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Novelas

PASSA
TEMPO

Malhação – Vidas Brasileiras
Rafael, Márcio e Pérola tentam
acalmar Camila. Valéria agradece
Gabriela por cuidar de Márcio. Flora
teme os treinos com Paulo para a
apresentação no show de talentos.
Jade se emociona com a história
de Márcio e Camila e todos se
surpreendem. Mel pede que Getúlio
se apresente com ela no evento
do Sapiência e Brigitte incentiva.
Dandara, Talíssia e Érico falam
com Jade sobre racismo. Márcio vê
Fábio com Camila e avisa a Rafael.
Fábio ameaça Camila, mas Rafael
intercepta o rapaz, que acaba preso.

Horóscopo
ÁRIES: Positivo fluxo astral. A condição física
mental está em ascensão, juntamente com o setor profissional.
TOURO: Esperanças bem sucedidas, desejos concluídos e exaltação profissional e social, estão previstos para você agora.

Espelho da Vida
Lenita decide ir ao jantar com
Emiliano, e Gentil se preocupa. Cris
conhece Jorge e se impressiona.
Michele ajuda Pat a se arrumar para
o jantar. Américo atende o telefone
de Ana para falar com Flávio.
Edméia/ Grace tem um sonho com
Margot e Ana. Solange derrama
bebida em Emiliano ao vê-lo chegar
com Lenita. Mariane se insinua para
Marcelo. Ana se espanta com os
comentários de Alain sobre Cris.

GÊMEOS: Tendência à tristeza e ao pessimismo.
Deverá evitar tais coisas para que tudo possa correr bem para você neste dia.
CÂNCER: O sol lhe promete um dia dos mais favoráveis. Aproveite. Cuide do seu dinheiro.
LEÃO: Deverá, também, impor sua personalidade ao tratar com terceiros para que seu crédito e
reputação aumentem.

RECEITA – FAROFA DE MILHO
INGREDIENTES
1/2 pacote de farinha de milho
1 pacote de farofa de milho pronta
1 calabresa
250 gramas de bacon
250 gramas de linguiça defumada fininha
1 maço de cheiro verde
1 vidro pequeno de azeitonas
1 lata de milho
1 cenoura média ralada
1 pimentão grande picado
Alho, cebola e azeite para refogar
MODO DE PREPARO
1 - Refogue no azeite o alho e a cebola
2 - Adicione o bacon e deixe fritar
3 - Em seguida coloque a calabreza e a linguiça deixe fritar bem
4 - Adicione o resto dos ingredientes
5 - Com o fogo ainda ligado coloque a farinha de milho e mexa bem, desligue o fogo e acrescente a farofa pronta
6 - Pode servir quente ou frio
7 - Bom apetite

Cruzadas

O Tempo não Para
Marocas promete ajudar para que
Carmen não sofra com o encontro
entre Samuca e seu pai. Lúcio afirma
a Betina que fará o possível para
encontrar Livaldo. Marciana expulsa
Vera Lúcia de casa. Betina recebe
a visita de Lalá, que está disposto
a chantageá-la para conseguir
dinheiro. Carmen se enfurece quando
Dom Sabino lhe conta que acordou
com Agustina e que eles dormiriam
em quartos separados quando as
gêmeas estiverem sob sua tutela.

VIRGEM: Momento em que poderá lucrar pelos
esforços que fizer no trabalho e em atividades
comerciais e industriais.
LIBRA: Alguém poderá lhe falar tentando tirar
vantagem em negócios. Este é um bom período
do ano. Seja prático e objetivo.
ESCORPIÃO: Como você não aceita derrota dentro de um plano mental elevado, deverá realizar
o máximo neste dia a fim de chegar ao auge de
suas pretensões.

Sétimo Guardião
Valentina revela a Egídio que
Gabriel é seu filho, e Sampaio ouve
a conversa. Gabriel e Luz se amam.
Afrodite esconde de Nicolau o
quimono de Diana. Rita de Cássia
fica interessada na filmagem feita
por Leonardo. Sampaio abre a porta
para Valentina, que entra na gruta
da fonte. Egídio se desespera com a
invasão e sofre um acidente. León
ataca Valentina. Lourdes Maria beija
Júnior.

