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RECEITA – BALA DE BANANA TRADICIONAL

Novelas

PASSA
TEMPO

Malhação – Vidas Brasileiras
Rafael acompanha Camila ao
hospital e Valéria cuida de Márcio,
que passa mal. Álvaro confessa
a Verena que seu estado de
saúde voltou a piorar e a menina
pede ajuda a Gabriela. Márcio se
emociona ao ouvir os batimentos
cardíacos do bebê de Camila.
Santiago e Michael se entendem.
Michael se oferece para ajudar
Úrsula a se inscrever no concurso
de vídeos de poesia de Portugal.

Horóscopo
ÁRIES - Dia em que deverá tomar cuidado
com estranhos, novas amizades, vizinhos e
pessoas que são de sua inteira confiança. Só
viaje se for de muita necessidade.

Espelho da Vida

TOURO - Dia em que fará muitas relações,
mas poucas amizades sinceras e leais. Por
outro lado, é bom ir se precavendo, pois a
partir de amanhã, estará desfavorável
GÊMEOS - Novos planos para sua elevação de
cargo e de conhecimentos profissionais deverão
ser estudados agora. De resto, a influência será
ótima na vida amorosa e familiar.
CÂNCER - Enormes probabilidades de realizar
suas mais antigas esperanças e desejos se
apresentarão neste dia.
LEÃO - Dia um tanto quanto agitado para você.
Mas, para que tudo saia a contento, deverá
tomar uma atitude otimista e inteligente e
evitar o nervosismo que de nada adianta.
VIRGEM - Ótima oportunidade no setor
comercial, com probabilidade de lucros.
Bom também, para assuntos familiares e
sentimentais.
LIBRA - Dia em que deverá enfrentar alguns
obstáculos em seu lar. Mas se usar de fato a
inteligência conseguirá superá-los com sucesso.
ESCORPIÃO - Dia em que será notado onde
comparecer, sua reputação será elevada e
seus ideais e ações deverão ser seguidas por
pessoas que vivem a sua volta.
SAGITÁRIO - O período lhe favorecerá nas
investigações, estudos, pesquisas e na
medicina.
CAPRICÓRNIO - Algumas perturbações
passageiras com os filhos estão previstas hoje.
Aja com calma e autoconfiança
AQUÁRIO - Muita atividade profissional e
êxito nos negócios e novos empreendimentos
sociais, estão previstos para você neste

Cris conta para Dalton sobre
suas viagens no tempo. Lenita
confirma a Alain que roubou as
fotos do computador de Isabel. A
Guardiã entrega a chave da casa
de Julia para Cris. No passado,
Dora facilita o encontro de Cris/
Julia com Danilo. Bola repreende
Solange e Emiliano pela discussão
durante o ensaio. Priscila faz as
pazes com Flor.

Ingredientes

12 bananas nanicas maduras
24 colheres (sopa) de açúcar (720 g
mais ou menos)
1 colher (sopa) manteiga
1 colher (sopa) de suco de limão
1/2 xícara (chá) de cacau em pó

Modo de Preparo

1 - Bata as bananas no liquidificador
até virar uma pasta homogênea
2 - Em uma panela misture o açúcar
e os demais ingredientes
3 - Leve ao fogo e mexa sempre até
dar ponto tipo de brigadeiro (até
soltar da panela)
4 - Em uma forma untada com
margarina, despeje a bala, nivele e
espere esfriar

5 - Depois de frio retire o conteúdo da
forma com a ajuda de um pouco de açúcar, caso grude
6 - Corte as balas com uma tesoura ou
com a faca mesmo, depois passe no açúcar refinado e está pronto

Cruzadas

Dicas
DICAS – PARA SUA
MAQUIAGEM DURAR MAIS

O Tempo não Para
Cesária bebe a xícara de chá que
Agnese preparou para Marocas,
deixando a governanta frustrada.
Betina conta a Helen que Emílio
a ameaçava. Florêncio e Barão
desconfiam que Teófilo tenha
desviado dinheiro do caixa.
Cesária sente um mal-estar.
Mateus tenta levar Waleska do
cortiço, mas ela insiste em ficar
sozinha.

