
Detran-ES.

Estão sob investigação 895 registros de veículos, uma
fraude estimada em mais de R$ 100 milhões.

As investigações revelaram provas de fraudes no
registro de veículos em nome de inúmeras pessoas
(mais de 400 proprietários "laranjas"), com utilização
de notas fiscais falsas contendo números de chassis
cor respondentes a  veícu los  expor tados ou
comercializados ao Exército Brasileiro, bem como
corrupção de servidores públicos do Detran-ES.

Itamar Ayub é servidor efetivo do Detran capixaba.

Fonte: Blog do Elimar Cortes
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Site: https://www.folhadoes.com/noticia/policia-espirito-

santo/54305/irmao-deputada-norma-ayub-preso-

operacao-contra-fraude-superior-r-100-milhoes
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Mais um servidor do Detran é preso em
operação do MP, no ES

 

G1 / ESPÍRITO SANTO - ESPÍRITO SANTO. Seg, 12 de Agosto de 2019
TJES

Por G1 ES

Mais um servidor do Departamento de Trânsito do
Espírito Santo (Detran-ES) foi preso durante a
Operação Replicante, do Ministério Público Estadual
(MPES) nesta segunda-feira (12). Na ocasião, uma
pessoa que seria intermediária de um esquema
milionário também foi detida.

De acordo com o MP, dois mandados de prisão
temporária e de busca e apreensão foram cumpridos
nesta manhã em Marataízes e em Itapemirim.

O MP-ES informou que os mandados foram expedidos
pela 3ª Vara Criminal de Vila Velha em continuidade
às investigações da operação, que foi deflagrada no
dia 1º de agosto, quando houve a prisão de 10
pessoas.

A operação apura a existência de uma organização
criminosa destinada à prática de fraudes em registros
de veículos no Estado do Espírito Santo, mediante
inserção de dados e documentos falsos no sistema do
Detran-ES. Estão sob investigação 895 registros de
veículos - uma fraude estimada em mais de R$ 100
milhões.

As investigações revelaram provas de fraudes no
registro de veículos em nome de mais de 400
proprietários "laranjas", com utilização de notas fiscais
falsas contendo números de chassis correspondentes
a veículos exportados ou comercializados ao Exército
Brasileiro, bem como corrupção de servidores públicos
do Detran-ES.

Para o Ministério Público, os criminosos cometiam a
fraude para:

Site: https://g1.globo.com/es/espirito-

santo/noticia/2019/08/12/mais-um-servidor-do-detran-e-

preso-em-operacao-do-mp-no-es.ghtml
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Prisões em Marataízes e Itapemirim por
fraude no Detran-ES

 

FOLHA DO ES ON/LINE / ES - ÚLTIMAS. Seg, 12 de Agosto de 2019
TJES

Por Redação

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo
(MPES), em conjunto com o Núcleo de Inteligência da
Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), com apoio da
Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Assessoria
Militar ao MPES - Núcleo de Inteligência), cumpriu
nesta segunda, 12, mais dois mandados de prisão
temporária e de busca e apreensão, em Marataízes e
Itapemirim.

Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal
de Vila Velha, em continuidade às investigações da
"Operação Replicante", deflagrada no dia 01/08,
quando houve a prisão de 10 pessoas.

Foram presos hoje um servidor do Detran-ES e uma
pessoa que seria a intermediária do esquema.

As investigações seguem sob sigilo, com análise do
material apreendido e oitiva dos envolvidos pelos
integrantes do Gaeco.

A ação

A operação apura a existência de uma organização
criminosa destinada à prática de fraudes em registros
de veículos no Estado do Espírito Santo, mediante
inserção de dados e documentos falsos no sistema do
Detran-ES.

Estão sob investigação 895 registros de veículos, uma
fraude estimada em mais de R$ 100 milhões.

As investigações revelaram provas de fraudes no
registro de veículos em nome de inúmeras pessoas
(mais de 400 proprietários "laranjas"), com utilização
de notas fiscais falsas contendo números de chassis
cor respondentes a  veícu los  expor tados ou
comercializados ao Exército Brasileiro, bem como
corrupção de servidores públicos do Detran-ES.

Fonte: Ministério Público do ES

Site:

https://www.folhadoes.com/noticia/judiciario/54300/priso

es-marataizes-itapemirim-fraude-no-detran-es
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Fraudes no Detran/ES: Gaeco cumpre
mandados de prisão em Marataízes e

Itapemirim (Espírito Santo)
 

AQUI NOTÍCIAS ONLINE / ES. Seg, 12 de Agosto de 2019
TJES

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por
meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao
Crime Organizado (Gaeco-Central) cumpriu nesta
segunda-feira (12) mais dois mandados de prisão
temporária e de busca e apreensão em Marataízes e
Itapemirim.

Esta é a segunda fase da "Operação Replicante"
apura fraudes em registros de veículos do Espírito
Santo, mediante inserção de dados e documentos
falsos no Detran/ES.

Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal
de Vila Velha, em continuidade às investigações
deflagradas no dia 1, deste mês, quando houve a
prisão de dez pessoas . A ação teve apoio do Núcleo
de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES)
e da Polícia Militar do Estado.

Foram presos hoje um servidor do Detran-ES e uma
pessoa que seria a intermediária do esquema. As
investigações seguem sob sigilo, com análise do
material apreendido e oitiva dos envolvidos pelos
integrantes do Gaeco.

A operação apura a existência de uma organização
criminosa destinada à prática de fraudes em registros
de veículos no Estado do Espírito Santo, mediante
inserção de dados e documentos falsos no sistema do
Detran/ES. Estão sob investigação 895 registros de
veículos, uma fraude estimada em mais de R$ 100
milhões .

As investigações revelaram provas de fraudes no
registro de veículos em nome de inúmeras pessoas
(mais de 400 proprietários "laranjas"), com utilização
de notas fiscais falsas contendo números de chassis
cor respondentes a  veícu los  expor tados ou
comercializados ao Exército Brasileiro, bem como
corrupção de servidores públicos do Detran-ES.

Site: https://www.aquinoticias.com/2019/08/fraudes-no-

detran-es-gaeco-cumpre-mandados-de-prisao-em-

marataizes-e-itapemirim/
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Servidor do Detran-ES e ex-funcionário
presos por fraude milionária

 

TRIBUNA ONLINE / ES - CIDADES. Seg, 12 de Agosto de 2019
TJES

Redação Tribuna Online, com informações de
assessoria de imprensa

Você está utilizando um navegador muito antigo ou
suas configurações não permitem cookies de terceiros.

Já é assinante?

Assine agora e tenha acesso ao conteúdo exclusivo do
Tribuna Online !

Você está utilizando um navegador muito antigo ou
suas configurações não permitem cookies de terceiros.

A bandeirinha identifica o conteúdo exclusivo que só
você assinante tem acesso!

Escolha a que mais combina com você e OUÇA
AGORA.

Confira as melhores promoções do Tribuna Online

Foram presos nesta segunda-feira (12), mais um
servidor do Departamento Estadual de Trânsito
(Detran-ES) e um ex-funcionário do órgão por suspeita
de integrarem um esquema milionário de fraude. A
reportagem do Tribuna Online apurou que os presos
se chamam Itamar Ayub e Fabrício Alves Sales.

As prisões acontecem em mais uma etapa da
"Operação Replicante", do Ministério Público do
Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo
de Atuação Especial  de Combate ao Crime
Organizado (Gaeco-Central), em conjunto com o
Núcleo de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal
(PRF-ES), com apoio da Polícia Militar do Estado do
Espírito Santo (Assessoria Militar ao MPES - Núcleo
de Inteligência).

