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Foragido da Justiça por homicídio há cinco
anos é preso, no ES

 

FOLHA DO ES ON/LINE / ES - ÚLTIMAS. Sex, 20 de Setembro de 2019
TJES

Por Redação

U m homem que estava foragido da Justiça há mais de
cinco anos, por homicídio, foi preso pela Polícia
Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta sexta,
20, na BR-262, em Cariacica.

A prisão aconteceu durante a Operação em Frente
Brasil, que reforça o policiamento ostensivo no
município de Cariacica. No bairro Jardim América, os
agentes abordaram um motociclista que seguia
sozinho. Em consulta aos sistemas policiais, equipe
verificou que ele tinha um mandado de prisão em
aberto.

O mandado pelo crime de homicídio havia sido
expedido há mais de cinco anos pela 4ª Vara Criminal
de Vila Velha.

Foi dada voz de prisão ao condutor e ele foi
encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de
Cobilândia. O veículo foi encaminhado ao pátio
credenciado do Detran por estar com o licenciamento
vencido.

Fonte: Polícia Rodoviária Federal ES

Site: https://www.folhadoes.com/noticia/policia-espirito-

santo/55510/foragido-justica-homicidio-ha-cinco-anos-

preso-no-es
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Homem que assaltou joalheria em shopping
de Vila Velha é condenado a 7 anos de

prisão
 

BANANAL ON/LINE / ES - NOTÍCIAS. Sex, 20 de Setembro de 2019
TJES

O homem que assaltou uma joalheria de Vila Velha em
janeiro deste ano foi condenado a sete anos de
reclusão. O assaltante utilizou uma arma falsa para
cometer o crime, que durou cerca de cinco minutos. A
prisão do responsável ocorreu no mesmo dia, no
bairro Boa Vista II. A condenação é da 1ª Vara
Criminal de Vila Velha.

Segundo a denúncia do Ministério Público Estadual
(MPES), na tarde do dia 11 de janeiro, o assaltante
utilizou um simulacro de arma de fogo para roubar
joias e relógios de uma joalheria. Ele determinou que
os funcionários fossem para os fundos da loja e, em
seguida,  ordenou que abr issem o cofre do
estabelecimento. "[.] subtraiu diversas joias e relógios
que lá estavam, os guardando em uma mochila que
levava consigo. De posse dos bens subtraídos, o
denunciado saiu andando tranquilamente", detalhou.

Por volta das 19h, a Polícia Civil conseguiu localizar o
criminoso chegando a um edifício do bairro Boa Vista
II, em Vila Velha. Após fugir e pular o muro para as
propriedades vizinhas, ele foi detido pelos policiais. No
apartamento do réu foram encontradas as roupas que
ele vestiu para cometer o crime, bem como o
simulacro de arma de fogo. "Dentro da máquina de
lavar roupas, foi apreendida uma sacola com diversos
dos bens subtraídos [.] Além disso, uma das
funcionárias da joalheria reconheceu o denunciado
como autor do roubo", descreve.

Em denúncia, o Ministério Público também defendeu
que o autor teria cometido o crime de dano ao destruir
o vidro de uma viatura. "[.] No momento em que os
Policias se preparavam para conduzi-lo à presença do
Delegado de Polícia, o denunciado desferiu um soco
contra o vidro traseiro esquerdo da viatura policial,
quebrando-o totalmente", afirmou.

Após análise dos depoimentos de um funcionário da
loja, dos policiais envolvidos na operação e do próprio
criminoso, o juiz considerou que a conduta do réu se
configura como crime de roubo. Em sua decisão, o
magistrado entendeu que o crime de dano não foi
comprovado, absolvendo-o da acusação. Assim, ele
condenou o réu a sete anos de reclusão e pagamento
de 100 dias-multa.

Com informações do Tribunal de Justiça do Estado
do Espírito Santo!