1 - Um rosto limpo, hidratado e sem
oleosidade, é importante sempre. Mas
você sabia que isso também ajuda na
fixação da maquiagem? Antes de fazer o
make, lave bem a sua pele, retirando toda
a oleosidade. As partículas de sujeira e
a oleosidade do rosto são vilãs na hora
da maquiagem, pois eles dificultam a
penetração dos produtos na pele, fazendo
com que o make saia mais rápido. Por isso,
cuide bem da sua pele (não só antes de ir
pra balada, hein?!)

Sétimo Guardião
Laura chega a Serro Azul.
Sóstenes pede que Gabriel
converse com a ex-noiva antes
de se relacionar com Luz. Os
guardiães se reúnem na prefeitura
e Egídio diz a Aranha para
examinar Gabriel. Valentina
chega a Serro Azul. Robério
avisa a Sampaio sobre a chegada
de Laura à cidade. Valentina se
instala em sua nova casa. León
observa o sobrado.

2 - Parece meio óbvio, mas é super
importante lembrar que, antes de usar a
maquiagem, devemos dar uma olhadinha
em sua data de validade, para termos
certeza de que está dentro do prazo.
A maquiagem vencida faz mal para
nossa pele, podendo causar irritações,
conjuntivite e demais doenças cutâneas.
Além disso, a maquiagem perde seu poder
de fixação, ou seja, ela sai rapidinho da
nossa pele.
3 - Aplique um corretivo embaixo dos
olhos e sobre as manchas da pele, de
modo que elas fiquem mais suaves. Depois,
aplique uma base sobre todo o rosto. Além
de deixar a pele mais bonita e com toque
aveludado, a base ajuda na fixação das
demais maquiagens como sombra e blush.
4 - Uma dica super bacana para fazer o
batom durar mais tempo é aplicar uma
base ou pó sobre os lábios. Sim! Isso
mesmo! Pode parecer estranho, mas, assim
como no rosto, a base ajuda a fixar melhor
o batom. Com essa dica, você nem vai mais
precisar levar o batom na bolsa pra retocar
váááárias vezes durante a noite!
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Pessoal, resolvi dar um tempo no whats, no face e
demais redes sociais para me dedicar mais ao meu
trabalho e minha família. Espero a compreensão de
todos, pois temos que viver em paz com a sociedade
e conhecer o mundo fora da tecnologia de um celular ou computador.
Acredito que se tudo der certo volto daqui 5 minutos!
kkkkk
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Concursos e Emprego
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Vagas de emprego

Com oportunidades para todos os níveis de escolaridade, o jornal Aqui-MA traz listão
do emprego para que você não fique mais desempregado e saia da pindaíba
Está na pindaíba e não consegue
emprego? O jornal Aqui-MA traz uma
seleção de vagas de trabalho disponíveis na Grande Ilha de São Luís. As oportunidades são para vários cargos de todos os níveis de escolaridade. Não perca tempo!
GERENTE DE VENDAS – Empresa imobiliária contra gerente de vendas com experiência. Enviar currículo para: acertecontrata@gmail.com
AUTÔNOMO – Para captação de clientes; Com ou sem experiência. Contato: Braga.carvalhoadv@gmail.com
CONSULTOR DE VENDAS – Conhecimentos básicos em informática; Experiência/vendas; Boa escrita e comunicação.
Enviar
currículo
para:
zeferinovieiraadm09@gmail.com
ASSISTENTE DE AUDITORIA – Superior
em andamento em Administração, Ci-