Itamar é servidor do Detran-ES enquanto que Fabrício
é ex-funcionário do órgão e atuava no esquema como
um intermediário. Eles foram presos por conta de
mandado de prisão temporária expedidos pela 3ª Vara
Criminal de Vila Velha. Também foram cumpridos
mandados de busca e apreensão, em Marataízes e
Itapemirim.

A operação foi deflagrada no último dia 1º e resultou
na prisão de 10 pessoas já naquela data. Entre os
presos estão despachantes e servidores do Detran-

ES, que fraudava registros de veículos no Espírito
Santo, mediante inserção de dados e documentos
falsos no sistema do Detran-ES. Estão sob
investigação 895 registros de veículos, uma fraude
estimada em mais de R$ 100 milhões.

As investigações revelaram provas de fraudes no
registro de veículos em nome de inúmeras pessoas -
mais de 400 proprietários "laranjas"-, com utilização de
notas fiscais falsas contendo números de chassis
cor respondentes a  veícu los  expor tados ou
comercializados ao Exército Brasileiro, bem como
corrupção de servidores públicos do Detran-ES.

Esse é o seu primeiro acesso por aqui, então
recomendamos que você altere o seu nome de usuário
e senha, para sua maior segurança.

As senhas preciam ser iguais.

A senha precisa ter no mínimo 6 caracteres.

Todos os campos são obrigatórios.

O nome de usuário precisa ter no mínimo 4 caracteres.

Um erro ocorreu ao tentar atualizar seus dados.

Dicas: O nome de usuário deve ter no mínimo 4
caracteres e conter apenas letras e números. A senha
deve conter pelo menos 6 caracteres.

Site: https://tribunaonline.com.br/servidor-do-detran-es-

e-ex-funcionario-presos-por-fraude-milionaria
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Operação em Marataízes e Itapemirim, nesta
segunda, prende servidor do Detran e mais

uma pessoa (Cidades)
 

ATENAS NOTÍCIAS / ES. Seg, 12 de Agosto de 2019
TJES

A operação apura a existência de uma organização
criminosa destinada à prática de fraudes em registros
de veículos no Estado do Espírito Santo

Por | 12.08.2019

Na manhã desta segunda-feira (12) foram cumpridos
mais dois mandados de prisão temporária e de busca
e apreensão, em Marataízes e Itapemirim. Os
mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal de
Vila Velha, em continuidade às investigações da
"Operação Replicante", deflagrada no dia 01/08,
quando houve a prisão de 10 pessoas.

Foram presos hoje um servidor do Detran-ES e uma
pessoa que seria a intermediária do esquema. As
investigações seguem sob sigilo, com análise do
material apreendido e oitiva dos envolvidos pelos
integrantes do Gaeco.

A operação apura a existência de uma organização
criminosa destinada à prática de fraudes em registros
de veículos no Estado do Espírito Santo, mediante
inserção de dados e documentos falsos no sistema do
Detran-ES. Estão sob investigação 895 registros de
veículos, uma fraude estimada em mais de R$ 100
milhões.

As investigações revelaram provas de fraudes no
registro de veículos em nome de inúmeras pessoas
(mais de 400 proprietários "laranjas"), com utilização
de notas fiscais falsas contendo números de chassis
cor respondentes a  veícu los  expor tados ou
comercializados ao Exército Brasileiro, bem como
corrupção de servidores públicos do Detran-ES.

A Operação vem sendo realizada pelo Ministério
Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por
meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao
Crime Organizado (Gaeco-Central), em conjunto com
o Núcleo de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal
(PRF-ES), com apoio da Polícia Militar do Estado do
Espírito Santo (Assessoria Militar ao MPES - Núcleo
de Inteligência), do Detran-ES e da Receita Federal do
Brasil.

Veja aqui as fotos da operação no dia 01/08.
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ATENAS NOTÍCIAS / ES. Seg, 12 de Agosto de 2019
TJES

Site:

http://www.atenasnoticias.com.br/site/conteudo.asp?cod

igo=64899
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Operação Replicante realiza mandados de
prisão temporária (POLICIA)

 

CORREIO CAPIXABA ONLINE / ES. Seg, 12 de Agosto de 2019
TJES

JCC, *Redação

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo
(MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central), em
conjunto com o Núcleo de Inteligência da Polícia
Rodoviária Federal (PRF-ES), com apoio da Polícia
Militar do Estado do Espírito Santo (Assessoria Militar
ao MPES - Núcleo de Inteligência), do Detran-ES e da
Receita Federal do Brasil, informa que foram
cumpridos hoje (12/08) mais dois mandados de prisão
temporária e de busca e apreensão, em Marataízes e
Itapemirim. Os mandados foram expedidos pela 3ª
Vara Criminal de Vila Velha, em continuidade às
investigações da "Operação Replicante", deflagrada no
dia 01/08, quando houve a prisão de 10 pessoas.

Foram presos hoje um servidor do Detran-ES e uma
pessoa que seria a intermediária do esquema. As
investigações seguem sob sigilo, com análise do
material apreendido e oitiva dos envolvidos pelos
integrantes do Gaeco.

A operação apura a existência de uma organização
criminosa destinada à prática de fraudes em registros
de veículos no Estado do Espírito Santo, mediante
inserção de dados e documentos falsos no sistema do
Detran-ES. Estão sob investigação 895 registros de
veículos, uma fraude estimada em mais de R$ 100
milhões.

As investigações revelaram provas de fraudes no
registro de veículos em nome de inúmeras pessoas
(mais de 400 proprietários "laranjas"), com utilização
de notas fiscais falsas contendo números de chassis
cor respondentes a  veícu los  expor tados ou
comercializados ao Exército Brasileiro, bem como
corrupção de servidores públicos do Detran-ES. *Com
informações do Ministério Público do Estado do
Espírito Santo.

Notícias do ES, do Brasil e do Mundo, acesso gratuito
e ilimitado: CCNEWS BRASIL

Site: http://jornalcorreiocapixaba.com.br/pt-

BR/publicacoes/operao-replicante-realiza-mandados-de-

priso-temporria
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Fraude no Detran - ES tem mais gente presa
em operação no Sul (Notícias)

 

JORNAL A ILHA ON/LINE / ES. Seg, 12 de Agosto de 2019
TJES

Da Redação Do Jornal A Ilha

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo
(MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central), em
conjunto com o Núcleo de Inteligência da Polícia
Rodoviária Federal (PRF-ES), com apoio da Polícia
Militar do Estado do Espírito Santo (Assessoria Militar
ao MPES - Núcleo de Inteligência), informa que foram
cumpridos hoje (12/08) mais dois mandados de prisão
temporária e de busca e apreensão, em Marataízes e
Itapemirim. Os mandados foram expedidos pela 3ª
Vara Criminal de Vila Velha, em continuidade às
investigações da "Operação Replicante", deflagrada no
dia 01/08, quando houve a prisão de 10 pessoas.

Foram presos hoje um servidor do Detran-ES e uma
pessoa que seria a intermediária do esquema. As
investigações seguem sob sigilo, com análise do
material apreendido e oitiva dos envolvidos pelos
integrantes do Gaeco.

A operação apura a existência de uma organização
criminosa destinada à prática de fraudes em registros
de veículos no Estado do Espírito Santo, mediante
inserção de dados e documentos falsos no sistema do
Detran-ES. Estão sob investigação 895 registros de
veículos, uma fraude estimada em mais de R$ 100
milhões.

As investigações revelaram provas de fraudes no
registro de veículos em nome de inúmeras pessoas
(mais de 400 proprietários "laranjas"), com utilização
de notas fiscais falsas contendo números de chassis
cor respondentes a  veícu los  expor tados ou
comercializados ao Exército Brasileiro, bem como
corrupção de servidores públicos do Detran-ES.