SAGITÁRIO : Você vai se sentir mais fortalecido e
cheio de vitalidade devido à boa posição dos planetas.
CAPRICÓRNIO :Evite, também, que abusem de sua
boa fé e procure neste dia ser ativo, enérgico e trabalhador, sobretudo. Sairá vencedor.
AQUÁRIO :Dia favorável às suas transações financeiras e para comprar ou vender bens móveis e imóveis.
PEIXES :Bom fluxo astral para compra e venda de
produtos para lavoura e agropecuária.

EMPRESA PACOTILHA SA
End.: Rua Assis Chateaubriand S/NRenascença II - São Luís-MA - CEP: 65075-670
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Dicas
LIMPAR PIA DA COZINHA
1 - Remova toda a louça
suja e quaisquer restos de
comida. A pia deve estar
vazia quando você começar
a esfregá-la.
2 - Lave toda a superfície.
Use um detergente suave,
pano macio e água morna
para limpar as torneiras,
ralo e borda externa. Faça
isso toda vez que você
usar a pia, incluindo após a
preparação de refeições ou
depois de lavar a louça.
3 - Despeje água quente
no ralo. Isso ajudará a
eliminar o mau odor e
suavizar quaisquer materiais
pegajosos que possam
estar ocultos no ralo. Não se
esqueça de molhar toda a
pia quando fizer isso, e faça
isso várias vezes por semana.
4 - Despeje 1 colher de chá
(5 ml) de bicarbonato de
sódio e 1/4 de copo (60
ml) de suco de limão sobre
a superfície da sua pia,
especialmente pelo ralo,
pelo menos uma vez por
semana. Deixe esta mistura
agir durante cerca de 10
minutos. Use água quente
para enxaguar qualquer
resíduo restante.
5 - Misture 1/2 xícara (120 ml)
de bicarbonato de sódio e
1/4 (60 ml) copo de suco de
limão e despeja a solução
diretamente no ralo pia.
Em seguida, despeja 1/2
(120 ml) copo de vinagre
branco. Use a combinação
destes ingredientes, uma vez
por semana para ajudar a
dissolver qualquer obstrução
teimosa e higienizar o ralo.
6 - Enxágue a sua pia da
cozinha com água quente
após todas as rotinas de
limpeza.
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A REMUNERAÇÃO INICIAL É DE R$ 9.931,57 PARA OS APROVADOS

Concursos e Emprego
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SÃO 500 VAGAS ABERTAS NO CONCURSO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

500 vagas em concurso da
PRF e salários de R$ 9.900
Edital do concurso da PRF sai a qualquer momento. Nível superior e iniciais de R$ 9,9 mil

A

s inscrições do aguardado novo
concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF) serão recebidas
a partir da próxima segunda-feira,
dia 3 de dezembro. A confirmação foi divulgada pela própria banca organizadora, o
Cebraspe.

Vagas abertas

Os interessados poderão confirmar a participação até o dia 18 de dezembro. Com isto, a liberação do edital de abertura de inscrições pode ocorrer a qualquer momento,
já constando, inclusive, a aba do novo certame no site da organizadora.
De acordo com declaração recente do
diretor-geral da corporação, Renato Dias, a
aplicação das provas deve ocorrer em março.
O concurso será para o preenchimento
de 500 vagas para o cargo de policial rodoviário. Para concorrer ao cargo de policial
rodoviário é necessário possuir curso de nível
superior em qualquer área de formação,
além de carteira de habilitação a partir da
categoria “B”. A jornada de trabalho dos
servidores é de 40 horas semanais.

