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Edição Especial de Natal

Natal é tempo... De dar um toque na vida 
com as cores da Esperança, Fé, Paz e
do Amor. Também é tempo de preparar

a construção do futuro.

Feliz Natal e um
próspero Ano Novo!

Agradeço a Deus, a família e 
todos que confiaram o voto em 

mim para representá-los na 
Câmara. São os votos do 
vereador eleito, Alderino 

Gonçalves.  

Desejo a todos um Natal de renovação da Fé e 
da Esperança. 
E em 2021 um novo tempo de sucesso, paz e 
conquistas. 
Que o amor e a união prevaleçam sempre!

Obrigado ao meu 
querido povo de Baixo 
Guandu pelos 7.091 
votos a mim confiados!

Feliz Natal,
Feliz Ano Novo!

Eloy e Família

Lastênio está de volta à prefeitura de 
Baixo Guandu

Cooperados autorizam em assembléia 
venda da Cooperativa Capel 

Baixo Guandu registra cinco homicídios 
em apenas 18 dias 

2020 foi uma ano de grandes desafios, novas 

oportunidades e muitas mudanças.

O que não mudou foi o nosso 

comprometimento com você.

A equipe do Jornal e Site A Tribuna do Vale -  ATV

deseja a todos (as) Boas Festas, Feliz Natal e um 

excelente Ano Novo.

Feliz 2021!!!
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Acidente de lancha deixa 
vitima de Baixo Guandu
Acidente de lancha deixa 
vitima de Baixo Guandu

Em eleição apertada, Lastênio vence e retorna a 
prefeitura de Baixo Guandu-ES.

Em uma eleição bastante disputada, 
podendo dizer, voto a voto, o ex-prefeito 
Lastênio Cardoso (Solidariedade), venceu 
e retornou para comandar o Poder 
Executivo Municipal pelos próximos 
quatros anos (2021-2024). Lastênio 
venceu com 7.760 votos o candidato Eloy 
Avelino (PDT), que teve uma excelente 
votação e obteve 7.091, ele era apoiado 
pelo atual prefeito Neto Barros. Uma 
diferença de pouco mais de 500 votos definiu o equilíbrio do 
eleitorado Guanduense. Em terceiro lugar com 1.909 votos 
ficou o vereador Aguinaldo da Fênix. O ex-Diretor da Ciretran, 
Saulo Bussolar ficou em quarto lugar com 371 votos. Em 
quinto e último lugar ficou Valteir da SIM com 173 votos. O 
candidato Wilton Minarini que é presidente da Câmara desistiu 
da disputa e renunciou. A transição está acontecendo de forma 
tranquila, o grupo do prefeito Neto Barros  tem como 
coordenadores o advogado Braz Valério Brandão e o 
Secretário de Administração Adonias. A equipe do prefeito 
eleito Lastênio tem como coordenador o servidor público 
Flauzário Lopes de Souza Neto. A nova gestão que assume 
em janeiro de 2021 vai encontrar mais de R$ 20 milhões em 
caixa para começar a trabalhar. O setor financeiro da atual 
gestão está levantando estes números, que na realidade 
podem chegar próximo de R$ 30 milhões. Em toda a história 
de 85 anos de emancipação de Baixo Guandu, nunca um 
gestor encontrou situação financeira tão confortável, levando-
se em conta ainda que a Prefeitura não tem dívidas com 
servidores e fornecedores.

Que 2021 seja um 
ano de muitas 
realizações e 
conquistas.

Desejo a 
todos os 
municípes de 
Baixo 
Guandu-ES 
um Feliz Ntal 
e um ótimo 
Ano Novo.

São os votos do 
Deputado Dr. 

Rafael Favatto e 
Família!

Sonho renovado a cada tempo 
reafirma o rumo a seguir, 
mesmo que construamos 
caminhos sempre novos. 

Agradeço a todos que 
depositaram nas urnas a 

confiança em nossas propostas 
e no nosso trabalho

Feliz Natal e um 2021 
Abençoado!!!

É o que deseja João 

Bosco - Boiá & Família.

Câmara de Baixo Guandu 
renovou nove vereadores

A Câmara Municipal de Baixo Guandu 
teve a renovação de nove vereadores, 
das 13 vagas disputadas em 2020 
apenas quatro conseguiram se 
reeleger, são eles: Lico Bororó, Liu, 
Valmir Mota e Sueli Teodoro que foi a 
mais votada.
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V

Neto Barros é convidado para compor o 
Conselho de Economia da FINDES.