Site: http://jornalailha.com.br/2019/08/12/fraude-no-

detran-es-tem-mais-gente-presa-em-operacao-no-

sul.html
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Operação Replicante prende servidor do
Detran

 

SIM NOTÍCIAS / ES - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Seg, 12 de Agosto de 2019
TJES

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo
(MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central),
cumpriu mais dois mandados de prisão temporária de
de busca e apreensão, em Marataízes e Itapemirim
nesta segunda-feira (12). Os mandados foram
expedidos pela 3ª Vara Criminal de Vila Velha, em
continuidade às invest igações da "Operação
Replicante", deflagrada último dia 1º, quando houve a
prisão de 10 pessoas.

Foram presos hoje um servidor do Detran-ES e uma
pessoa que seria a intermediária do esquema. As
investigações seguem sob sigilo, com análise do
material apreendido e oitiva dos envolvidos pelos
integrantes do Gaeco.

A operação apura a existência de uma organização
criminosa destinada à prática de fraudes em registros
de veículos no Estado do Espírito Santo, mediante
inserção de dados e documentos falsos no sistema do
Detran-ES. Estão sob investigação 895 registros de
veículos, uma fraude estimada em mais de R$ 100
milhões.

As investigações revelaram provas de fraudes no
registro de veículos em nome de inúmeras pessoas
(mais de 400 proprietários "laranjas"), com utilização
de notas fiscais falsas contendo números de chassis
cor respondentes a  veícu los  expor tados ou
comercializados ao Exército Brasileiro, bem como
corrupção de servidores públicos do Detran-ES.

Fonte: MPES

Site: https://www.simnoticias.com.br/operacao-

replicante-prende-servidor-do-detran/
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Polícia prende mais um servidor do Detran
por suspeita de fraude em veículos (Polícia)

 

SITE DA BARRA / ES. Seg, 12 de Agosto de 2019
TJES

Dois mandados de prisão temporária foram cumpridos,
nesta segunda-feira (12), nos municípios de
Marataízes e Itapemirim, em um desdobramento da
Operação Replicante, que investiga uma organização
criminosa especializada em fraudar registros de
veículos, com uso de dados e documentos falsos do
Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES).

De acordo com informações do Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-
Central), do Ministério Público do Espírito Santo
(MPES), um dos detidos é servidor do órgão. A outra
pessoa que foi presa seria uma intermediária do
esquema criminoso. Além dos mandados de prisão,
foram expedidos mandados de busca e apreensão
pela 3ª Vara Criminal de Vila Velha.

A operação foi deflagrada no dia 1º de agosto. Desde
então, mais de 10 mandados de prisão foram
expedidos contra quatro de servidores do Detran-ES.
Segundo o MPES, a fraude é estimada em mais de R$
100 milhões. São investigados os registros de 895
veículos no Espírito Santo.

Site: https://sitebarra.com.br/novo/2019/08/policia-

prende-mais-um-servidor-do-detran-por-suspeita-de-

fraude-em-veiculos.html
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Uma nova eleição vai acontecer em Castelo
 

TV GAZETA / AF. GLOBO ES - BOM DIA ES. Seg, 12 de Agosto de 2019
TJES

TAG: PREFEITO CASSADO, NOVA ELEIÇÃO,
IRREGULARIDADES, TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESPÍRITO SANTO, LICITAÇÃO, MINISTÉRIO
PÚBLICO, COMARCA, PREFEITO CASSADO,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO,
VICE PREFEITO CASSADO, TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/08/12/TVGAZETAAFGL

OBOES-06.16.07-06.19.12-1565602206.mp4
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Grande Vitória amanhece sem ônibus nesta
segunda-feira (Greve)

 

DIARIO DO TRANSPORTE / SP. Seg, 12 de Agosto de 2019
TJES

blogpontodeonibus

Greve dos rodoviários fecha terminais e garagens.
Trabalhadores protestam contra circulação de ônibus
sem cobradores

ALEXANDRE PELEGI

Os municípios da Grande Vitória, no Espírito Santo,
amanheceram com garagens e terminais do transporte
coletivo fechados nesta segunda-feira, 12 de agosto
de 2019.

Em Vila Velha, a garagem da Viação Praia Sol e o
Terminal do Ibes estavam com portões fechados
desde o início da operação. Em Cariacica, nos
terminais Jardim América, Campo Grande e Itacibá a
situação se repete, o mesmo acontecendo nos
terminais de Jacareípe.

O Sindicato da categoria estaria impedindo a saída
dos ônibus do sistema Transcol, que deveriam
começar a sair às 03h55.

O Sindirodoviários/ES - Sindicato dos Trabalhadores
em Transportes Rodoviários no Espírito Santo
anunciou greve de ônibus no dia 9 de agosto por
causa da retirada de cobradores do sistema e inclusão
de veículos sem o posto do cobrador. Relembre:
Sindicato anuncia greve de ônibus do sistema
Transcol na Grande Vitória por causa de retirada de
cobradores

As informações são da Folha Vitória e da Gazeta de
Vitória. Segundo este último, a paralisação em Vitória
atingiu as linhas municipais, que não teriam ônibus
circulando até o momento.

LIMINAR

O juiz Aldary Nunes Júnior, do plantão do judiciário do
TJ-ES - Tribunal de Justiça do Espírito Santo
determinou que ao menos 75% dos ônibus do sistema
Transcol, da Grande Vitória, deveriam circular nesta
segunda-feira, o que não ocorre até o momento.
Relembre: Justiça determina frota mínima em caso de
greve de ônibus na Grande Vitória contra retirada de
cobradores

A ação foi movida pelo Governo do Estado do Espírito

Santo.

Ao jornal A Gazeta de Vitória o presidente do
Sindirodoviários, José Carlos Sales Cardoso, afirmou
que o sindicato havia sido notificado ontem, domingo à
tarde, para " rodar 75% ". Ele concluiu: " Não nos
passaram esse quantitativo para a gente definir" .

NOVOS ÔNIBUS COM AR-CONDICIONADO

O governo do Estado anunciou que nesta segunda-
feira devem entrar em circulação nas linhas troncais
novos ônibus com ar-condicionado sem o posto do
cobrador. Só poderão embarcar passageiros com
bilhete eletrônico CartãoGV. Entre as linhas que
devem contar com estes veículos estão: 591; 523;
503; 508; 501; 504; 516 e 572

Até o final do ano devem ser inseridos na frota 100
ônibus nestas condições. Até 2022, serão 600
veículos. A previsão para esta segunda-feira é de 26
coletivos sem cobradores.

REQUALIFICAÇÃO

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)
informou que a eventual paralisação será uma ação
dos dirigentes sindicais e que a população não pode
ser prejudicada. A pasta disse ainda que não haverá
demissões de cobradores.

Ainda por meio de nota, a Semobi informou que
haverá um programa de qualificação de cobradores.

Com a frase, "Sem Cobrador, Não Roda", o
Sindirodoviários/ES postou em suas redes sociais na
semana passada imagens avisando sobre a greve, e
publicou nota sobre o protesto:

"Em assemble ia  rea l izada no aud i tó r io  do
Sindirodoviários nesta terça-feira, 06, os trabalhadores
autorizaram o sindicato a promover greve em todo o
sistema de transporte de passageira da Grande
Vitória, caso não avancem as negociações com o
governo do Estado e os postos de trabalho sejam
ameaçados de extinção. A assembleia participativa foi
convocada pelo sindicato para dar prosseguimento à
campanha de defesa dos postos de trabalho dos
cobradores." - diz a nota.
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Alexandre Pelegi, jornalista especializado em
transportes

Site:

https://diariodotransporte.com.br/2019/08/12/grande-

vitoria-amanhece-sem-onibus-nesta-segunda-feira/
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Diretores de sindicato dizem que
desconhecem decisão judicial

 

A GAZETA / ES - CIDADES - pág.: 05. Seg, 12 de Agosto de 2019
PODER JUDICIÁRIO

Dois diretores do Sindicato dos Trabalhadores
Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários)
afirmaram, ontem à noite, que a entidade não havia
sido oficialmente comunicada sobre a decisão judicial
que obriga a circulação de 75% da frota hoje, dia que
a categoria anunciou uma paralisação.