Salários oferecidos

A remuneração inicial da é de R$ 9.931,57,
já considerando o auxílio-alimentação de R$
458. Além disso, de acordo com a lei 13.371,
sancionada pelo presidente Michel Temer
em 2016, os servidores contarão com mais
um reajuste, em janeiro de 2019, quando o
salário passará a ser de R$ 10.357,88, também com o benefício.
Assim que iniciadas, as inscrições poderão
ser feitas somente pela internet, na página
eletrônica
do
Cebraspe,
pelo
link
http://www.cespe.unb.br/concursos/PRF_18
Os interessados também devem ficar
atentos aos horários. No dia 3, as inscrições
poderão ser feitas a partir das 12 horas, enquanto no dia 18, o encerramento das inscrições ocorrerá às 20 horas, pelo horário de
Brasília.
De qualquer forma, o quantitativo não
deve suprir as necessidades do órgão. De
cordo com o diretor-geral da PRF, Renato Dias, a PRF precisa de 3.000 novos servidores,
que podem ser convocados pelo aproveitamento de remanescentes do novo certame,
independente da oferta imediata de 500 vagas. O motivo é que aproximadamente

2.000 servidores estão em vias de se aposentar até o final do ano.
A liberação para o novo concurso da PRF
está relacionada ao principal objetivo do
novo ministério, criado por Medida Provisória
em 27 de fevereiro.
No entendimento do governo, a pasta será responsável por coordenar e promover o
combate à criminalidade em parceria com
os Estados.
Jungmann responde pelo comando da
Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal
(que também teve concurso autorizado para 500 vagas), Força Nacional e pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen),
antes vinculados ao Ministério da Justiça.

Último concurso da PRF

O último concurso da PRF para o cargo de
policial rodoviário ocorreu em 2013 e foi organizado pelo Cespe/UnB. Ao todo foram
registrados 109.769 inscritos para a oferta de
1.000 vagas.
A seleção contou com prova objetiva,
exame discursivo, teste de capacidade física, avaliação de saúde, avaliação psicológica, investigação social e análise de títulos.
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Cerveja de mandioca
Ambev testa produção de cerveja a partir de mandioca produzida na
cidade de Magalhães de Almeida, no interior do Maranhão
Agricultores familiares de Magalhães de Almeida entregaram
nesta semana 30 toneladas de
mandioca colhidas de sua propriedade com destino à cidade de
Araripina, em Pernambuco, localidade onde reside um dos reservatórios da companhia de capital
aberto brasileira, Ambev.

Tabuleiros do São Bernardo

TEMOS VAGAS
Empresa ampliando setor comercial contrata.
Ambos os sexo. Maiores, com ou sem
experiência, para trabalhar em nosso
departamento. Interessados enviar currículo p/
análise p/ email rh_selecaoonline@outlook.com / whatssap (98) 98337-2531 / ou
deixar pessoalmente na Rua da Paz 245, 1º
andar, esquina com a Rua 7 de Setembro –
Centro. Somente nesta 5º e 6º feira.

A colheita foi feita nas áreas de
produção da Cooperativa dos
Produtores Rurais dos Tabuleiros do
São Bernardo.
Na propriedade, os agricultores
recebem o apoio dos técnicos da
Agência Estadual de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural do
Maranhão (Agerp/MA), que auxiliam na garantia da qualidade da
produção local.

Testes na mandioca
A mandioca está passando por

testes e, caso a cervejaria aprove,
deverá comprar mais toneladas do
Maranhão.
A atividade está ligada ao acordo mantido entre a Cooperativa e
a Ambev na fabricação da cerveja
“Nossa”, vendida somente em Pernambuco. O Governo do Maranhão recentemente firmou parce-

ria com a Ambev para a ampliação dos investimentos no Estado.
O diálogo com grandes empresas visa dar prosseguimento a estratégia econômica do Governo baseada em investimentos públicos –
a exemplo de programas como
Mais Asfalto e Escola Digna – e privados.