ências Contábeis, Engenharia de Produção, Tecnologia da Informação e
áreas afins; Excel Intermediário e conhecimentos no sistema Tasy; Conhecimentos básicos em Auditoria, gestão de
qualidade e contas médicas. Enviar
currículo
para:
oportunidade.clinicas@gmail.com
CONSULTOR DE VENDAS – Para concorrer à vaga, o interessado precisa ter
ensino médio completo; além de ser
necessário vivência com prospecção
de clientes Pessoa Jurídica; Conhecimentos básicos em Excel e Pacote Office; Facilidade em vendas e disposição
para trabalhar com metas; Conhecimento no mercado local em qualquer
segmento; Experiência com vendas
corporativas. Os candidatos tem que
enviar
currículo
para:
home.oportunidades01@gmail.com

Mais oportunidades

Outras vagas

PSICÓLOGO – Experiência em atendimento
com crianças; Cursos de
TEA ou ABA; Mínimo de 3
anos de formação. Enviar
currículo
para:
c.equilibrio2016@hotmail.com
FONOAUDIÓLOGO –
Experiência em atendimentos com crianças;
Cursos de TEA ou ABA,
linguagem, seletividade
alimentar, disfagia, apraxia de fala e harmonização orofacial; Mínimo de
3 anos de formação. Enviar
currículo
para:
c.equilibrio2016@hotmail.com
NUTRICIONISTA – Responsabilidade
social;
Cuidado com a saúde;
Experiência na área; Disponibilidade de horário;
Sexo feminino. Enviar
currículo até 30/11 para:
atendimento@rosaliabarbosa.com.br

VAGAS RESTAURANTE –
Experiência prévia na
área; Enviar currículo
com foto para o e-mail:
rh.unique3@hotmail.com
OPERADORA DE CAIXA
– Responsabilidade social; Experiência na área;
Disponibilidade de horário. Enviar para: atendimento@rosaliabarbosa.com.br
ATENDENTE DE SALÃO –
Enviar currículo até 30/11
para: atendimento@rosaliabarbosa.com.br
AUXILIAR FINANCEIRA –
Enviar currículo até 30/11
para: atendimento@rosaliabarbosa.com.br
LÍDER DE SALÃO – Disponibilidade de horário;
Sexo feminino. Enviar currículo até 30/11 para:
atendimento@rosaliabarbosa.com.br
SERVIÇOS GERAIS –
Responsabilidade social;
Cuidado com a saúde;

COORDENADOR
(A)
CURSO DE INGLÊS – Formação em Pedagogia,
Administração de empresas e áreas afins; Cadastrar currículo no site
www.marcialins.com.br
ou enviar para o e-mail:
vaga@marcialins.com.br
com o título “COORD.
CURSO” ATÉ O DIA 08/12.
ESTÁGIO TÉC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO –
Trabalhar em uma lavanderia de São Luís; Preferência para quem já terminou o curso. Enviar currí-

culo para: vania.segurancatst@gmail.com
OPERADOR DE CAIXA –
Com experiência. Enviar
currículo
para:
rh.loja09@gmail.com
CONSULTOR DE VENDAS
– Com experiência. Enviar
currículo
para:
rh.loja09@gmail.com
ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO – cursando Administração, Ciências contábeis, Engenharia de Produção, Gestão empresarial. Enviar currículo para:
rh.online.slz@gmail.com

Experiência na área; Disponibilidade de horário;
Ambos os sexos. Enviar
currículo até 30/11 para:
atendimento@rosaliabarbosa.com.br
AUXILIAR DE COZINHA –
Responsabilidade social;
Cuidado com a saúde;
Experiência na área; Disponibilidade de horário;
Ambos os sexos. Enviar
currículo até 30/11 para:
atendimento@rosaliabarbosa.com.br
MANIPULADOR DE HORTI FRUTI – Responsabilidade social; Cuidado com
a saúde; Experiência na
área; Disponibilidade de
horário; Ambos os sexos.
Enviar currículo até 30/11
para: atendimento@rosaliabarbosa.com.br
REPOSITOR – Experiência na área;Enviar currículo até 30/11 para:
atendimento@rosaliabarbosa.com.br