Com isso, estava mantida a deliberação tomada na
semana passada pela categoria, a de cruzar os braços
em protesto contra os novos coletivos que não
demandarão mais a atividade de cobrador. O governo
anunciou na semana passada que 26 ônibus já
começam a circular hoje sem os profissionais e com
ar-condicionado.

Segundo Zedequias Inácio, diretor do sindicato
nenhum dos dirigentes havia sido intimado até ontem
à noite. "A greve foi deliberada. Oficialmente, o
sindicato não está sabendo (da decisão judicial)",
disse.

Por volta das 21h50, a reportagem entrevistou outro
diretor do sindicato, Valdecy Dulcilina Laurindo. Ele
também disse que não há notificação sobre a decisão
da Justiça e que a paralisação está mantida. "No
momento, a greve continua. Não chegou nada para
nós", afirmou.

Laurindo acrescentou, ainda, que apenas uma outra
assembléia da categoria poderá revertera decisão de
cruzar os braços tomada na reunião anterior, realizada
na última terça-feira.

Estava marcada para ontem, às 22 horas, uma reunião
dos sindicalistas para discutir o movimento. Até as
23h20, ninguém atendeu aos telefones para dar
informações sobre possíveis deliberações. O
representante do sindicato citado na decisão judicial
era o presidente do Sindirodoviários, José Carlos
Sales. Ele, no entanto, não atendeu às ligações da
reportagem, tampouco retornou as tentativas de
contato.

MULTA

Apesar de os sindicalistas negarem a comunicação
oficial, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) informou
que o Sindirodoviários foi, sim, formalmente avisado
sobre a ordem judicial. Em caso de descumprimento, o
sindicato terá que pagar R$ 100 mil de multa diária.

Além de exigir 75% da frota na rua, o juiz Aldary
Nunes Junior impede que os rodoviários façam
bloqueios de trânsito, impeçam a saída dos veículos
das garagens e circulem com as catracas liberadas.
Autor da ação judicial, o Estado considera a greve
"despropositada", uma vez que há a promessa de não
haver demissões.
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75% dos ônibus vão ter que circular
 

A GAZETA / ES - CIDADES - pág.: 13. Dom, 11 de Agosto de 2019
PODER JUDICIÁRIO

ISABELLA ARRUDA

Após o governo do Estado entrar na Justiça ontem, em
regime de urgência, foi determinado pelo juiz Aldary
Nunes Junior, do Plantão Cível de Vitória, que seja
mantida ao menos 75% da

frota de ônibus em circulação durante greve sinalizada
pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários
(Sindirodoviários).

Além da circulação mínima, o Poder Judiciário
também determinou o não bloqueio do trânsito da
Região Metropolitana, o não impedimento da saída
dos coletivos das garagens e a não realização do
movimento conhecido como "catraca livre", sob pena
de multa diária no valor de R$ 100 mil em caso de
descumprimento da decisão.

A paralisação foi anunciada na sexta-feira e, de acordo
com o sindicato, acontece como forma de mostrar a
insatisfação da categoria diante do anúncio do
governo de que 26 ônibus sem cobrador - e com ar-
condicionado -vão começar a rodar na segunda-feira.

De acordo com a Secretaria de Mobil idade e
Infraestrutura (Semobi), a paralisação é "uma ação
despropositada por parte de alguns dirigentes
sindicais, principalmente em razão da declaração do
ente público de que não haverá demissão pela
chegada dos novos coletivos".

Na petição inicial do processo, o Estado narrou que a
paralisação "geral e abrupta

do sistema públ ico de transporte urbano de
passageiros da Grande Vitória (ES), feto que, caso
concretizado, certamente causará o caos, com
prejuízos para inúmeras atividades, como as
escolares, comercial, serviços públicos, etc".

A Ceturb informou que está em tratativas com o
movimento visando minimizar os transtornos à
população.

Procurados durante todo o sábado, nenhum
representante do Sindirodoviários atendeu as ligações
da reportagem.

No dia que anunciou a paralisação, o Sindirodoviários
reforçou que a greve será por tempo indeterminado,
ou até que o governo do Estado e empresários se
abstenham da implantação de qualquer medida "que

tenha como resultado a demissão de milhares de
trabalhadores".
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Justiça nega afastamento do prefeito de
Marataízes

 

BANANAL ON/LINE / ES - NOTÍCIAS. Sáb, 10 de Agosto de 2019
PODER JUDICIÁRIO

O prefeito de Marataízes, Robertino Batista (PDT), o
Tininho, continuará no cargo, assim como o secretário
de Serviços Urbanos, Ricardo Pepe Reis. A decisão foi
proferida pelo juiz Jorge Orrevan Vaccari Filho.

Ambos eram alvo de ação popular movida por
supostas irregularidades em contrato firmado com a
empresa Limpeza Urbana Serviços Ltda, investigada
na Operação Rubi, do Ministério Público Estadual. O
autor da ação, Antônio Estevão Lucas Magalhães,
pedia a anulação de pagamento de qualquer valor à
empresa e afastamento dos envolvidos de seus cargos
públicos.

Segundo ele, o secretário de Serviços Urbanos havia
feito repasses indevidos à empresa de limpeza após
término do contrato com o município em novembro do
ano passado. A Prefeitura de Marataízes relatou que
desconhece os fatos e fundamentos narrados pelo
autor da ação popular. Sobre o contrato, a prefeitura
declarou:

"Como o contrato regular de prestação de serviços
expirou sem que houvesse tempo de tramitar a nova
contratação, a empresa permaneceu realizando os
serviços sem cobertura contratual, como se vigente
estivesse. Inclusive, mantendo os preços que não
sofreram repactuação/reequilíbrio financeiro desde
2013".

De acordo com o juiz do caso, não existem indícios de
irregularidade na contratação da empresa pelo
prefeitura.

Soltura

Também investigado pela Operação Rubi, Cristiano
Graça Souto deixou a prisão nesta sexta-feira (9).
Apontado como sócio da empresa Limpeza Urbana
Ltda, Cristiano era, na verdade, motorista da empresa.
Ele teve alvará de soltura expedido no último dia 7.

Cristiano foi o segundo investigado pela operação a
deixar a cadeia nas últimas duas semanas. No dia 26
de julho, o contador da empresa Isaías Pacheco do
Espírito Santo também foi solto. Ambos colaboram
com as investigações do Ministério Público.

Fonte: Tribuna

Continua depois da Publicidade:

Site: https://bananalonline.com.br/justica-nega-

afastamento-do-prefeito-de-marataizes/
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Justiça determina a soltura de dois
envolvidos em esquema de propina em

Presidente Kennedy
 

G1 / ESPÍRITO SANTO - ESPÍRITO SANTO. Sáb, 10 de Agosto de 2019
PODER JUDICIÁRIO

Por G1 ES

A Justiça determinou a soltura de dois envolvidos no
esquema de propina em Presidente Kennedy,
descoberto através da Operação Rubi. A informação é
da Secretaria Estadual de Justiça (Sejus). Eles são
ligados à empresa acusada de dar dinheiro sujo em
troca de vantagens.

A prefeita afastada Amanda Quinta e o companheiro
dela, o ex-secretário de Desenvolvimento da cidade,
continuam presos e são investigados por envolvimento
no mesmo esquema.