Programação especial para o Natal
A abertura da programação
natalina em São Luís, neste sábado (1º), vai iluminar um dos pontos
mais bonitos do Centro Histórico
da cidade com atrações que prometem encantar ludovicenses e
turistas de todas as idades. O Natal de Todos é uma realização do
Governo do Maranhão e da Prefeitura de São Luís com o apoio
cultural da Cemar.
Para a cerimônia de abertura,
em frente ao Palácio dos Leões,
estão previstos fogos de artifício,
chegada do Papai Noel, show
com o saxofonista Caio Mesquita,
apresentação da Banda do Bom
Menino, chuva de neve com Trio
de Cordas, Coral Adventista e
projeção de vídeo mapping com
imagens das belezas e cultura do
Maranhão cobrindo a fachada
do Palácio dos Leões. A programação com diversas atrações segue até o dia 23 de dezembro.
O Natal de Todos este ano vem

com uma nova proposta. A Praça
Pedro II será transformada em uma
Vila Encantada, ambientada com
diversos cenários que simbolizam o
período natalino. As crianças poderão se divertir nas praças Soldadinho de Chumbo, Ursinhos Polares
e Boneco de Neve, admirar a Casa
do Papai Noel, a chuva de neve e
as luzes da bola encantada. A pra-

ça e toda a área do Centro Histórico já estão recebendo decoração
especial tornando o local ainda
mais bonito para a festa preparada
pelo Governo e Prefeitura. Os elementos de Natal vão decorar fachadas dos principais monumentos
da cidade, entre estes, praças,
igrejas, prédios históricos e outros
espaços.

Te Contei?
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Marina Ruy Barbosa
aparece com look
deslumbrante em
premiação

Juliana Paes sensualiza de
lingerie transparente: ‘tô linda!’
Que tiro foi esse, Juliana Paes? A atriz quebrou a internet ao postar uma foto de lingerie transparente em seu Instagram na
noite de terça-feira (27). “Aceito sugestões
para esta legenda… mas tô linda!”, escreveu a atriz na legenda. Os seguidores pareceram concordar completamente.
“Mais do que linda, maravilhosa”, “deusa”
e “uma foto vale mais que mil palavras.”

Caliente! Anitta
revela que já fez
sexo a três
Se você já achou ousado Anitta ter beijado
24 pessoas num clipe,
prepare-se: em entrevista recente a um programa da TV argentina, a cantora revelou
que já fez sexo a três –
e mais de uma vez!
Segundo Anitta, da primeira vez ela estava
bêbada e que foi com
um namorado e outra
mulher. “Já fiz mais de
uma vez e sempre me
senti bem. Se você
confia na pessoa, que
na época era meu namorado, não acontece nada ruim“, explicou a diva aos participantes do Podemos
Hablar.
“Para que no final seja
bom para todos, e se
você tiver uma relação com uma das pessoas, vocês precisam
ter regras. Você tem
que conversar com
seu companheiro, para saber o que ele gosta ou não, para ninguém se chatear”, explicou a cantora.
Enquanto a carreira
decola com hits e participação como jurada no The Voice Mexico, Anitta aproveita a
vida de solteira. A cantora se divorciou do
empresário Tiago Magalhães este ano.
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Isis Valverde é atacada
após exibir corpo seco
dias após dar à luz
Isis Valverde vem sendo atacada
em sua conta oficial do Instagram
por exibir o corpo sequinho após
dar à luz seu primeiro filho, Rael. Em
novas fotos, a artista surpreendeu os
seguidores com a barriga seca e foi
criticada. No Instagram, Isis compartilhou uma foto usando um vestido azul e exibindo boa forma após
poucos dias do nascimento do filho.
A boa forma da atriz vem dividindo
opiniões de muitos internautas. “Vá
cuidar da sua vida e do seu filho ao
invés de ficar na rede social”, “Está
querendo se mostrar pra quem?
Saia da internet e vá curtir seu filho”.

Marina Ruy Barbosa mostrou no Stories do Instagram um pouco do look
luxuoso que usaria no
evento realizado pela Revista GQ, na noite de terça-feira (27), no Rio de
Janeiro. No vídeo a atriz
aparece fechando a sandália e mostra a fenda
poderosa do seu vestido
longo, preto e brilhante.
Mais tarde Marina apareceu deslumbrante no hotel Copacabana Palace,
onde aconteceu a 8ª edição do GQ Men of The
Year! Com batom vermelho e os belos cabelos ruivos soltos, ela ostentou o
corpinho esbelto em um
longo brilhante com decotão e cavas generosas
nas laterais. A atriz estava
acompanhada do marido, o piloto e empresário,
Alexandre Negrão. Ela
ganhou beijos do amado
e posou com ele para as
fotos. Quem também tietou Marina foi a jornalista
Glória Maria, outra convidada que foi prestigiar a
premiação.