Cidades

4

A PRAÇA PANTHEON ESTÁ QUASE PRONTA PARA A ENTREGA
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PREFEITO EDIVALDO VISTORIOU AS OBRAS DO CENTRO HISTÓRICO

Obras no Centro Histórico
estão a todo vapor
Prefeito Edivaldo acompanha obras do novo pavimento nas ruas do Passeio e Rio Branco

O

prefeito Edivaldo Holanda Júnior
esteve mais uma vez vistoriando
as obras do Complexo Deodoro,
que está sendo executada pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan), em parceria com a Prefeitura de São Luís. A obra, que segue o cronograma previsto, avança agora para a via
que liga as praças Deodoro e Pantheon que
já está sendo preparada para receber o novo pavimento. As máquinas trabalham regularmente para execução dos serviços que
integram o PAC Cidades Históricas, do Governo Federal.
Estão praticamente prontas as obras da
Praça do Pantheon, em frente à Biblioteca
Pública Benedito Leite. Na Deodoro, as
obras seguem em ritmo bem avançado. A
previsão de entrega das obras deste Complexo Deodoro – formado pelas praças e
ainda as alamedas Silva Maia e Gomes de
Castro – bem como o primeiro trecho da
Rua Grande, é no mês de dezembro. O prefeito adiantou que toda a região vai receber a decoração de Natal que está sendo
concluída nas praças Pedro II e Benedito Leite, além de outros pontos da cidade.

As obras da Deodoro, Pantheon e nas alamedas Gomes de Castro e Silva Maia tiveram início no mês de maio. No segundo momento foram iniciadas as obras na Rua
Grande, que seguem em ritmo regular já
atingindo 60% de todo o trecho que compreende 10 quadras, entre o complexo Deodoro e Praça João Lisboa. Pelo cronograma
de execução das obras, em março de 2019
estará concluída as obras de todo o complexo.
Na Praça do Pantheon já foram concluídos os serviços de toda parte estrutural e urbanística da obra, com colocação do piso
em concreto lapidado e de granito na área
central; instalação de caramanchões, que
são estruturas cobertas que vão proporcionar beleza e sombreamento aos ambientes.
O espaço também já está recebendo os retoques finais do projeto paisagístico, com
colocação de grama do tipo esmeralda e
plantação de arbustos nativos da região. Já
foram instaladas as bases dos postes para
implantação do novo sistema de iluminação
pública do espaço; e construídas também
as bases dos bustos ornamentais que retornarão à praça. Nas próximas semanas será

dado início ao trabalho de colocação do
novo mobiliário urbano, com instalação de
novos bancos de pedras de lioz e lixeiras.
Já no espaço da Praça Deodoro, as obras
estão em pleno vapor. No local são realizados serviços de construção da estrutura de
concreto da esplanada, uma espécie de
elevação que dará uma nova característica
urbanística ao espaço. A Praça Deodoro
também está recebendo obras de drenagem e tratamento sanitário, preparação para receber o novo calçamento, mobiliário e
sistema de iluminação; fiação subterrânea e
dutos de passagem de fibra ótica. O projeto
contempla ainda a construção de banheiros públicos, implantação de sistema de sinalização, nova pavimentação de concreto lapidado e acessibilidade.
Serão instalados banheiros, marcados os
canteiros com espaço mais amplo para
maior permeabilidade do solo às plantas e
demarcadas as áreas de estacionamento
com acessibilidade e construído um centro
administrativo para uso de equipes de fiscalização e segurança. O centro administrativo
vai contar com um mirante para servir como
área de vivência e contemplação pública.