Apurações da Operação Rubi apontam que os
contratos de limpeza urbana e de transporte público
f e i t o s  n o  e s q u e m a ,  c o m  e v i d ê n c i a s  d e
superfaturamento, somam mais de R$ 150 milhões em
quatro municípios do Espírito Santo, no período de
2013 a 2018.

A maior parte desse montante, R$ 105,7 milhões, é
referente a contratos firmados entre quatro empresas
investigadas e a Prefeitura de Presidente Kennedy,
município onde, inclusive, a prefeita Amanda Quinta foi
presa.

As informações são do Ministério Público do Estado
d o  E s p í r i t o  S a n t o  ( M P E S ) ,  p o r  m e i o  d a
Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial e do Grupo
de Atuação Especial  de Combate ao Crime
Organizado (Gaeco).

A Operação Rubi, deflagrada em 8 de maio, tem como
objetivo desarticular uma organização criminosa
constituída para lesar os cofres dos municípios de
Presidente Kennedy, Marataízes, Jaguaré e Piúma por
direcionamento licitatório em favor de empresas
contratadas, pagamento de propinas a agentes
públicos e superfaturamento de contratos de prestação
de serviço público.

As investigações preliminares e as primeiras análises
dos documentos e materiais apreendidos durante a
operação chamam a atenção dos promotores de
Justiça do Gaeco. O gasto total de Presidente
Kennedy com transporte coletivo entre 2013 e 2018

chegou a R$ 89.762.504,83.

O valor nesse período é muito superior ao que foi
gasto por municípios maiores que Presidente Kennedy
em extensão territorial e em número de habitantes,
como Anchieta (R$ 49.125.310,81), Colatina (R$
42.462.245,62) e Cachoeiro de Itapemirim (R$
26.978.823,38).

A evolução dos gastos de Presidente Kennedy com
serviços de transporte na gestão da prefeita afastada,
presa em flagrante no dia 8 de maio, durante reunião
na casa dela para pagamento de propina, chamou a
atenção dos agentes do Gaeco. De 2014 para 2015,
os gastos em Presidente Kennedy saltaram de R$ 9
milhões para R$ 22 milhões e evoluíram para R$ 29
milhões em 2016.

As investigações iniciais do Gaeco-MPES, com o
apoio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo (TCEES), ident i f icaram que dentre os
municípios que não possuem no território ensino
superior público federal, estadual, municipal ou privado
(com e sem fins lucrativos), Presidente Kennedy se
destaca como o que tem maior gasto com transporte
escolar entre 2013 e 2018, com mais de R$ 23
milhões.

Domingos Martins e Marataízes (segundo e terceiro
colocados) gastaram pouco mais de R$ 17 milhões.

Chama à atenção porque, segundo o censo do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
Presidente Kennedy conta com 11.742 habitantes,
enquanto Domingos Martins e Marataízes possuem
34.757 e 38.670 habitantes, respectivamente.

A empresa de limpeza urbana, alvo da Operação Rubi,
recebeu pagamentos de cerca de R$ 60 milhões dos
municípios de Presidente Kennedy, Marataízes e
Piúma, de 2015 a 2018.

De acordo com relatório do TCEES, dos 30 municípios
com menos de 15 mil habitantes, Presidente Kennedy
foi a cidade que mais gastou com limpeza pública e
coleta de resíduos sólidos (lixo) entre 2013 e 2017: R$
16 milhões.
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Presidente Kennedy gastou mais com coleta de
resíduos sólidos que Colatina (R$ 14 milhões),
município com população de 123.598 habitantes e
território quase três vezes maior. Presidente Kennedy
gasta mais com limpeza urbana por habitante que
Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica.

As apurações prosseguem com as análises dos
mater ia is  apreendidos e  in ter rogatór io  dos
investigados presos. Todos os investigados que foram
alvo de busca e apreensão, mas não tiveram pedido
de prisão solicitado pelo MPES, também serão
ouvidos pelos membros do Gaeco. O caso segue sob
sigilo de Justiça.

Site: https://g1.globo.com/es/espirito-

santo/noticia/2019/08/10/justica-determina-a-soltura-de-

dois-envolvidos-em-esquema-de-propina-em-presidente-

kennedy.ghtml
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13 anos de Maria da Penha: Justiça firma
pacto para combater violência contra

mulheres
 

RÁDIO ESPÍRITO SANTO AM 1160 / ES - DIRETO DA REDAÇÃO. Seg, 12 de Agosto de 2019
PODER JUDICIÁRIO

TAG:  LEI  MARIA DA PENHA ,  POLÍT ICAS
PÚBLICAS, COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHERES, GOVERNO FEDERAL, MINISTÉRIO DA
J U S T I Ç A ,  P O D E R  P Ú B L I C O ,  M E D I D A S
PROTETIVAS, TRÁFICO INTERNACIONAL DE
M U L H E R E S ,  M I N I S T É R I O  P Ú B L I C O ,
R E S S O C I A L I Z A Ç Ã O  D O  A G R E S S O R ,
F E M I N I C Í D I O S ,

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2019/08/12/RDIOESPRITOS

ANTOAM1160ES-09.23.17-09.26.52-1565624737.mp3
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Lei Maria da Penha
 

FOLHA DE S. PAULO / SP - OPINIÃO - pág.: A03. Dom, 11 de Agosto de 2019
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

PAINEL DO LEITOR

As agressões contra as mulheres devem ser
sistematicamente combatidas. Ao ler na reportagem
"Lei Maria da Penha "pegou", mas ainda falta
sensibilizar juízes, afirma CNJ" (Cotidiano, 9/8) que o
marido não a deixa sair de casa, penso que essa
mulher nem devia ter entrado. Há que se construir um
entendimento: em um relacionamento não têm que
existir agressões verbais e, muito menos, as físicas.
Anete Araujo Guedes (Belo Horizonte, MG)

Site: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/
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"Foi um divisor de águas", afirma delegada
de Guarapari sobre a Lei Maria da Penha

(Guarapari)
 

FOLHA ONLINE.ES / ES. Dom, 11 de Agosto de 2019
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Sara de Oliveira

Na última semana, a lei completou 13 anos de
existência. De acordo com a delegada Francini
Moresch, entre janeiro e julho de 2019, mais de 500
boletins de ocorrência relacionados à Lei Maria da
Penha foram registrados em Guarapari.

Completando 13 anos de existência neste mês, a Lei
Maria da Penha tem beneficiado inúmeras mulheres
brasileiras. Segundo a delegada Francini Moresch,
titular da delegacia Especializada em Atendimento à
Mulher de Guarapari, entre janeiro a julho de 2019,
561 boletins de ocorrência relacionados à Lei Maria da
Penha foram registrados e 62 prisões realizadas no
município. Conversamos com a delegada para
entender quais foram os benefícios alcançados com a
Lei.

Para a titular, a Lei Maria da Penha gerou um grande
avanço no combate à violência doméstica. "Antes, as
agressões desse tipo se encaixavam em crimes de
menor potencial ofensivo. Então, a mulher até
denunciava, mas o homem assinava um termo de
compromisso e saía da delegacia pela mesma porta
que a companheira", explicou. De acordo com Francini
a situação causava uma sensação de impunidade. "A
mulher se sentia desestimulada a denunciar as
violências que sofria", declarou.

A partir do momento que a lei foi sancionada, uma
série de direitos passaram a ser garantidos para as
mulheres. Como, por exemplo, a medida protetiva, que
proíbe o contato do agressor com a vítima, enfatizou a
delegada Francini. "A Lei Maria da Penha é tão
impor tan te  que fo i  cons iderada pe la  ONU
(Organização das Nações Unidas) a 3ª melhor
legislação do mundo no combate à violência
doméstica", citou.