Rafaella Santos posa ao lado de jogador e
levanta rumores de reconciliação

Pabllo Vittar faz tutorial de maquiagem
para revista gringa

Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr, representou a família
durante a segunda
edição do Concerto
de Natal promovido
pelo Instituto Neymar
Jr, na noite de terçafeira (27), no Ginásio
do Ibirapuera, em São
Paulo. A jovem estava
acompanhada
da
mãe, Nadine, e escolheu um vestido justo, preto, para participar do evento. Rafaella deixou muitas pessoas em dúvidas sobre o
status do relacionamento. O motivo? É que ela posou
ao lado do jogador do Palmeiras, Lucas Lima, com
que já foi flagrada aos beijos em maio de 2016, em um
restaurante em São Paulo. Na época, Lucas tinha 25
anos e havia sido convocado por Dunga para a Seleção Brasileira para jogar a Copa América.

Além de arrasar nos
looks, Pabllo Vittar
também
entende
muito de maquiagem. Na terça-feira
(27), a cantora realizou um tutorial de make para a Revista Vogue americana. No vídeo publicado no
Youtube, Pabllo contou os seus truques de
beleza e fez uma pele
com bastante cobertura. Ela ainda ensinou como faz
as famosas sardas no rosto com o auxílio de um grampo de cabelo. No Youtube, um tutorial de maquiagem de 15 minutos de Pabllo se montando (Rihanna e
Kendal Jenner são estrelas que fizeram o mesmo). No
Twitter da Vogue dos EUA, Pabllo foi descrita como
símbolo brasileiro de resistência progressista, acompanhada do título “Pabllo Vittar para presidente”.
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Geral

Comer meleca
pode ser bom
Saiba o que acontece com o seu organismo
quando você come meleca

E

ssa vai pra quem tira sujeira do nariz. Pra quem tira
caca escondido. Mesmo
que não admitam, muitos
humanos têm o hábito de “limparem o salão” quando não estão sendo observados, naquele
momento de recreação mental.
Agora, quanto a comer meleca
do nariz, esperamos que tenham
deixado esse hábito na infância.
A referida “meleca” se forma
com o muco que reveste as narinas e, com os pêlos minúsculos,
ajudam a filtrar o ar que respiramos, livrando nossos pulmões de
germes, sujeira, poeira e pólem.
Quando esse muco se torna gelatinoso ou duro você deve limpar suas narinas. Mas apesar de
a ideia de comer meleca não
parecer nada atraente e muito
menos higiênica, existe a hipótese de que isso pode ajudar o sistema imunológico. Sim, amigos.
A ciência descobriu que comer
meleca pode ajudar seu organismo. Mas apesar de a ideia de
comer meleca não parecer nada atraente e muito menos higiênica, existe a hipótese de que is-

so pode ajudar o sistema imunológico. Sim, amigos. A ciência
descobriu que comer meleca
pode ajudar seu organismo.
A teoria vem do pesquisador
Dr. Scott Napper, professor de bioquímica na Universidade de
Saskatchewan. Ele encontrou no
muco que se forma nas narinas
um agente que contém patógenos específicos do meio ambiente e condições nas quais cada
indivíduo vive.
Agora vem a sacada da pesquisa. Quando você ingere o
muco, está informando seu sistema imunológico sobre os microrganismos perigosos aos quais você está se expondo. Dessa forma
você incentivaria seu próprio
corpo a construir suas defesas.
O professor Willian Schaffner,
da Universidade Vanderbilt, discorda da teoria de Napper. Ele
diz que nós engolimos secreções
nasais o tempo todo, principalmente quando dormimos, e é improvável que isso torne nosso sistema imunológico mais resistente
ou imune.
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Sampaio é o “rolo
compressor” do beach soccer
Tricolor encerrou participação na primeira fase da Libertadores com 100% de aproveitamento