Te Contei?
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Gusttavo Lima doa 12
mil reais para criança
tetraplégica durante
show

Ex-BBB Tatiele Polyana
sensualiza com lingerie em
ensaio na web

Sem Wesley
Safadão, Mileide
Mihaile faz festa de
aniversário para o
filho Yhudi
No último sábado, 24
de novembro, Mileide
Mihaile fez uma grande festa para comemorar o aniversário do
seu filho Yhudi. Após
inúmeros barracos,
desta vez a celebração não contou com
a presença do pai da
criança, o cantor
Wesley Safadão.
Em seu per fil do Instagram Mileide compartilhou um pouquinho
da festa, e em uma foto junto com o filho, a
empresária escreveu:
“Nada tem mais valor
que seu sorriso! Feliz
aniversário meu filho,
você veio pra transformar tudo em mim! Que
seja os momentos e o
ano mais feliz de sua vida.
Desejo muita saúde e
muitas felicidades”.
Recentemente um fato inusitado aconteceu com a morena.
Mileide Mihaile compartilhou com seus seguidores a informação
de que havia desbancado Bruna Marquezine e Tatá Werneck e
levado o prêmio ‘Ícone da internet’, com
57% dos votos. Nos últimos tempos Mileide,
Weslei e sua atual mulher só vivem nas manchetes dos portais de
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Ex-BBB Tatiele Polyana sensualizou ao compartilhar no Stories do Instagram os bastidores de um ensaio de lingerie e dividiu alguns modelos da campanha. No Stories,
Tatiele Polyana aparece usando uma lingerie preta bem transparente na barriga.
A loira sempre compartilha muitos cliques
com seu corpo escultural nas redes sociais
e sempre faz sucesso com seu amados fãs.

Longe da televisão, Luisa
Mell decide criar canal no
YouTube
Luisa Mell está há algum tempo
tentando emplacar algum formato
de programa na TV aberta, sua última contratação foi da Band. Luisa
tem novos projetos em vista, isso
porque ela pretende focar no público da internet e vai abrir seu próprio
canal. Luisa contou a novidade durante entrevista para o site Notícias
da TV: “Posso falar? Eu acho que a
internet, hoje em dia, dá muito mais
visibilidade do que a TV. “Hoje em
dia, para todo mundo que quer me
assistir, basta ir no meu Instagram,
nas minhas redes sociais, e logo
mais no meu canal do YouTube”.

Durante um show na madrugada do último domingo (25), no Estádio
Nacional Mané Garrincha, em Brasília, o cantor
teve uma bela atitude.
Ao notar que na plateia
uma jovem estava com
uma placa escrita “Todos
pelo Breno”. Gustavo Lima decidiu saber o que
era e desceu do palco.
O cantor então conversou com a moça, Joyce
Alverenga, mãe do garoto Breno. Ela explicou que
precisava de uma doação R$12 mil para comprar uma prótese e uma
cadeira de rodas para o
garoto, que é autista. O
cantor ao ouvir a história
disse que faria a doação
do valor, o que deixou o
público bem emocionado.

Gabi Prado se pronuncia após comentário
polêmico de Rafael Ilha

Alcione vai desfilar duas vezes na
avenida do samba

Por meio de sua
conta oficial no Twitter, Gabi Prado decidiu se pronunciar,
após comentário de
Rafael Ilha, sobre
João Zoli. Durante um
almoço, em A Fazenda 10, reality show da
Record TV, o ex-Polegar disse que o filho
de Claudio Zoli “tem
cara que era estuprado no colégio”. “Eu não ia me
manifestar sobre esse fato, mas acho que não tem como ficar calada. (…) Muitas pessoas sofrem com isso
diariamente, então não deve ser motivo de piada,
nem provocação. Estupro é assunto sério, e brincar
com isso não pode ser normalizado”, chegou a afirmar a ex-peoa. Após o comentário de Rafael, João
demonstrou o quanto havia ficado sem graça e incomodado, com a fala do colega de confinamento.