Porém, a delegada enfatiza que a lei encontra alguns
obstáculos. Para a titular, o maior desafio é conseguir
fazer com que a vítima rompa o ciclo de violência. "Às
vezes, a mulher denuncia, mas quando o agressor é
chamado para a averiguação a vítima já está junto
com ele de novo. Existem mulheres que possuem
quatro boletins de ocorrência contra o mesmo

homem", relatou.

A delegada esclarece que, no momento da denúncia,
é preciso fazer o acolhimento completo da vítima. "A
mulher chega aqui muito fragilizada. Porque uma coisa
é você ser agredida na rua por uma pessoa que você
nunca viu, outra coisa é ser esbofeteada por alguém
que você escolheu viver. É uma violência que dói não
só no corpo, mas na alma. Por isso, é preciso fazer
todo um acompanhamento psicológico com a vítima",
destacou.

Projeto Homem que é homem

Segundo a titular, a Polícia Civil pretende trazer para
Guarapari o projeto "Homem que é homem", um grupo
reflexivo para homens agressores, que tem o objetivo
de promover a conscientização contra a violência
doméstica. "Esses homens serão selecionados pela
delegacia e participarão de reuniões periódicas com
psicólogas e assistentes sociais para tentar resolver a
raiz do problema", adiantou.

Lei Maria da Penha

A Lei 11.340, popularmente conhecida como Lei Maria
da Penha, foi sancionada no Brasil no dia 7 de agosto
de 2006, com o objetivo de criar mecanismos para
coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
A legislação configura como violência doméstica
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial. O nome da lei
é uma homenagem a Maria da Penha Maia
Fernandes, que no ano de 1983 foi vítima de dupla
tentativa de feminicídio por parte do marido.

Site: https://www.folhaonline.es/foi-um-divisor-de-aguas-

afirma-delegada-de-guarapari-sobre-a-lei-maria-da-

penha/
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Alteração na Lei Maria da Penha amplia
proteção de mulheres com deficiência

 

TV GLOBO / NACIONAL - FANTÁSTICO. Dom, 11 de Agosto de 2019
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A criação da lei Maria da Penha, 13 anos atrás, tornou
mais rigorosa a punição para crimes de violência
doméstica. Agora, uma alteração na lei acaba de
ampliar a proteção de mulheres com deficiência.

Adriana Mello, juíza do Juizado de Violência
Doméstica do Rio de Janeiro

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/08/11/TVGLOBONACIO

NAL-22.36.51-22.46.56-1565576082.mp4
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Rede Protetiva busca melhorar iniciativas
para a prevenção ao feminicídio

 

CNJ - NOTÍCIAS. Seg, 12 de Agosto de 2019
PODER JUDICIÁRIO

O trabalho de prevenção à violência grave e ao
feminicídio, que promove a interação entre diversos
órgãos, foi destacado durante o primeiro dia de
atividades da XIII Jornada Maria da Penha, nesta
quinta-feira (9/8). O evento, promovido pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), no Superior Tribunal de
Justiça.

Na mesma linha, o Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios (MPDFT) apontou estudos
demonst rando que,  quando uma mulher  é
assassinada, ela já havia sofrido outros episódios de
agressão, mesmo que eles não tenham sido
denunciados. "Trata-se de uma morte anunciada, e se
é anunciada, é possível prevenir", afirmou o promotor
de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e
dos Territórios, titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília,
Thiago Pierobom de Ávila.

De acordo com ele, a construção coletiva traz uma
perspectiva de articulação do trabalho de Rede
Protetiva. Os fatores de risco, dessa forma, devem ser
detectados, avaliados e gerenciados. O desafio é fazer
uma avaliação de risco que permita evitar as mortes.
Para tanto, a integração operacional entre os órgãos
se faz necessárias para fortalecer as ações. Pierobom
destacou o trabalho do CNJ, que acaba de lançar um
questionário de avaliação de risco, que permite serem
feitas adaptações à realidade local, aproximando a
parte técnica dos fatos.

Segundo o conselheiro do CNJ Fernando Mattos, que
mediou a mesa "A atuação do Sistema de Justiça e
segurança pública", o trabalho de nenhuma instituição
é mais importante do que de outra. O conselheiro
acredita que, com ações conjuntas, é possível buscar
um "patamar civilizatório mínimo, combatendo com
bastante energia a violência de gênero, a violência
contra a mulher".

A questão da violência contra a mulher, para a juíza
Jacqueline Machado, chefe da Coordenadoria
Estadual da Mulher do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, começa na educação. Ela ressaltou a
importância de ensinar as crianças e os adolescentes
sobre as questões de gênero e manter a capacitação
permanente dos professores e agentes escolares para
que possam ensinar e direcionar as crianças nessa
questão. De acordo com ela, o objetivo é desconstruir

desigualdades e combater a discriminação de gênero,
garantindo um atendimento qualificado e humanizado.

A magistrada defendeu o atendimento apropriado às
vítimas, com o uso de escuta adequada, permitindo
um registro fiel do depoimento da vítima, um
fluxograma institucional que traga clareza sobre onde
ela deve ir para ser atendida e a institucionalização do
monitoramento das ações, a fim de permitir as
correções no fluxo e a qualidade do atendimento. "Não
podemos revitimizar a mulher. Se ela não é bem
atendida, não se sente acolhida, não volta e não dá
continuidade ao processo preventivo", afirmou.

Conversar com a vítima, aliás, foi a medida presentada
pela defensora pública titular da 21ª Vara Criminal da
Comarca do Rio de Janeiro, Simone Estrellita da
Cunha. Para ela, é preciso deixar de tratar a vítima
como objeto de provas e tratá-la como sujeito de
direito.

A defensora disse que o trabalho em rede existe
porque se trata de um problema complexo. "O risco da
violência supera o que foi previsto em lei. É preciso
ampliar a defesa também nos crimes sexuais, como
estupro. Precisamos ampliar o direito à proteção",
ressaltou. Ela celebrou o lançamento do questionário
de risco do CNJ. Para ela, é importante trazer a
assistência à vítima para dentro do processo. "O que
queremos, afinal, é a liberdade da mulher", garantiu
Estrelitta.

Lenir Camimura Herculano Agência CNJ de Notícias

Site: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89366-rede-

protetiva-busca-melhorar-iniciativas-para-a-prevencao-

ao-feminicidio
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Justiça protagoniza homologação de acordos
dos planos econômicos

 

CNJ - NOTÍCIAS. Seg, 12 de Agosto de 2019
PODER JUDICIÁRIO

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e os
Tribunais Estaduais e Federais estão mobilizados para
dar efetividade ao acordo dos planos econômicos.
Homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o
acerto baseado na conciliação pretende encerrar mais
de 30 anos de incerteza no pagamento de expurgos
inflacionários referente a perdas com os planos
Bresser, Verão e Collor II. A Agência CNJ de Notícias
inicia hoje uma série de três reportagens sobre o tema.

Firmado por representantes dos poupadores e dos
bancos, o acordo estabeleceu as condições para o
maior entendimento já firmado por meio da conciliação
no âmbito da Justiça brasileira. O pacto engloba
aproximadamente 700 mil processos e várias
instituições do sistema financeiro, entre as quais as
cinco maiores do país: Caixa Econômica Federal,
Banco do Brasi l ,  I taú Unibanco, Bradesco e
Santander.

Na outra ponta estão milhares de correntistas que, à
época do ingresso das ações, tinham, em média, 35,
40 e 45 anos, e que hoje estão com mais de 65 anos.

No CNJ, a desembargadora e conselheira Daldice
Santana, que coordena o Movimento Permanente pela
Conciliação, dá a dimensão do tema. "Pelo que
representa para a sociedade, esse acordo é
emblemático e em termos da força do exemplo, é o
maior acordo de conciliação já feito. Um entendimento
desses, envolvendo milhares de pessoas e um setor
importante, não se constrói da noite para o dia e sem a
participação de várias instituições", diz a conselheira.