O prefeito Neto 
Barros recebeu o 
convite para fazer 
parte do Conselho 
d e  E c o n o m i a  
Criativa (CONECT) 
d a  F I N D E S  -  
Federação  das  
I n d ú s t r i a s  d o  
Espírito Santo. O 
C O N E C T  t e m  
c o m o  o b j e t i v o  
promover o debate 
e  a p r e s e n t a r  
propostas ao ciclo de criação, produção e distribuição dos 
produtos que usam a criatividade, o ativo intelectual e 
conhecimento como principais recursos criativos. O convite 
foi feito através do ofício Cepres nº 049/2020, assinado pela 
presidenta da FINDES,  Cristhine Samorini. A entidade leva 
em consideração a experiência do prefeito associada ao seu 
histórico de colaboração para o associativismo, descreve o 
texto do ofício. A Federação destaca que a liderança de Neto 
Barros certamente será de extrema relevância na busca de 
soluções nessa área, na promoção dos interesses da 
indústria do Espírito Santo e na melhoria do ambiente de 
negócios. 

Presidente do PATRIOTA faz balanço das 
eleições e diz que partido saiu fortalecido.

O presidente do PATRIOTA 51 de Baixo 
Guandu, João Bosco-Boiá, fez um balanço do 
resultado das eleições 2020 e disse que o 
partido conseguiu de forma brilhante uma 
vaga no Legislativo municipal. Para o 
presidente o partido perdeu na reta final de 
filiações alguns nomes que foram assediados 
e receberam propostas de partidos 
tradicionais e que eram coligados com a 
majoritária. Tivemos alguns nomes barrados 
por alguns candidatos nossos, o que atrapalhou disputar com a 
chapa completa de 20 nomes, afirmou Boiá.

“Disputamos com apenas 7 candidatos e elegemos o 
Alderino e por muito pouco não elegemos mais um 
vereador (Lolo Peixeiro), teve partidos com chapa completa 
e outros com o dobro de nossos candidatos, que fizeram 
dois e um igual a gente. A diferença foi a qualidade e o 
potencial de votos do nosso grupo”, afirmou o presidente.

Boiá que em todas eleições municipais que foi presidente de 
partido sempre elegeu vereadores em Baixo Guandu, 
mostrando conhecer a fundo o processo eleitoral. O presidente 
afirmou que confia muito no mandato de Alderino, por conhecer 
o vereador e sabe que ele será diferenciado no Legislativo. O 
PATRIOTA vai dar total apoio e estará ao seu lado durante o seu 
mandato que também pertence ao partido, concluiu João 
Bosco-Boiá.

Agradecemos a confiança a mim depositada 

estimados munícipes de Santa Rita do Itueto. 

Desejamos de 

coração que 

tenhamos um Feliz 

Natal e um Ano Novo 

de muita paz e 

conquistas!São os 

votos de Odenir 

Raposo e Família!
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Feliz Natal
Feliz Natal e
próspero ano novo

A gatinha Rafaela e o pequeno Davi Luis 
aniversariantes do mês de Novembro. 

Parabéns!

A princezinha Maria Eduarda completou 2 
aninhos no dia 10 de Dezembro. Para alegria dos 

papais corujas Edinalvo Holz e Tamires Alves

Nossa vozinha Erna Zumach Ramlo 
comemorando os seus 84 anos. Nossos 

Parabéns!

João Bosco-Boiá com os parceiros Caetano e 
Henrique Guzzo no Bar do amigo Marquinho no 

Rosário I

O mais novo médico Dr. Jeann Aristides Simon 
Caetano, orgulho do pai José Luis Caetano. 

Desejamos sucesso na carreira!
Em família: Nossa amiga Lorrany com o esposo 

Leones e o filho Davi. Deus abençoe vocês!

Nossos Parabéns ao casal maravilhoso Nilton e 
Maria Zulmira que completaram 26 anos de 

matrimônio no dia 10 de dezembro.

 O flamenguista Adauto Rodrigues feliz da vida 
comemorando mais uma primavera com a esposa 

Lucimara. Nossos Parabéns!!!

Confraternização do SAAE: Luciana, Luciano 
Barreto, Nilson e o Diretor Luciano De Bem

V
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Prodest abre inscrições para processo 

seletivo com salários de mais de R$ 4,5 mil. 