A carreira da Marrom está a todo vapor. E projetos não faltarão para ela a partir
de 2019, entre eles, o
lançamento de sua
biografia feita por Diana Aragão, um musical dedicado a sua vida e carreira, o lançamento de DVD/CD ao vivo cantando clássicos do repertório nacional e internacional. Já no carnaval, a
maranhense que torce para a Mangueira, também
irá desfilar na Portela que vai homenagear Clara Nunes no carnaval de 2019. “Sou Mangueira. Mas irei
desfilar também na Portela no próximo ano, que irá
homenagear a Clara Nunes no seu samba-enredo.
Depois que ela faleceu, eu gravei Sem Companhia,
usando a voz dela na música. Essa música é tudo. Ela
dizia para mim que quando se casasse na igreja, ela
entraria com essa música cantada por mim.” Contou.
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NO PERÍODO DE CHUVA ALGUMAS ÁREAS PODEM FICAR ALAGADAS
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ÁGUA DA CHUVA PROMOVE O SURGIMENTO DE ALGUMAS DOENÇAS

Como evitar a contaminação
por água da chuva

Doenças como a dengue, zika e febre chikungunya também são mais comuns durante o período

C

omeça o período de chuva e junto
com ele as temidas viroses podem
surgir. Independente da idade, é
durante o período de chuva que
os índices de várias doenças tendem a aumentar.
As chuvas intensas e em excesso, somadas ao acúmulo de lixo em locais inapropriados e à falta de cuidado com o planejamento urbano, fazem com que ocorram alagamentos, aumentando o número de casos
de doenças contagiosas transmitidas pelo
contato com a água acumulada nesses alagamentos.
Hoje você vai conhecer alguns cuidados
especiais com a saúde durante o período
de chuva.
Durante o período de chuva algumas áreas podem chegar a ficarem alagadas, isso
pode facilitar a contaminação por água da
chuva e promover o surgimento de algumas
doenças já citadas.

Veja algumas dicas:

– Lave bem as mãos antes de preparar alimentos e ao se alimentar. Procure beber
sempre água – potável, que não tenha tido

contato algum com as enchentes, e a utilize
no preparo dos alimentos, especialmente
das crianças menores de um ano.
– Não deixe que crianças nadem ou brinquem na água e na lama das enchentes.
– Evite manusear objetos que tenham sido
atingidos pela água ou lama. Proteja os pés
e as mãos com botas e luvas de borracha ou
sacos plásticos duplos.
– Jogue fora medicamentos e alimentos
(frutas, legumes, verduras, carnes, grãos, leites e derivados, enlatados etc.) que entraram em contato com as águas da enchente, mesmo que estejam embalados com
plásticos ou fechados, pois, ainda assim, podem estar contaminados.
– Aproveite também para lavar as caixas
d’água, misturando um copo de água sanitária em 20 litros de água. Esvazie, tire a lama, jogue a mistura e aguarde 30 minutos.
Encha com água limpa, esvazie novamente
e volte a encher. Só então, pode utilizar a
água.
Agora que você já conhece mais sobre os
cuidados com a saúde durante o período
de chuva pode se preparar melhor e prevenir qualquer chance de contágio.

Lembrando que, caso algum sintoma de
qualquer doença venha a se manifestar,
procure um médico ou se dirija a emergência mais próxima de você.
Nesses momento contar com um atendimento de saúde completo pode fazer toda
diferença.