O acerto firmado entre o Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor (Idec), a Frente Brasileira pelos
Poupadores (Febrapo), a Federação Brasileira de
Bancos (Febraban), com a participação da Advocacia-
Geral da União e do Banco Central, trouxe a
possibilidade de ter seus termos estendidos para
outras ações individuais e coletivas.

O CNJ, no âmbito do Programa Resolve, que traça um
plano de ação para a política judiciária do tratamento
adequado aos conf l i tos de interesses,  vem
fomentando e apoiando as medidas que viabilizem aos
poupadores, autores de ações judiciais, adesão ao
acordo homologado pelo STF.

Correção dos valores

Nas questões práticas referente ao ressarcimento por
perdas inflacionárias, foi definida a aplicação de
fatores de multiplicação sobre o saldo das cadernetas
de poupança. Os fatores são 0,04277 para Plano
Bresser (1987/valor em Cruzados), 4,09818 para o
Plano Verão (1989/valor em Cruzados Novos) e
0,0014 para Plano Collor II (1991/valor em Cruzeiros).

Para saber o valor a receber, deve-se multiplicar o
saldo que se tinha à época pelo fator correspondente,
sendo que, para quantias acima de R$ 5 mil, haverá
descontos progressivos. De R$ 5 mil a R$ 10 mil
aplica-se redutor de 8%, de R$ 10 mil a R$ 20 mil
incide o redutor de 14% e acima de R$ 20 mil é usado
o redutor de 19%.

Desde o ano passado e ao longo de todo este ano,
ocorrem nos centros de conciliação dos tribunais
mut i rões envolvendo processos dos p lanos
econômicos incidentes sobre as contas de poupança.

Nas centrais de conciliação, o poupador tem acesso a
uma proposta de acordo considerando os valores em
conta na época dos planos, os fatores citados acima e
a eventual incidência dos redutores.

Adesão opcional

A conselheira Daldice Santana lembra que a adesão
ao acordo é opcional. Caso o poupador aceite os
termos da proposta, o acordo é assinado, os valores
são pagos alguns dias após e a ação que tramita na
Justiça é automaticamente encerrada. Nas situações
em que a pessoa não concorda com os termos
propostos, o processo continua tramitando.

Têm a opção de adesão os poupadores ou herdeiros
de falecidos com ações individuais ou execuções de
sentenças em ação civil pública dentro do prazo
prescricional.

Luciana Otoni

Agência CNJ de Notícias

Site: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89333-justica-
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A responsabilidade das construtoras e
incorporadoras pelas construções em

condomínios
 

ESTADÃO / ON LINE / SP - ÚLTIMAS. Dom, 11 de Agosto de 2019
PODER JUDICIÁRIO

Thiago Badaró*

As construtoras e incorporadoras são as responsáveis
pela qualidade da entrega dos imóveis que constroem,
respondendo integralmente por todo e qualquer vício
apresentado em suas obras, mesmo que estes
problemas apareçam somente anos depois da entrega
da edificação.

A incorporadora nada mais é do que a empresa
responsável pelo empreendimento, ou seja, a iniciativa
da obra acontece por parte do incorporador, que é
incumbida pela contratação da construtora e esta, a
responsável pela execução da obra.

Havendo algum tipo de defeito na obra como
rachaduras ,  p rob lemas  em encanamentos ,
vazamentos e até mesmo queda de alguma parte (às
vezes grande) da estrutura, demonstrando que a
construção em si, externa ou internamente, apresenta
algum tipo de problema, desde que apurado que o
problema não foi causado pelo adquirente do imóvel,
as empresas (construtoras e incorporadoras) serão
responsabilizadas pelo ressarcimento ou conserto do
problema.

O entendimento vem de várias decisões judiciais,
inclusive do próprio SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA (STJ) que já consolidou seu entendimento
sobre a matéria, baseando-se na inteligência trazida
pelo art. 31 da Lei de Incorporações Imobiliárias (Lei
4.591/64) que responsabiliza principalmente a
incorporadora por toda obra executada.

Tais decisões vêm permitindo que condomínios e
demais edif icações consigam no Judiciário a
reparação pelos danos existentes nas construções e,
em alguns casos, a reparação de danos morais ao
condomínio, tendo como principal premissa a
desvalorização patrimonial causada pelo vício e,
inclusive, por eventual relação de consumo constituída
entre as partes.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Igualmente, as cortes nacionais também acompanham
o entendimento da aplicação do Código de Defesa do

Consumidor (Lei 8.078/90) nas ações em que
envolvem o condomínio, permitindo que a análise do
caso tenha um viés mais protet ivo à massa
condominial.

Isso ocorre em razão da interpretação extensiva do
Código de Defesa do Consumidor que enxerga,
segundo esta corrente, o condomínio como o elo fraco
da relação de consumo, tendo em vista que o
condomínio não é uma empresa que visa ao lucro,
mas tão somente a sua manutenção com a
arrecadação da taxa condominial .

Esta linha de interpretação também permite que a
imputação de responsabilidade pelos vícios na
construção do edifício seja reparada solidariamente
entre construtora e incorporadora.

Por outro lado, as teses de defesas apresentadas
pelas empresas são as que visam a separação de
responsabilidade da construtora e incorporadora, bem
como as alegações de mau uso ou manutenção errada
das áreas do imóvel.

Porém, em razão da aplicação do Código de Defesa
do Consumidor, é possível que seja invertida para a
empresa a responsabilidade de provar que o vício não
foi causado pela má prestação do seu serviço, tirando
o trabalho do condomínio de provar esse problema,
haja vista que a contratação de um profissional para
avaliação do vício é custosa.

Estas medidas procuram assegurar que aqueles que
adquirem imóveis e não possuem conhecimento para
avaliar se há algum vício possam ter mais proteção na
hora de reivindicar seus DIREITOS na reparação de
problemas apresentados nas construções, sendo
recomendado sempre a busca de um profissional para
avaliar esse tipo de problema.

*Thiago Badaró, advogado especialista em Direito
Condominial e Imobiliário e sócio-fundador do
escritório Badaró Advocacia Empresarial, sediado em
São Paulo e com filial na cidade de Campinas

Site: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-

macedo/a-responsabilidade-das-construtoras-e-
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A materialização de um sonho
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Um ano e três meses depois de ter dado entrada no
pedido de adoção, os bancários Wilton Antônio de
Souza Júnior, 38 anos, e Daniel do Valle Silvestre, 44,
completaram a família. Tornarem-se pais de dois
meninos, irmãos biológicos, hoje com 6 e 10 anos.

Quando os meninos chamam "pai", Wil e Daniel se
viram em direção aos f i lhos, e o prazer e a
naturalidade com que assumiram esse papel são mais
uma prova de que "era para ser", como define Wilton.
"Ouvir a palavra pai foi a materialização de tudo que
sempre sonhamos. Eles dizendo que queriam ser
nossos filhos foi um momento incrível", emociona-se,
lembrando que os irmãos haviam recusado uma
primeira família que queria adotá-los.

O casal conta que o momento em que a ficha da
paternidade caiu de fato foi quando começaram a
vivenciar os aspectos práticos da vida dos filhos. Na
primeira vez em que levou os meninos para o colégio,
Wil se sentiu completamente pai. "Meu pai morreu
quando eu era jovem, e o momento de levar e buscar
na escola sempre foi marcante para mim. Quando
levei os meninos, percebi que minha vida tinha
mudado para sempre." Daniel confessa que a procura
por uma escola tirou seu sono e o fez perceber que,
sim, ele era pai. "Foi difícil achar vaga. O ano letivo
tinha começado e passei a noite em claro pensando
onde eles estudariam. No dia seguinte, mesmo sem
documentos, saímos para procurar." O desejo da
paternidade sempre fez parte da vida de Wil. Filho
único até os 13 anos, ele se sentia sozinho e dizia a si
mesmo que teria muitos fi lhos para um fazer
companhia ao outro. Porém, quando se descobriu
homossexual, sentiu o sonho se afastar. "A sociedade
me dizia que, como gay, não poderia ser pai, e
internalizei isso. Levei um tempo para desconstruir
esse conceito e me ver novamente como possível pai",
conta. Daniel recorda-se que nunca tinha pensado na
possibilidade de ter filhos até ouvir o sonho do marido.