A Prodest - Instituto de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Estado do Espírito Santo, abriu inscrições 
para o seu processo seletivo simplificado. São no total 11 
vagas ofertadas pelo instituto para o cargo de Técnico de Nível 
Superior nas seguintes áreas:

-Desenvolvedor C# (7)
-Desenvolvedor C (2)
-Desenvolvedor Oracle (1)
-Business Intelligence – BI (1)

Para participar do processo seletivo, é necessário ter 
graduação ou pós-graduação em cursos ligados à Tecnologia 
da Informação. Os interessados podem se inscrever até as 17 
h o r a s  d o  d i a  3 1  d e s t e  m ê s ,  p e l o  s i t e  
http://www.selecao.es.gov.br, onde está disponível o edital da 
seleção. Pode ser feita apenas uma inscrição do CPF.
A seleção terá prova de títulos, que vai considerar a 
experiência e a qualificação profissional dos candidatos. Os 
contratos terão uma duração máxima de 36 meses. Os 
selecionados terão um salário de R$ 4.599,13 e um auxílio-
alimentação de R$ 300,00. As dúvidas sobre o processo 
seletivo podem ser encaminhadas para o e-mail 
comissaoprocessoseletivo@prodest.es.gov.br.

                                 COMUNICADO
Auto Peças e Mecânica Detone ltda Me Torna público que 
requereu através do processo SMDRMA nº 3835/2020 na 
Secretária de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de 
Baixo Guandu a Licença Ambiental de Regularização (LAR) 
para a atividade de Reparação, retifica lanternagem ou 
manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 
mecânicos diversos inclusive motores automotivos, sem 
pintura por aspersão, incluindo oficinas mecânicas localizado 
na Rua Projetada, S/N, Vila Kennedy, município de Baixo 
Guandu/ES.

Que a paz e a harmonia festejadas neste 
Natal estejam presentes em todos os dias 

do novo ano que se aproxima.

Feliz Natal e  Boas Festas!

Márcio Antônio Ribeiro 
Soares

OAB/ES 7.976

marciosoares_16@hotmail.co
m

(27) 99959-9836

Alfredo da Luz Junior

OAB/ES 7.805

alfredoluz_05@hotmail.com

(27) 98115-2859

Rodrigo Oliveira Rodrigues

OAB/ES 22.186

rodrigodrigues@hotmail.com

(27) 99718-6704

Sabrina Schimidt

OAB/ES 28.962

sabrinafschimidt@hotmail.co
m

(27) 99799-4214

mailto:marciosoares_16@hotmail.com
mailto:marciosoares_16@hotmail.com
mailto:marciosoares_16@hotmail.com
mailto:marciosoares_16@hotmail.com
mailto:marciosoares_16@hotmail.com
mailto:marciosoares_16@hotmail.com
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Troca da rede de abastecimento no bairro Valparaíso, usando 

um novo conceito de distribuição de água, instalando as redes 

nas laterais das ruas, dividindo por setores.

Troca de grande parte da rede de distribuição no KM 14, 

melhorando o abastecimento.

Troca de grande parte da rede de distribuição no Alto Mutum, 

melhorando o abastecimento.

Extensão de rede, passando pela fazenda do falecido Dr. 

Zecão até à Gabriela, atendendo toda comunidade local.

Extensão de rede, saindo do Rosário II, passando pelo 

Aeroporto, até o estacionamento do Néia das Carretas.

Extensão de rede, saindo da Av. Rio Doce margeando a via 

férrea, sentido Aimorés.

Canalização do esgoto na galeria da Dona Chiquinha, obra 

considerada por muitos como impossível de ser realizada.

Ampliação de rede em Ibituba, destinando todo o esgoto para 

uma ETE, que está sendo construída fora do distrito. 

Canalização do esgoto do Córrego do Holofote no bairro 

Mascarenhas.

Reforma e ampliação do Escritório do SAAE, para melhor 

atender os usuários

Troca da rede de abastecimento nas ruas Álvaro Rodrigues da 

Mata (abandonando a rede de ferro antiga), Hugo Lopes Nally, 

Madame Albertina Holz, Judite Leão Castelo, Antônio 

Benedito Coelho, Marechal Deodoro da Fonseca, Oswaldo 

Cruz, Quintino Bocaiúva e avenida Rio Doce, usando um novo 

conceito de distribuição de água, instalando as redes nas 

laterais das ruas, dividindo por setores (obra em andamento).