Esportes
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Movimentação nos
bastidores Tricolor
Com o fim de temporada, quando Sampaio
Corrêa finalizou as atividades no ano de 2018 na
tarde do último sábado
(24), no Estádio Heriberto
Hulse, diante do Criciúma, o time tira férias. No
último confronto da temporada, o time maranhense perdeu por 2 x 0 e
fechou a disputa do
Campeonato Brasileiro
da Série B com mais uma
derrota. As movimentações, a partir de agora,
serão nos bastidores, para definir a situação do
elenco atual, possíveis renovações, contratações
e logística da pré-temporada 2019, que terá início
no dia 10 de dezembro.
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Goleada na Libertadores
Sampaio Corrêa estreia na Copa Libertadores de Beach Soccer com goleada
por 7 x 0. A Bolívia já tinha conquistado a Copa do Brasil no último sábado
Após conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil de Beach
Soccer no fim de semana, o Sampaio Corrêa estreou na Libertadores, competição realizada no Parque Olímpico da Barra, no Rio de
Janeiro. A equipe tricolor não tomou conhecimento do Hamacas
F.C. (Bolívia) e venceu por 7 a
0. Apesar do domínio, o Sampaio
Corrêa só conseguiu furar a retranca do adversário no fim do primeiro período com Zé Lucas.
No segundo tempo, o Sampaio
foi ainda mais ofensivo e conseguiu ampliar o marcador sem muitas dificuldades com Filipe e Bruno
Xavier. Não demorou muito para
que a vantagem tricolor virasse
goleada com os tentos de Zé Luzas e Rodrigo. No último período,
o a equipe maranhense administrou o resultado. Mesmo sem forçar muito, o Sampaio ampliou
com Paulinho e Zé Lucas: 7 a 0.

Próximo jogo

O Sampaio voltará à arena montada no Parque Olímpico da Barra,
no Rio de Janeiro, nesta terça-feira
(27), para enfrentar a equipe do

Code Iquique (Chile), em jogo válido pela segunda rodada da Copa
Libertadores de Beach Soccer. A
partida começará às 11h15 (horário de Brasília).

Papão anuncia Danilo Galvão
Papão é campeão
nas quadras

Nas quadras, o Moto Basquete conquistou a etapa Norte, do Campeonato Maranhense de Basquete, ao vencer os Jovens Maranhenses, por 62
a 51, no ginásio da AABB,
em São Luís. Kassius Clay,
do Moto, marcou 29 pontos e foi o cestinha do da
partida.
Com o título, o Moto espera agora os vencedores das etapas do interior.
Times das etapas de Caxias, Imperatriz e Bacabal
vão se juntar ao Moto na
disputa pelo título geral
do Maranhense de basquete, categoria adulto
masculino. A fase final da
competição está marcada para começar no dia
7 de dezembro.

O Papão do Norte divulgou
mais uma contratação para a
temporada 2019: o atacante Danilo Galvão. O atleta vem para ser
o camisa 9 do clube que disputa
quatro competições no próximo
ano: Copa do Nordeste, Copa do
Brasil, Campeonato Maranhense
e Série D do Brasileiro.
Danilo Galvão, de 27 anos, teve
ótima passagem pelo Águia de
Marabá-PA, além de atuações no
Paraná-PR e por último estava no
Nacional-AM.
No setor ofensivo no Moto Club,
a diretoria já anunciou Ricardo
Maranhão, que renovou contrato
para 2019, Diego Victor, e agora
Danilo Galvão.
Com Danilo, sobe para 18 o número de atletas anunciados pelo
time motense. A pré-temporada
será realizada na capital maranhense e tem início no dia 1º de
dezembro, quando os atletas chegam. O técnico Wallace Lemos e

o preparados Jonas de Godoy já se
encontram na capital para dar início aos trabalhos. Além de Danilo
Galvão, o Papão já fechou com
Wander, Gleisinho, Mateus Mendes,
os goleiros Rodolfo Castro, Victor
Paiva, Lucas Hulk, aos zagueiros An-

dré Ribeiro, Alisson Cassiano e Lucas Dias, além do meia Juninho Arcanjo.
O Papão também renovou contrato com Diego Renan, Rafael
Santos, Ricardo Maranhão, Márcio
Diogo e Victor Salvador.

