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Palácio da Fonte Grande
 

FOLHA VITÓRIA / ES - COLUNA SOCIAL. Sex, 1 de Novembro de 2019
TJES

ANDREA PENA

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito
Santo, desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama:
terça-feira, de reunião com o governador Renato
Casagrande e o ministro da Justiça e Segurança
Pública, Sérgio Moro, na sede do governo estadual.
RC apresentou a Moro o "Estado Presente em Defesa
da Vida", programa de enfrentamento e prevenção à
violência.

Site:

https://www.folhavitoria.com.br/social/andreapena/2019/

11/01
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Ex-namorada de estuprador em série afirma
que sofria ameaças e agressões (Polícia)

 

FOLHA VITÓRIA / ES. Sex, 1 de Novembro de 2019
TJES

Muito abalada, a ex-namorada de Glaupiherle Grasielo
Rocha, suspeito de cometer estupros em série na
Grande Vitória , contou com exclusividade à equipe de
reportagem da TV Vitória/Record TV , que era
constantemente agredida e ameaçada, no período de
dois anos e meio, em que se relacionou com o ex-
companheiro.

Todos os vizinhos escutavam, ele falava muito alto,
sempre gritava comigo. Ele vinha para cima de mim,
mas como eu não aceitava homem nenhum encostar
em mim, eu também reagia, mas não aguentava, por
ele ser maior. Ele me jogava na cama, me enforcava,
tinha dias que ele quase me matava , desabafou.

A ex-namorada, que preferiu não se identificar, disse
que apesar das constantes agressões, não terminava
o relacionamento porque tinha medo do namorado e
não contava a situação para ninguém. Apenas em
2018, decidiu por um fim a relação e voltou a morar
com os pais. No entanto, Glaupiherle Rocha não teria
aceitado o fim do relacionamento e começou a
ameaçar a ex.

Em uma das situações em que foi ameaçada, a jovem
contou, que o suspeito foi até o local de trabalho dela
para tentar intimidá-la. Com medo, ela procurou a
polícia, registrou um boletim de ocorrência por ameaça
e solicitou uma medida protetiva contra Glaupiherle.

Eu nunca senti tanto medo igual aquele dia. Ele disse
que eu pagaria por tudo que eu fiz com ele, que
acabaria com a minha vida e que aquilo não era nem o
começo , disse a vendedora.

Mesmo após a denúncia, a jovem afirma que as
ameaças e a perseguição não acabaram e aconteciam
por telefone, por mensagens e pessoalmente. A
situação só acabou, depois que ele foi preso pelos
estupros.

Foram oito meninas e ainda pode aparecer mais
vítimas, né? Eu fiquei sem reação quando soube, não
tenho nem palavras. Ele precisa pagar por tudo que
fez , desabafou.

Além do relato da ex-namorada e da suspeita de
autoria nos estupros em série, Glaupiherle também
possui um segundo processo de violência doméstica
em aberto contra ele, conforme apurou a reportagem

da TV Vitória/Record TV . De acordo com o boletim de
ocorrência desse caso, na época dos fatos, uma
mulher teria sido agredida com socos e chutes nas
costas. Tanto este, quanto o caso da ex-namorada,
ainda correm na 5ª Vara Criminal de Cariacica.

O suspeito

Glaupiherle Grasielo Rocha, de 36 anos, está preso
desde o dia 25 do último mês. A prisão aconteceu por
um mandado de prisão temporária contra ele, por
cometer estupros em série. Segundo a Polícia Civil, o
empresário utilizava objetos cortantes e até uma arma
de fogo para introduzir na parte íntima das vítimas.

Uma delas, que preferiu não se identificar, afirmou à
equipe de reportagem da TV Vitória/Record TV que
ainda se recupera da violência. A vítima ainda precisa
de cuidados, porque não consegue andar. A Polícia
Civil, afirmou que novas vítimas estão denunciando o
suspeito. Entretanto, ainda não é possível informar o
número exato das novas acusações.

Sobre os processos relacionados a violência
doméstica, a defesa do empreendedor informou que
ainda está tomando conhecimentos dos autos e, por
isso, não irá se manifestar neste momento, mas
adiantou que, em contato com o suspeito, ele negou
ter praticado ameaça ou agressão.