Continua depois da Publicidade:

Site: https://bananalonline.com.br/homem-que-assaltou-

joalheria-em-shopping-de-vila-velha-e-condenado-a-7-

anos-de-prisao/
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Vereador de Muniz Freire diz que não houve
aumento de salário

 

TV VITÓRIA / RECORD / ES - ES NO AR. Sex, 20 de Setembro de 2019
TJES

TAG: VEREADOR, MUNIZ FREIRE, REAJUSTE,
SALÁRIO, EXPLICAÇÃO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESPÍRITO SANTO, GEDELIAS DE SOUZA,
VEREADOR DE MUNIZ FREIRE,

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/09/20/TVVITRIARECOR

DES-07.13.48-07.16.32-1568979684.mp4
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Suspeito de desferir mais de 50 facadas em
vítima é encaminhado ao Iases Linhares

(Últimas Notícias)
 

SITE DE LINHARES / ES. Sex, 20 de Setembro de 2019
INFÂNCIA E JUVENTUDE

A equipe da 14ª Delegacia Regional de Barra de São
Francisco cumpriu um mandado de internação
provisória de um adolescente de 17 anos. Ele é
suspeito do ato infracional análogo ao crime de
latrocínio de João Pereira, que foi morto com mais de
50 facadas desferidas pelo jovem e um comparsa. O
crime aconteceu em janeiro deste ano na zona rural
conhecida como Córrego Boa Sorte.

A ação ocorreu na terça-feira (17), no bairro Colina, no
município. O adolescente foi encaminhado para a
Unidade de Internação de Linhares. Além do
adolescente apreendido nesta operação, outro jovem
também participou do crime. João Pereira era dono de
um bar, os dois envolvidos esperaram o movimento do
local diminuir e com tudo programado, renderam-no.
Eles subtraíram R$500 em espécie. A vítima reagiu e
foi atingida com muitos golpes de faca. Não satisfeitos,
eles ainda a esgorjaram", explicou o titular da
Regional, delegado Leonardo Forattini.

O responsável pelo caso relatou que as investigações
foram encerradas e que o procedimento foi
encaminhado à Vara da Infância e Juventude da
Comarca. Na última sexta-feira (13), foi expedido
mandado de internação provisória dos adolescentes.
Um deles já estava internado pela prática de outro
crime.

Fonte: Correio do Estado

Site:

https://www.sitedelinhares.com.br/noticias/geral/suspeit

o-de-desferir-mais-de-50-facadas-em-vitima-e-

encaminhado-ao-iases-linhares

17

https://www.sitedelinhares.com.br/noticias/geral/suspeito-de-desferir-mais-de-50-facadas-em-vitima-e-encaminhado-ao-iases-linhares
https://www.sitedelinhares.com.br/noticias/geral/suspeito-de-desferir-mais-de-50-facadas-em-vitima-e-encaminhado-ao-iases-linhares
https://www.sitedelinhares.com.br/noticias/geral/suspeito-de-desferir-mais-de-50-facadas-em-vitima-e-encaminhado-ao-iases-linhares


Lavador de carros é preso acusado de traficar
na Praia do Canto, em Vitória

 

MOVIMENTO ONLINE / ES - NOTÍCIAS. Sex, 20 de Setembro de 2019
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Lucas Melo

A Polícia Civil prendeu um lavador de carros na região
da Praia do Canto, em Vitória. Carlos Alberto
Rodrigues, de 34 anos é acusado de vender drogas na
região. Na tarde desta quinta-feira (19), a Polícia
chegou até o suspeito através de uma denúncia de
que havia tráfico de drogas na região do Triângulo das
Bermudas.

Após a informação de que havia tráfico de drogas na
região, a equipe da 3ª DP da Praia do Canto foi até o
local, observou dois suspeitos e posteriormente
abordou um homem, que portava um pino de cocaína.
Após ser levado para a delegacia, ele contou para os
investigadores que o lavador de carro da região era o
traficante, como explica o Delegado Leandro Piquet.

"As denuncias sobre tráfico de drogas naquela região
são constantes. E a Polícia está realizando ações para
reprimir a traficância de drogas que ocorre no interior e
nas proximidades do Triangulo das Bermudas. Após
trazer esse indivíduo para a delegacia, confirmamos
que o sujeito estava constantemente traficando drogas
no local e por isso realizamos a prisão", disse.