T

AS VITÓRIAS SÃO MARCADAS COM BELOS GOLS NA COPA LIBERTADORES

rês vitórias em três jogos. Essa é a campanha do Sampaio Corrêa na edição de
2018 da Copa Libertadores
de Beach Soccer. Melhor do que
vencer, é golear.
Na manhã desta quarta-feira
(28), a equipe maranhense deu
mais um show na arena montada no Parque Olímpico da Barra
no Rio de Janeiro.
Dessa vez, o triunfo tricolor foi
contra a equipe peruana do Tito
Drago: 10 a 4.
Classificado para as semifinais
de forma antecipada, o Sampaio Corrêa entrou em quadra
querendo consolidar a liderança
do Grupo B.
E a disposição tricolor se transformou em gols. Filipe (3), Serginho (2) e Rodrigo fizeram os gols
do time maranhense no primeiro
tempo, que terminou na frente: 6
a 2.
Na parcial seguinte, o Sampaio ampliou o marcador com
dois gols de Zé Lucas e foi para os
últimos 12 minutos por pura formalidade: 8 a 2.
No último período, a equipe
do Tito Drago (Peru) chegou a
descontar, mas Filipe e Eudim fecharam a conta e garantiram o
triunfo tricolor por 10 a 4.
Com a vitória sobre os peruanos, o Sampaio Corrêa encerrou
sua participação na primeira fase da Copa Libertadores com
100% de aproveitamento.

Tricolor aguarda as quartas

O TRICOLOR VENCEU TODOS OS JOGOS POR GOLEADA NA COMPETIÇÃO

Antes da goleada sobre os peruanos, o time tricolor havia vencido o Hamacas FC (Bolívia) por
7 a 0 e o Code Iquique (Chile)
por 14 a 2.
Agora, os comandados do
técnico Geovane Sousa aguardam o complemento da rodada
para conhecerem o próximo adversário na Copa Libertadores na
fase de quartas de final.

Kart vai coroar os
campeões de 2018

O ano foi cheio de emoções,
adrenalina e velocidade. Para os
Campeões e vice- Campeões
Maranhenses de Kart, foi um ano
de conquistas!
Muitos deles estão nos primeiros anos da prática do esporte,
como o João Guilherme, outros
já colecionam uma vasta experiência no esporte, como o Marcelo Madeiros.
Eles estarão reunidos neste sábado no Kartódromo João Salem, palco dessa conquista, com
seus troféus, macacões, karts
conversando sobre a temporada
de 2018 e perspectivas pra 2019.
Lembrando que o Campeonato Maranhense de Kart foi disputado em 8 etapas ao longo do
ano com a última e decisiva etapa foi realizada em novembro
valendo pontuação dobrada.
Foram seis categorias que disputaram o título. 2T Novatos/Graduados /Sênior, F4 Novatos /Graduados e Cadete. As provas foram disputadas em duas baterias
de 15 voltas na pista.
Conheça os Campeõe:
– 2T Graduados – Medeiros
– 2T Novatos – Marcos Filho
– 2T Sênior – Gilberto Martins
– F4 Graduados- Serginho
– F4 Novatos – Dr. Deusdedite
– Cadete – Wilkson Neto
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INVASÃO A BACABAL

Bando está cercado

Grupamentos das Forças Policiais
continuam o cerco aos integrantes da
quadrilha que assaltaram Banco do
Brasil de Bacabal. Nesta quarta-feira, a
caçada aos bandidos se concentrou
nas zonas rurais de Lago do Junco e Lago da Pedra.
Consta que um agente penitenciário,
identificado como Glauber, foi atingido
com um tiro de raspão, ao tentar furar
um bloqueio de policiais que estavam
à paisana.
Ele foi encaminhado para atendimento no Hospital Serra de Castro, em
Lago da Pedra.
Com informações de que os assaltantes
estariam circulando pelo município, a
Secretaria de Educação de Lago do
Junco, temendo pela segurança de
alunos e funcionários, determinou a suspensão das aulas. A informação de que
criminosos teriam invadido uma escola
e fazendo reféns os alunos não foi confirmada pelas autoridades policiais.