Polícia
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3 mortos em Bacabal
Confronto entre polícia e bandidos termina com três mortos, dois presos e
dinheiro apreendido, após grande ação criminosa em Bacabal
A polícia continua na busca por outros suspeitos do ataque à cidade de
Bacabal, onde bandidos fortemente armados arrombaram o Banco do Brasil e
roubaram uma quantia em dinheiro.
Na ocasião, três criminosos foram
mortos e dois presos, sendo que um deles foi baleado durante confronto com
a polícia da cidade.
A Secretaria de Segurança Pública
do Maranhão (SSP-MA) informou que
foram deslocadas várias equipes das
polícias Civil e Militar para o município e
cidades vizinhas.
Um dos suspeitos mortos é do estado
do Tocantins. A Polícia está estudando
a conexão dos envolvidos com quadrilhas de outros estados.

Moradores detidos

Em ação da polícia, duas pessoas fo-

ram detidas com dinheiro que seria fruto do assalto ao Banco do Brasil de Bacabal.
De acordo com informações, os criminosos jogaram um malote de dinheiro durante a fuga na cidade de Alto
Alegre, município distante cerca de
42km de Bacabal.
Relatos de moradores de Alto Alegre
revelaram que várias pessoas pegaram
o dinheiro que estava espalhado pelo
chão, mas, no momento em que a polícia chegou, apenas duas pessoas foram detidas.
Ao chegarem à delegacia, afirmaram que não faziam parte da quadrilha
de assaltantes, que eram moradores da
região e apenas estavam “ajuntando”
o dinheiro que estava no chão. Muito
dinheiro foi recolhido e enviado para a
Delegacia Regional de Bacabal.

Vigia é preso por estuprar criança Sobrinho assassino
Agentes da Polícia Civil, lotados na 8ª Delegacia de Zé Doca, prenderam o vigia Alan Campos Carvalho, 42 anos,
em cumprimento a mandado de prisão preventiva.
Alan Carvalho é suspeito de crime de estupro de vulnerável contra
uma criança de 9 anos.
O crime ocorreu há 15 dias no interior da Escola
Antônio de Sousa Santos,
na cidade de Araguanã,
onde o suspeito é vigia e
a vítima é aluna.

Preso em Ribamar

Policiais da Delegacia
Especial de São José de
Ribamar
conseguiram
executar a prisão em flagrante de Luís Cláudio
dos Montes Ribeiro, o
“Gugu”, de 24 anos, suspeito pelo crime de roubo e pelo emprego de

arma de fogo.
De acordo com o delegado Jorge Pacheco, duas vítimas procuraram as
autoridades policiais para
relatar que dois criminosos
armados teriam os rendidos na Vila Mirititiua, em
São José de Ribamar, subtraindo, com requintes de
muita violência, uma mo-

tocicleta e dois aparelhos
de celulares. Após uma
minuciosa e rápida investigação, a Polícia Civil
conseguiu identificar um
dos autores do crime, sendo este Gugu, que foi reconhecido pelas vítimas.
A prisão foi executada no
bairro São Raimundo na
cidade balneária de Ri-

O sobrinho-neto da
idosa Antônia Conceição
da Silva, de 106 anos,
Alypio Noleto da Silva, de
24 anos, confessou que
matou a parente a pauladas, por ter sido visto
por ela no momento que
furtava um dinheiro da
casa da vítima. O crime
aconteceu na madrugada dia 17 de novembro,
em Feira Nova do Maranhão, distante 783km da
capital. A confissão foi
em interrogatório que durou mais de 10 horas).
Alypio era um dos quatro
suspeitos investigados de
ter matado a vítima. Ele

respondia em liberdade
por uma tentativa de homicídio no início de 2018,
quando tentou matar
uma pessoa a golpes de
machado. A investigação chegou ao suspeito
após ele ter sido visto em
uma festa na noite do crime próxima a casa da vítima. Além disso, foi
apontado que Alypio utilizavda
uma
sandália
compatível com as pegadas deixadas na parede da casa. Alypio foi
preso na última sexta-feira (23) dentro de uma
van entre os municípios
de Riachão e Carolina.