Além da prisão do suspeito, uma bicicleta foi
apreendida. De acordo com a Polícia, até o momento
ninguém reivindicou a posse dela.

Carlos Alberto Rodrigues foi encaminhado ao Centro
de Triagem de Viana, onde aguarda audiência de
custódia. O delegado Leandro Piquet alerta que caso
os moradores observem outras pessoas realizando
tráfico de drogas na região é fundamental acionar a
Polícia.

"A Polícia Civil foca muito no tráfico de drogas e nos
cr imes pat r imonia is .  Nós t raba lhamos com
informações. Caso a população tenha algumas
informações e puder colaborar, o 181 está disponível e
a identidade sempre é preservada", concluiu.

Site:

https://movimentoonline.com.br/home/2019/09/20/lavado

r-de-carros-e-preso-acusado-de-traficar-na-praia-do-

canto-em-vitoria/
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Estado é condenado a indenizar homem que
foi processado por crime cometido por outra

pessoa
 

TV GAZETA / AF. GLOBO ES - ES2. Qui, 19 de Setembro de 2019
PODER JUDICIÁRIO

ESTADO, CONDENADO, INDENIZAÇÃO, HOMEM
, P R O C E S S A D O ,  C R I M E ,  R O U B O ,  M P E S ,
M I N I S T É R I O  P Ú B L I C O ,

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/09/19/TVGAZETAAFGL

OBOES-19.14.21-19.15.41-1568932555.mp4
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Número de pessoas com deficiência no
mercado de trabalho ainda é baixo

 

TV RECORD NEWS / ES - LINK ES. Qui, 19 de Setembro de 2019
PODER JUDICIÁRIO

TAG:  INCLUSÃO SOCIAL,  PESSOAS COM
DEFIC IÊNCIA ,  M IN ISTÉRIO PÚBLICO DO
T R A B A L H O  D O  E S P Í R I T O  S A N T O ,
ACESSIBILIDADE, CIDADE DE VITÓRIA, VALÉRIO
SOARES HERINGER PROCURADOR-CHEFE DO
MPT, EVENTO RECONECTA,

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/09/20/TVRECORDNEW

SES-18.18.59-18.24.19-1568976460.mp4
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Mulheres que agrediram bebê em creche vão
pagar mil reais

 

TV VITÓRIA / RECORD / ES - JORNAL DA TV VITÓRIA. Qui, 19 de Setembro de 2019
PODER JUDICIÁRIO

M U L H E R ,  A G R E S S Ã O ,  B E B Ê ,  C R E C H E ,
PAGAMENTO, MULTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESPÍRITO SANTO, CIDADE DE VITÓRIA, MARIA
HORTIZ, MPES,

Notícias Relacionadas:

TV VITÓRIA - RECORD - ES
Mulheres que agrediram bebê em creche vão pagar mil reais

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/09/19/TVVITRIARECOR

DES-19.45.00-19.46.30-1568934994.mp4

21

http://midia.smi.srv.br/video/2019/09/19/TVVITRIARECORDES-19.45.00-19.46.30-1568934994.mp4
http://midia.smi.srv.br/video/2019/09/19/TVVITRIARECORDES-19.45.00-19.46.30-1568934994.mp4


Agressão a bebê! cuidadoras continuam
sumidas e creche fechada- Parte 02

 

TV VITÓRIA / RECORD / ES - BALANÇO GERAL ES. Qui, 19 de Setembro de 2019
PODER JUDICIÁRIO

TAG: AGRESSÃO A CRIANÇA, MINISTÉRIO
PÚBLICO, AGRESSORAS DESAPARECIDAS, MAUS
TRATOS, PROPOSTA DE TRANSIÇÃO PENAL,
CIDADE DE VITÓRIA,

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/09/19/TVVITRIARECOR

DES-13.20.29-13.24.43-1568912208.mp4
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