Rede de esgoto descendo a avenida Barão do Rio Branco, 

margeando a Rodovia ES-446.

Rede de esgoto passando pelo campo do Ginásio Brasil, 

eliminando o esgoto a céu aberto, jogado há anos no local.

Nova rede de distribuição de água fixada na ponte São José. 

Agora, evitando que seja novamente levada por enchentes no 

rio Guandu.

Nova rede de esgoto instalada na margem direita do rio 

Guandu, entre a ponte da Integração até a rua Airton Paca, 

eliminando grande quantidade de esgoto a céu aberto.

Captação alternativa no rio Guandu, em novembro de 2015, 

com recursos próprios, em tempo recorde, após o crime 

ambiental cometido pela SAMARCO.

Aquisição de equipamentos... caminhão hidrovácuo, 

caminhão caçamba, novos veículos e motos para agilizar o 

serviço a população...

OBRAS EM ANDAMENTO PARA MELHORAR A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA.

1 – Nova rede de recalque da captação até a ETA, substituindo uma rede de 200 mm de cimento amianto por um pvc DEFOFO de 400 mm (obras prestes a 

começar)

2 – Repotenciação e ampliação da captação, troca de transformador de 150 Kva para 300 Kva, possibilitando o acréscimo de mais bombas ou substituição das 

atuais por mais potentes. (obra em andamento). 

3 - Ampliação do reservatório da Estação de Tratamento de Água de 600 m³ para 1.600 m³; (Em fase de estudo em parceria com a Renova)

4 – Ampliação da ETA (Estação de Tratamento de Água) com a construção de um novo módulo com capacidade de tratar 60 l/s. (Em fase de projeto em parceria 

com a Renova)

5 – Reforma e melhorias na ETA existente, tornando-a mais moderna; (Em fase de projeto em parceria com a Renova)

6 – Rede de captação definitiva no Rio Guandu; (Em fase de projeto em parceria com a Renova)

7 - Nova rede de 150 mm para atender o Ricardo Holz, melhorando o abastecimento do bairro; (em estudo)

Outras obras em andamento...

1 – Construção de uma UTR (Unidade de Tratamento de Resíduos) para tratar o lodo gerado pelo tratamento da ETA; (Em fase de projeto em parceria com a 

Renova)

2 – Mais de 10 quilômetros de rede de água saindo de Baixo Guandu para abastecer Mascarenhas, melhorando muito o abastecimento da localidade; (Em fase 

de projeto em parceria com a Renova)

                                                                                          Obras que não seriam realizadas sem a participação do SAAE:

-Abastecimento de água tratada no Patrimônio do Divino – Tamanco, obra esperada há décadas pela população local.

-Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) nos distritos de Ibituba, Vila Nova do Bananal, ambas iniciadas; KM 14 e Alto Mutum Preto, estas, prestes a serem 

iniciadas. 

Relatorio de gestão
20013/ 2020
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Dona Adelina, mãe do prefeito eleito 
Lastênio morre de complicações por 

Covid-19.

Morreu no domingo (20), aos 
87 anos de idade, Dona 
Adelina Cardoso, mãe do 
prefeito eleito de Baixo 
Guandu, Lastênio Cardoso. 
Ela estava internada já 
alguns dias em um hospital 
particular no município de 
Colatina, no Noroeste do 
Espírito Santo, por complicações decorrentes da Covid-19 e 
não resistiu vindo a óbito.
O enterro aconteceu segunda-feira (21) no cemitério do distrito 
de Alto Mutum Preto e seguindo o protocolo não houve velório. 
O prefeito Lastênio usou sua rede social para fazer uma 
postagem comunicando o falecimento da mãe, que dizia 
"Minha mãe acaba de falecer, a dor é grande, chega a ser 
insuportável. Deus está com ela". Também nas redes 
sociais, parentes e amigos prestaram as suas homenagens à 
família.

 
Cooperados decidem em Assembleia 

novos rumos da cooperativa "Capel" em 
Resplendor-MG.