Helicópteros do CTA sobrevoam a região em busca do bando, diante da
confirmação de que os bandidos foram
vistos na cidade de Lago do Junco nas
últimas horas. Mas há a presunção de
que já tenham deixado a região. As
buscas têm continuidade.
O motorista Obadias Pereira da Silva,
que dirigia o caminhão-baú usado no
assalto ao BB em Bacabal, está desaparecido. Familiares não conseguem qualquer tipo de contato com o motorista.
O caminhão M. Benz/L1218, de placa
JJC-0942, foi incendiado em uma estrada vicinal durante a fuga da quadrilha.
Os assaltantes chegaram à cidade
dentro do caminhão-baú, que foi levado direto para os fundos da agência do
Banco do Brasil, onde foi explodido o
cofre principal. Grande quantidade de
dinheiro foi transportada no caminhãofurgão e depois transferida para outros
veículos. As Forças Policiais continuam
as buscas.

Delegado Bardal é preso de novo

Outro ladrão é preso

Na manhã desta quarta-feira, 28, a Superintendência Estadual de
Prevenção e Combate à
Corrupção
(SECCOR),
em operação conjunta
com o Grupo Especial
de Combate ao Crime
Organizado
(GAECO)
do Ministério Público Estadual, deu cumprimento a mandados de prisão
preventiva contra o delegado da Polícia Civil Tiago Mattos Bardal(foto),
o investigador João Batista de Sousa Marques e
os advogados Werther
Ferraz Junior e Ary Cortez
Prado Júnior.
Foram também realizadas buscas em suas residências,
simultaneamente, em São Luís e Imperatriz.
As prisões foram decretadas pela Primeira
Vara Criminal de São Luís
e decorrentes de inves-

Policiais da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic)
prenderam Mauro Sérgio
Pereira de Assunção, 49
anos, no Terminal Rodoviário de São Luís, na tarde de terça-feira (27).
A prisão se deu em
cumprimento a mandado de preventiva, expedido pela Comarca de
Santo Antônio dos Lopes.
Consta que Mauro seria um dos autores do arrombamento da agência
do Bradesco da cidade
de Santo Antônio dos Lopes, ocorrido no dia 10
outubro deste ano.
Ele teria também, participado do roubo à loja
de uma operadora de telefonia no município de
Dom Pedro.
Ainda de acordo com
as investigações, o preso
também era responsável
pela logística da quadri-

tigação conjunta iniciada
no primeiro semestre deste ano, que aponta que
os presos se associaram,
de forma estável e permanente, em uma verdadeira organização criminosa, com o propósito de
receber propinas de grupos criminosos, vindo a receber parcela dos produtos dos assaltos a agências bancárias, para “fe-

char os olhos” , deixando
de proceder investigação
efetiva e a proteger criminosos que integravam
o crime organizado. A engenharia criminosa, a
princípio, remonta aos
anos de 2015 e 2016,
quando Tiago Bardal assumiu o comando da Superintendência Estadual
de Investigações Criminais-Seic.

lha, dando suporte aos
demais criminosos que vinham principalmente dos
estados do Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul.
Mauro teria a incumbência de alugar residências para abrigar a quadrilha no estado e comprar os equipamentos utilizados para arrombar as
instituições financeiras.
Mauro de Assunção foi
o quinto membro dessa
associação
criminosa
preso por policiais da
Seic.
No início do mês, foram
presos, no município de
Dom Pedro/MA, Bruno de
Lima, conhecido com
“Boquinha”, Francisco Silva de Oliveira, conhecido como “Pantica”, Mateus Silva de Oliveira Moreira e Erisvando Rodrigues de Oliveira. Outros
bandidos estão sendo
procurados.