Eles estavam juntos havia 11 anos quando ouviram a
notícia de que um colega de trabalho, também
homossexual, tinha adotado uma criança, e o desejo
se reacendeu no coração de Wi l .  Os do is
conversaram, e Daniel disse as palavras mágicas: "Se
a gente for ter filhos, acho que está na hora".

Em outubro de 2016, eles entregaram toda a
documentação necessária. Quando receberam a
ligação, em janeiro de 2017, Wil se emocionou ao
sentir que aqueles eram seus filhos. O Dia dos Pais é
uma dupla alegria. "Poder ser pai e viver isso na minha

família homoafetiva é uma vitória, é amor, é família e
estar junto." Daniel completa: "Não sei de onde vem o
desejo de ser pai, mas eu sou incapaz de imaginar
minha vida sem meus filhos".

Daniel e Wil têm a guarda definitiva dos filhos, porém
aguardam a conclusão da destituição do poder familiar
para finalizar a adoção. Como esse processo ainda
não foi finalizado, o casal optou por não expor o rosto
dos filhos nas fotos.

Preparação Ao entrar para o grupo de apoio à adoção
Aconchego, o casal passou por uma preparação para
o processo. "Desconstrução é a palavra. Idealizamos
muito e, no grupo, aprendemos que nenhum de nós é
ideal - nem os pais nem as crianças. Ter crianças reais
na nossa cabeça ajudou muito", lembra Wil.

Daniel acrescenta que passar por esse processo foi
fundamental na criação de vínculos. "Aprendemos a
respeitá-los e a respeitar a história de vida deles antes
de se tornarem nossos filhos." O casal ressalta a
importância do grupo de apoio. Em um primeiro
momento, o casal queria adotar crianças mais velhas,
mas, durante a convivência com garotos e garotas em
abrigos, entraram em contato com a Vara da Infância e
ampliaram ainda mais o perfil de idade. Também não
fizeram distinção de raça ou gênero.

De acordo com dados do Conselho Nacional de
Justiça, 46.175 pretendentes estão inscritos no
Cadastro Nacional de Adoção. Desse número,
51,32% são indiferentes quanto à raça da criança e
64,94% não possuem exigência quanto ao sexo.
Somente no Centro-Oeste, são mais de 3.500
pretendentes habilitados. Já o número de crianças
inscritas é de 9.633, sendo 841 delas do Centro-
Oeste. Mais de 49% são autodeclaradas pardas e
16,58%, negras - os perfis menos procurados pelos
solicitantes que esperam na fila.

Três gerações de história A adoção faz parte da
história de Pedro Rogério de Queiroz Almeida, 35
anos. O professor de história foi adotado com apenas
um ano e seis meses, porque a mãe não podia
engravidar. "Desde sempre, os meus pais foram muito
abertos e mantiveram um diálogo sincero. Então, para
mim, não foi traumático. Muito pelo contrário." A
mesma naturalidade ocorreu com o processo de
adoção da filha, Ana Beatriz, hoje com 10 anos. Pedro
e a mulher se sensibilizaram com o histórico da
menina, filha biológica de uma pessoa próxima da
família. "Por ser minha primeira filha, não tinha
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experiência com a paternidade. Uma das coisas que
sempre me esforcei para ensiná-la foi a não ter
preconcei tos,  não ju lgar  ou fazer  qualquer
diferenciação entre as pessoas de crenças e
aparências diferentes." Para o professor, ser pai é uma
grande honra, vocação e chamado. "Busco fazer o
melhor, não só o que ela quer, mas aquilo que acredito
ser mais saudável. Mesmo com todas as dificuldades,
é lindo ver um ser pequenininho se desenvolvendo."
Um dos aspectos que diferem a criação de Ana Beatriz
é a convivência com a mãe biológica. Desde que
assumiu a guarda, Pedro nunca impediu que a filha
mantivesse contato com a mãe sempre que solicitado.
E assim como os pais estimulavam um diálogo aberto
e honesto com ele, o professor cultiva essa cultura em
família.

Entre as lições mais marcantes que aprendeu com a
filha, uma sobressai. "A forma como a Bia age com
naturalidade é um aprendizado muito grande para
mim. Mais aprendi do que ensinei. O simples, para ela,
já é suficiente. Sentar com a gente e assistir a um
filme se torna o programa mais prazeroso do mundo",
emociona-se.

Hoje, Pedro e a esposa estão à espera da primeira
filha biológica, e Bia está muito ansiosa para a
chegada da irmã. Apesar disso, no coração do pai não
existe qualquer diferença entre as duas experiências.
"Se eu pudesse dar um conselho para homens e
mulheres, diria para adotar. Existem crianças
abandonadas que só querem uma família, só querem
ser amadas. Para essa criança, é a chance de um
renascer espiritual, de ser amparada, acolhida."
Desafios da adoção Além de um ato de amor, a
adoção requer racionalidade. É preciso analisar e
identificar quais são as reais motivações. Assim como
acontece com os filhos biológicos, uma das partes do
casal pode demonstrar vontade de adotar antes de
outra. E a etapa de amadurecer emocionalmente para
a paternidade faz total diferença para a chegada de
uma criança.

Ainda na fase inicial do processo de adoção, é
recomendado que os futuros pais frequentem grupos
de apoio, que contribuem para tirar dúvidas, além de
ser orientado corretamente e conseguir compartilhar a
experiência com pessoas que estão passando pelo
mesmo momento. "Ambos precisam estar alinhados, e
o desejo para criar e amar uma criança deve ser
mútuo", orienta Maria da Penha Oliveira da Silva,
psicóloga do grupo de apoio Aconchego.

E, por mais que seja difícil, é preciso segurar a
ansiedade. Na fase de espera, é normal que pais
idealizem não somente o perfil como também a forma
como o pequeno pode se comportar. Mas lembre-se: a
criança também cria expectativas.

"Existe uma idealização de felicidade da própria
criança. Elas esperam que a vida nova não tenha
obrigações, regras e afazeres. Os pais têm de estar
bem conscientes e seguros, mostrar autoridade e
manter um diálogo aberto. É preciso construir a
confiança aos pouquinhos", afirma a psicóloga Miriam
Pondaag.

Uma das maiores dúvidas dos pais adotivos é sobre o
momento "certo" de ser chamado de pai, assim como
quando e com que frequência podem dizer eu te amo.
A orientação das especialistas é que o afeto deve ser
oferecido de maneira gradual e sem pressa. "O amor é
uma construção constante e lenta, os pais precisam se
lembrar disso. A criança não vai responder na mesma
medida, mas, em seu tempo, vão começar a
demonstrar carinho", detalha Miriam.

"Reforce para a criança que ela está segura, e você
estará lá por ela. No fundo, todo mundo só quer se
sentir parte, amado, pertencente. Entender o ritmo e a
sincronia ajuda a construir um relacionamento sólido",
completa Maria da Penha.

Nos casos de adoção tardia, quando as crianças têm
mais memórias de sua história, elas podem querer
conversar com os pais sobre o seu passado ou
sentimentos. Nesses momentos, busque validar os
sentimentos dela e aproveite para mostrar que agora
ela está segura e amada.
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