Os cooperados da Cooperativa Agropecuária Resplendor 
Ltda - CAPEL, em Assembleia realizada na sexta-feira (11), 
decidiram autorizar a venda do laticínio. Outros pontos 
importantes foram deliberados na assembleia que 
possibilitará logo após a negociação da venda, o 
alavancamento gradativo da empresa de laticínios.
Um representante da Bimbos Laticínios Ltda de Afonso 
Cláudio/ES participou da assembleia, e deverá ser a empresa 
que vai adquirir a Capel. Ficou acordado que os débitos 
trabalhistas e bancários (exceto Sicoob), serão de 
responsabilidade da empresa adquirente (Bimbos), o nome 
Capel vai permanecer ativo.
O Prefeito Diogo Scarabelli esteve presente na assembleia e 
reiterou total apoio a retomada das atividades do laticínio e 
destacou a importância desta grande empresa para a cidade 
de Resplendor e região. Se tudo der certo a previsão da nova 
empresa é de que já no início do ano que vem (2021), 
algumas atividades serão retomadas.

Rua Padre Leduc, n° 169
Vila Kennedy (27) 3732-3386

Feliz Natal e Próspero Ano Novo
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Homicídio! Jovem de 16 anos é 
assassinado a tiros em Baixo Guandu-ES.

Corpo de jovem desaparecido em Baixo Guandu
 é encontrado próximo a Itaguaçu-ES.

O corpo do jovem Marcelo 
Henrique Venancio, de 19 anos, 
que estava desaparecido desde a 
madrugada da última segunda 
feira (16), no município de Baixo 
Guandu, na região Noroeste do 
Espírito Santo, foi encontrado 
nesta quinta feira (19), em uma 
matagal na zona rural do 
município de Itaguaçu-ES.
De acordo com informações, 
Marcelo é do Estado da Bahia e 
estava em Baixo Guandu a trabalho, ele foi visto pela última vez, 
por volta das 05 horas da manhã de segunda feira (16), na 
Praça Getúlio Vargas (Praça do Jardim), ele estaria 
visivelmente embriagado. Parentes e amigos iniciaram as 
buscas pelo paradeiro de Marcelo, foram na cidade vizinha de 
Aimorés, no Leste de Minas Gerais e pelas redes sociais 
divulgaram o seu desaparecimento e pediram ajuda para 
encontrar o jovem.
Na manhã desta quinta feira (19), uma pessoa ligou para o 
número disponibilizado no Facebook e informou aos familiares 
que um corpo foi encontrado entre os municípios de Baixo 
Guandu e Itaguaçu, o informante perguntou aos familiares se 
Marcelo tinha uma tatuagem no peito o que foi confirmado.
A Polícia Militar foi acionada e o corpo foi encaminhado para o 
IML - Instituto Médico Legal, do município de Colatina, para que 
fosse feito os exames e posteriormente foi feito o 
reconhecimento cadavérico que comprovou ser de Marcelo. A 
Polícia Civil de Baixo Guandu vai investigar o caso.

Operação policial “Cavalo de Tróia” apreende
 drogas em Baixo Guandu-ES. Veja!

Uma operação policial conjunta entre as polícias militares de 
Baixo Guandu e Aimorés-MG, denominada “Cavalo de Tróia”, 
foi deflagrada ontem, quinta feira (19), para combater o tráfico 
de drogas e outros crimes nos dois municípios.
De acordo com informações, os militares apó receberem uma 
denúncia anônima, seguiram em um patrulhamento pelo 
bairro Rosário I onde foram até um lote vazio na Rua Borba 
Gato e flagraram um suspeito que conseguiu fugir pulando 
vários muros de residências.
Ao fazer buscas no local, os militares encontraram 53 buchas 
de maconha e mais 17 pedaços totalizando 150 gramas da 
droga. Todo material foi apreendido e encaminhado para a 
delegacia de Baixo Guandu-ES, no Noroeste do Espírito 
Santo.

Motociclista morre ao colidir com carreta de 
granito em Alto Mutum Preto.

O acidente foi registrado na tarde 
de segunda-feira (14), por volta das 
17:20hs, em uma estrada próxima a 
uma pedreira no distrito de Alto 
Mutum Preto, zona rural do de 
Baixo Guandu. A vítima identificada 
como Nilton Cesar Alves Ferreira 
(45), era soldador em uma pedreira, 
ele retornava do trabalho com a motocicleta Yamaha - YBR 
125, cor vermelha, placa de Baixo Guandu, quando colidiu de 
frente com a carreta que transportava granito. O condutor da 
carreta Volvo, branca, disse que no momento do acidente ele 
estava subindo a serra indo para a empresa, havia mais duas 
carretas que seguiam na sua frente, ele não viu nada mas 
sentiu o momento que colidiu com alguma coisa, ao sair do 
veículo deparou com o motociclista caído no chão. Nilton não 
resistiu devido a gravidade dos ferimentos e veio a óbito no 
local. O motorista da carreta permaneceu no local e foi 
submetido ao teste do bafômetro, ficando constatado que não 
havia ingerido bebida alcoólica. 