* Com informações da repórter Jéssica Cardoso, da
TV Vitória / Record TV.

Site:

https://www.folhavitoria.com.br/policia/noticia/10/2019/ex

-namorada-de-estuprador-em-serie-afirma-que-sofria-

ameacas-e-agressoes
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Motorista que matou família em acidente na
Serra tem habeas corpus negado

 

TV RECORD NEWS / ES - LINK ES. Qui, 31 de Outubro de 2019
TJES

TAG: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO
SANTO, PEDIDO DE HABEAS CORPUS, BR-101 NA
SERRA, ACIDENTE DE TRÂNSITO, MOTORISTA,
DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA,

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/11/01/TVRECORDNEW

SES-18.10.08-18.11.08-1572601551.mp4
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Operação para desarticular PCC tem prisões
em Vila Velha, ES

 

RÁDIO CBN VITÓRIA 92.5 FM / ES - CBN VITÓRIA. Sex, 1 de Novembro de 2019
PODER JUDICIÁRIO

TAG: GAECO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO
SANTO, POLÍCIA MILITAR,  PCC, FACÇÃO
CRIMINOSA, SÃO PAULO, CUMPRIMENTO DE
MANDADOS DE PRISÃO, PRISÕES, COMBATE A
CRIMINALIDADE,

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2019/11/01/RDIOCBNVITRIA

925FMES-07.20.59-07.22.32-1572623915.mp3
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Cinco pessoas ligadas ao PCC foram presas
em Vila Velha

 

RÁDIO ESPÍRITO SANTO AM 1160 / ES - CANTA BRASIL. Sex, 1 de Novembro de 2019
PODER JUDICIÁRIO

TAG: PCC, VILA VELHA. OPERAÇÃO, GAECO,
POLÍCIA MILITAR, PRISÕES, MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESPÍRITO SANTO, FACÇÃO CRIMINOSA,
COMBATE A CRIMINALIDADE,

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2019/11/01/RDIOESPRITOS

ANTOAM1160ES-05.55.25-05.56.25-1572614010.mp3
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Audiência de custódia
 

VALOR ECONÔMICO / SP - LEGISLAÇÃO E TRIBUTOS - pág.: E01. Sex, 1 de Novembro de 2019
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Quatro anos depois da nacionalização das audiências
de custódia, o Brasil soma mais de 550 mil sessões
real izadas, com um aumento consistente na
quantidade de registros - de 41,4 mil audiências entre
outubro de 2015 e setembro de 2016 para 199,1 mil
entre outubro de 2018 e setembro deste ano, uma
diferença de 380,6%. Os números estão disponíveis
no novo painel públ ico de acompanhamento
denominado Estatísticas sobre Audiências de Custódia
Nacional, liberado na quarta-feira pelo Conselho
Nacional de Justiça.

Site: https://valor.globo.com/impresso
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O crime de feminicídio poderá se tornar
imprescritível, assim como já é o crime de

racismo
 

RÁDIO ESPÍRITO SANTO AM 1160 / ES - DIRETO DA REDAÇÃO. Sex, 1 de Novembro de 2019
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

TAG: CRIME, FEMINICÍDIO, RACISMO, PROPOSTA,
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SENADO, PEC, CONSTITUIÇÃO, SENADORA ROSE
DE FREITAS, ONS, MAPA DA VIOLÊNCIA, CCJ,
ESTUPRO, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, CÓDIGO
PENAL,

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2019/11/01/RDIOESPRITOS

ANTOAM1160ES-08.41.06-08.42.56-1572616409.mp3
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Estudante do ES que perdeu dois dentes após
sofrer queda em escola será indenizado

 

RÁDIO JUSTIÇA / FM 104,7 / DF - JORNAL DA JUSTIÇA - 1ª EDIÇÃO. Qui, 31 de Outubro de 2019
TJES

TAGS: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO
SANTO, PREFEITURA DE ARACRUZ, OMISSÃO DO
PODER PÚBLICO, DANOS MORAIS

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2019/10/31/RDIOJUSTIAFM1

047DF-07.49.34-07.50.39-1572553857.mp3
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