Homem capota carro e morre na BR-259 em 
Baixo Guandu-ES.

O acidente foi registrado 
na noite de sábado (19), 
por volta das 20:30hs, na 
B R  2 5 9  n o  t r e c h o  
conhecido como “corte de 
p e d r a ” ,  e m  B a i x o  
G u a n d u .  A  v í t i m a  
identificada como Alex 
Freitas Dos Santos (32), 
c o n h e c i d o  c o m o  
“Lequinho”, seguia na BR 259 em um Fiat Palio Weekend, 
sentido Aimorés-MG x Baixo Guandu-ES, quando perdeu o 
controle da direção e capotou com o veículo. A Polícia Militar 
esteve no local e sinalizou a pista, socorristas do município e 
populares estiveram no local e ajudaram prestar socorro a 
vítima que ficou caída debaixo do veículo, mas Alex não resistiu 
aos ferimentos e faleceu no local. A Polícia Rodoviária Federal - 
PRF e a equipe do SML - Serviço Médico Legal estiveram no 
local para registrar a ocorrência.

COMUNICADO                                                                  
TERMO DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANT               

Para manifestação quanto à recusa de anuência de 
confrontação 

A(o) Senhor(a) Ernesto Martins Storch Fica Vossa Senhoria 
notificado(a) a manifestar-se formalmente, no prazo de 30 

(trinta) dias, contados a partir da data do recebimento desta, 
junto a(o) responsável técnico particular, no seguinte 

endereço: Rua Madame Albertina Holz, nº 170 B, Centro, Baixo 
Guandu – ES, quanto à situação de confrontação com o imóvel 

de posse do(a) Senhor(a) Reinaldo Martins dos Santos, 
conforme indicado nas peças topográficas. A omissão em 

manifestar-se ou a recusa de recebimento implicará 
reconhecimento da divisa ora levantada pela medição 

topográfica.                                                                     
Baixo Guandu - ES, 22 de dezembro de 2020.
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Polícia Militar prende homem suspeito com intenção
 de cometer homicídio em Baixo Guandu-ES 

A Polícia Militar de Baixo Guandu,, prendeu na t quinta-feira 
(17), por volta das 15 horas, um homem que supostamente é 
suspeito de estar na cidade para cometer homicídio.
De acordo com informações a polícia recebeu informações 
que um homem identificado como A.H.S estaria no município, 
na casa de um primo, no bairro Rosário 2, e com possível 
intenção de cometer homicídio na cidade. Os militares 
fizeram um monitoramento no endereço que foi repassado, 
em seguida avistou o suspeito saindo com uma mochila de 
cor marrom.
Ele estava muito assustado, nervoso e olhando para todos os 
lados. Os policiais se aproximaram e abordaram o suspeito 
que na hora ameaçou fugir e tentou se livrar da mochila. 
Durante as buscas foi encontrado com o indivíduo uma 
pistola PT calibre 380, 02 carregadores, 24 munições cal. 
380, 03 pedras de crack e R$ 1.059,00 em dinheiro. O 
suspeito foi preso em flagrante e conduzido junto com todo o 
material apreendido para a delegacia de Baixo Guandu-ES

Baixo Guandu registra mais um  

homicídio é o quinto em 18 dias.

Mais um homicídio foi registrado no município de Baixo 
Guandu, na região Noroeste do Espírito Santo, na noite da 
última sexta-feira (18), por volta das 23 horas e 30 minutos, no 
bairro Mauá. De acordo com informações de uma testemunha, 
um homem moreno de estatura mediana, chegou em um Gol 
geração 2, cor preta, desceu do veículo se aproximou da vítima 
que estava em uma motocicleta CG Titan 125, preta, placa MTE 
6898 e disse “nunca mais você mexe comigo” e efetuou 
disparos de arma de fogo contra ela. A Polícia MIlitar foi 
acionada e ao chegar no local encontrou a vítima caída ao lado 
da motocicleta com perfurações na cabeça e no abdômem e 
ainda com vida, a ambulância do município foi acionada e o 
socorreu para o hospital Estadual de Baixo Guandu onde veio a 
óbito ao dar entrada. O suspeito fugiu em direção a antiga 
hidrelétrica, a vítima não pode ser identificada pois não portava 
nenhum documento de identificação. A perícia foi acionada e 
informou que não viria ao local e pediu  para o hospital solicitar a 
Central de recolhimento de cadáveres. 

Dupla é presa por tráfico de drogas no 
Centro de Baixo Guandu-ES.

A Polícia Militar de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito 
Santo, prendeu em flagrante na noite de ontem, sábado 
(19), por volta das 22 horas e 25 minutos, duas pessoas 
por tráfico de drogas. A dupla estava traficando os 
entorpecentes próximo a Praça Getúlio Vargas (Praça do 
Jardim).
De acordo com informações, os militares estavam fazendo 
um patrulhamento ostensivo no momento em que avistou a 
dupla saindo do Cine Alba (antigo cinema da cidade), indo 
em direção ao Canaã Social Clube. Ao perceberem a 
presença da polícia, os suspeitos jogaram as drogas no 
chão e correram em direção ao rio Guandu.
Os policiais conseguiram deter os suspeitos e com eles 
foram encontradas duas pedras de crack e R$ 160 reais em 
notas fracionadas. No local onde eles jogaram os 
entorpecentes foi encontrado mais 28 pedras de crack. 
Durante a abordagem eles disseram aos policiais que a 
droga estava sendo preparada no segundo andar do 
cinema.
Os militares então foram até o local indicado pelos 
suspeitos e lá encontraram mais 80 pedras de crack inteira, 
7 pedras triturada prontas para o comércio, um papelote de 
cocaína, quatro cartelas de medicamento antigripal que é 
usado na mistura e preparo da droga e mais R$ 65 reais 
em dinheiro.
Participaram da ocorrência os agentes da Força Tática que 
deram apoio ao trabalho da Polícia Militar. Todo o material 
foi apreendido e juntamente com os suspeitos foram 
encaminhados para a delegacia do município de Colatina-
ES.

Jovem de 16 anos é 
assassinado em Baixo Guandu-

ES.

O homicídio foi 
r eg i s t rado  na  
noite de terça-
feira (01/12), por 
volta das 19 horas 
e 20 minutos, no 
b a i r r o  A l t o  
Guandu em Baixo 
Guandu. A vítima era um jovem de 
apenas 16 anos de idade, ele estava na 
rua do bairro quando de repente dois 
homens usando roupas escuras se 
aproximaram em uma motocicleta CG, 
cor preta, o garupa desceu com a arma 
em punho e efetuou vários disparos que 
acertaram as costas e a cabeça da 
vítima. Após os disparos os suspeitos 
fugiram do local com a motocicleta em 
alta velocidade, a Polícia Militar foi 
acionada, fez buscas nos bairros da 
região mas não conseguiu localizar os 
suspeitos. A vítima não resistiu aos 
ferimentos e morreu ao dar entrada no 
Hospital Estadual de Baixo Guandu-ES.

Mulher é morta no bairro 
Rosário I em Baixo Guandu-

ES.

Uma mulher de 40 
anos foi assassinada 
na noite de sábado 
(05), por volta das 
21h40min, próximo à 
pedreira do bairro 
Rosário I, em Baixo 
Guandu. A vítima identificada como 
Fabiana Stein Correia Sena de Souza, 
de 40 anos, estava dentro da 
residência com o companheiro, 
quando os três suspeitos chegaram na 
frente da casa e chamaram pela 
vítima, que ao atender foi alvejada por 
disparos de arma de fogo e faleceu na 
varanda do imóvel. O companheiro da 
vítima ao escutar os disparos, correu 
para fora da residência e entrou em 
luta corporal com os suspeitos, sendo 
que um deles efetuou um disparo que 
não acertou a vítima. Os três suspeitos 
fugiram do local. A Polícia Militar foi 
acionada para atender a ocorrência, 
mas não conseguiu localizar os 
suspeitos. 

Mulher é morta a tiros em Baixo 
Guandu-ES.

U m a  m u l h e r  f o i  
assassinada na noite de 
terça-feira (08), por volta 
das 20: 20hs, o homicídio 
aconteceu no bairro 
Valparaíso em Baixo 
Guandu. A vítima identificada como Jô 
Vieira Gonçalves Casagrande, estava 
sentada do lado de fora de sua residência 
quando de repente dois homens em uma 
motocicleta CG preta se aproximaram, o 
carona desceu e efetuou vários disparos de 
arma de fogo a queima roupa contra a 
vítima que morreu no local. Testemunhas 
não souberam informar ao certo quantos 
disparos foram efetuados, foi entre quatro a 
seis tiros, relatou um morador. A Polícia 
Militar foi acionada e fez buscas na região e 
no bairro Mascarenhas mas os suspeitos 
do assassinato não foram localizados. No 
corpo da vítima havia marcas de 
perfurações nas pernas, braço e na 
cabeça. O aparelho celular da vítima foi 
recolhido pelos policiais e poderá ajudar a 
Polícia Civil nas investigações.

Homem é encontrado morto na 
ES 165 na zona rural de Baixo   

Guandu-ES.

U m  h o m e m  f o i  
encontrado morto na 
manhã de domingo 
(13), debaixo de uma 
motocicleta na estrada 
do Córrego da Juréia, 
no KM 09 da ES 165 
que liga Baixo Guandu aos distritos de 
Vila Nova do Bananal e Ibituba. Era por 
volta das 06hs da manhã quando um 
motorista que passava sentido a Ibituba 
viu a vítima caída debaixo de uma 
motocicleta Honda CG e chamou a 
Polícia Militar. A vítima foi identificada 
como sendo André Moreira Amorim, 
p o p u l a r m e n t e  c o n h e c i d o  p o r  
“Neguinho”. De acordo com populares, 
Neguinho era morador da região do 
Queixada, também na zona rural de 
Baixo Guandu. A perícia da Polícia Civil 
esteve no local para fazer a liberação do 
c o r p o ,  p r e l i m i n a r m e n t e  f o r a m  
identificados marcas de tiros de arma de 
fogo na cabeça da vítima, havia muito 
sangue no local. 

Baixo Guandu registra o 
quinto homicídio em 18 dias.

Mais um homicídio foi 
r e g i s t r a d o  n o  
município de Baixo 
Guandu, na região 
Noroeste do Espírito 
Santo, na noite da 
última sexta-feira (18), 
por volta das 23 horas e 30 minutos, no 
bairro Mauá. Testemunha disse que 
um homem moreno de estatura 
mediana, chegou em um Gol geração 
2, cor preta, se aproximou da vítima 
que estava em uma motocicleta CG 
Titan 125, preta, placa MTE 6898 e 
disse “nunca mais você mexe comigo” 
e efetuou disparos de arma de fogo 
contra ela.  A Polícia MIlitar foi 
acionada e ao chegar no local 
encontrou a vítima caída ao lado da 
motocicleta com perfurações na 
cabeça e no abdômem e ainda com 
vida, a ambulância do município foi 
acionada e o socorreu para o hospital 
Estadual de Baixo Guandu onde veio a 
óbito ao dar entrada. O suspeito fugiu 
em direção à antiga hidrelétrica.

Baixo Guandu registrou cinco homicídios em apenas 18 dias
População anda amedrontada com a violência na cidade.

Os moradores da cidade de Baixo Guandu andam assustados com o aumento no índice de homicídios no município e a 
acelerada onda de violência que ronda por todos os bairros. Foram registrados cinco homicídios em apenas 18 dias, no período 
de 01 a 18 de dezembro, sendo considerado o mês mais violento do ano. Os números em comparação com outros municípios 
mais populosos colocam Baixo Guandu em alerta com a violência.



Página 12

Este ano que passou trouxe 
lições e desafios, mas também 
serviu para nos lembrar que 
precisamos dar valor para 
aquilo que há de mais precioso: 
aqueles que amamos.
N e s t e  N a t a l  d e  2 0 2 0 ,  
desejamos que todos possamos 
estar do lado dos familiares e 
amigos mais queridos e 
celebrar as bênçãos que temos 
recebido pelo caminho. 

Boas festas e um maravilhoso 2021, repleto de saúde, Boas festas e um maravilhoso 2021, repleto de saúde, 

alegria e prosperidade!alegria e prosperidade!

Boas festas e um maravilhoso 2021, repleto de saúde, 

alegria e prosperidade!


