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DICAS

NOVELA 25/01/19

RECEITA – ESTROGONOFE DE CAMARÃO

CUIDADOS COM O MAR

Malhação – Vidas Brasileiras

INGREDIENTES:

4 – Quando a cebola estiver

HORÓSCOPO
25/01/19

Márcio e Maria Alice decidem

500 gramas de camarão

amarelinha jogue o alho para

ÁRIES

1 – Fique sempre atento às ban-

inventar um falso namoro para

1 colher de sobremesa rasa de

que ele refogue e não queime.

Período em que pressagia o re-

deiras que sinalizam a condição

provocar Pérola e Alex. Tito e

margarina

5 – Quando dourar o alho jogue

cebimento de ótimas notícias e

do mar.

Garoto descobrem que a caixa

1 lata de creme de leite

o camarão, o orégano, o sal e a

de apoio moral e financeiro por

2 – Preste atenção nas correntes

de Heitor está com Solange e foi

1 copo 200 ml de molho de to-

pimenta do reino, misture para

parte de amigos leais e dos su-

de repuxo e evite ficar próximo

presente de Fabiana

mate

não grudar o camarão no fundo

Espelho da Vida

periores hierárquicos.

de uma.

1 colher de sopa de mostarda

da panela.

TOURO

3 – Água no umbigo, sinal de

Danilo e Cris/Julia trocam juras

1 cebola média picada

6 – Assim que secar a água do

Muita disposição, otimismo e

perigo. O ditado é antigo e en-

de amor. Felipe observa Alain

2 alhos picados

camarão, jogue o molho de to-

compreensão para com os ou-

graçado. Com a água na altura

brincando com Priscila. Irmã Zé-

1 pitada de orégano

mate, a mostarda e misture.

tros. Assim estará você nesta fa-

do umbigo é mais fácil escapar

lia reconhece Cris/Julia e a de-

Sal e pimenta do reino a gosto

7 – Desligue o fogo, e antes de

nuncia para Madre Joana. Ana

MODO DE PREPARO:

se que tem tudo para lhe ser

de repuxos ou buracos porque

servir jogue o creme de leite sem

maravilhoso.

a pessoa tem mais tempo de re-

rompe

1 – Limpe os camarões tirando a

o soro.

GÊMEOS

ação.

com Margot.

cabeça e a tripa.

8 – Dica: Caso queira o molho do

O Tempo não Para

Algumas perturbações passa-

4 – Evite dar boias para crian-

2 – Coloque em uma panela a

strogonoff mais ralo, usar o soro

geiras na vida doméstica e de-

ças. Elas podem fazer a criança

Petra fica indignada ao ver

manteiga.

do creme de leite na receita, ou

pressão psíquica estão previstas

se virar ou mesmo se soltar dos

Amadeu na Criotec e o imobili-

3 – Após derreter jogue a cebola

acrescentar 1/4 de copo de lei-

para você neste dia..

bracinhos dos pequenos.

za em uma cápsula. Menelau

e deixe refogar.

te.

CÂNCER

seu

relacionamento

decide ajudar os amigos, contrariando Elmo. Lúcio providencia para que Mariacarla seja

CRUZADA DO DIA

Evite que seus problemas pessoais possam causar dificuldades
para a sua família.

presa pelo roubo das joias do

LEÃO

Museu Africano. Mateus manda

Momento em que deverá evitar

Tales dizer como ter acesso à

questões e negócios com cole-

amostra do vírus, afirmando

gas de trabalho.

que é uma operação de cará-

VIRGEM

ter oficial. Petra avisa a Marocas

As primeiras horas de hoje, po-

que, exceto ela,

derão ser propícias para o tra-

todos serão libertados.

balho e para as suas iniciativas

Sétimo Guardião
Gabriel

pessoais de modo geral.
Valentina.

consegue

LIBRA

captar

Momento que favorece muito a

água da fonte. Jurandir tem um

realização de alguns de seus

surto ao beber um chá de Milu,

mais legítimos desejos e empre-

e Elisa pede ajuda a Sóstenes e

endimentos.

Luz. Para despistar Gabriel, Va-

ESCORPIÃO

lentina finge se preocupar com

Evite aborrecer-se por peque-

o filho e questiona suas esco-

nas coisas. Seja otimista. Não fa-

lhas. Gabriel encontra Judith no

ça concessão ao pessimismo ou

casarão e acredita que Valenti-

ideias negativas.

na tenha armado para afastá-

SAGITÁRIO

los do local. Robério desabafa

Conte consigo mesmo em to-

com Marcos Paulo.

das as empresas, por mais árduas que possam parecer.
CAPRICÓRNIO
E um dos dias mais negativos
para assumir compromissos importantes, as assinaturas de papéis que possam comprometêlo e cuidado com os inimigos.
AQUÁRIO
A partir de agora, cuidado com
disputas na justiça. Não realize
novos negócios, tome muito
cuidado com os perigos de aci-

SOLUÇÃO

Sampaio

confronta

dentes.
PEIXES
Bom fluxo astral para novas empresas

e

empreendimentos,

mas um tanto quanto negativo
para novas amizades e para entrar com recursos na justiça.
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227 postos para
ensino médio
Foi anunciada a portaria
do Exame de Admissão
ao Curso de Formação
de Sargentos (CFS) da
Aeronáutica, com 227
vagas para o primeiro semestre; do ano de 2020.
Podem participar candidatos que tenham concluído nível médio. O curso é ministrado na Escola
de Especialistas da Aeronáutica – EEAR em Guaratinguetá – SP, com duração de aproximadamente dois anos.
É importante ressaltar que
para a habilitação à matrícula, o candidato deve
não ter menos de 17 anos
e nem completar 25 anos
de idade até 31 de dezembro do ano da matrícula.
As vagas estão listadas
por especialidades, sendo as seguintes: Aeronavegantes – Mecânica de
Aeronaves (50); Material
Bélico (13); Não-Aeronavegantes Guarda e Segurança (30); Equipamento
de Voo (6) e Controle de
Tráfego Aéreo (128).
No Comando da Aeronáutica, Aeronavegante
é todo militar ou civil que
exerce função específica
a bordo de aeronaves.
O aluno fará jus à mesma
remuneração que percebia por ocasião da matrícula, se militar da ativa
da Aeronáutica, ou fixada em lei para Aluno de
Escola de Formação de
Sargentos, além de alimentação, alojamento,
fardamento, assistência
médico-hospitalar e dentária.
A partir das 10h do dia 18
de fevereiro de 2019 até
às 15h do dia 19 de março de 2019, as inscrições
são recebidas pelo site
da Aeronáutica, observado horário oficial de Brasília – DF.
O valor da taxa a ser paga por Guia de Recolhimento da União Simples
(GRU) é de R$ 60.

Concursos e Emprego
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Vale abre várias vagas
Novas vagas de emprego são anunciadas pela Vale. A participação será
efetivada mediante o cadastro do currículo diretamente no site da empresa
A Vale é uma empresa mineradora que acredita em um mundo
mais sustentável, e para isso ela
sempre está investindo no potencial de seus colaboradores. Recentemente anunciou novas
oportunidades de trabalho.
São oferecidas pela instituição
as seguintes funções: Supervisor Integrado de Planejamento de Minas; Engenheiro – Controle de Solo; Aprendiz de técnico de equipamento pesado; Supervisor –
Maintenance; Hd Equip Technician; Superintendente de Processos
II; Gerente de planejamentos Estratégico Ferrosos – Carvão; Gerente de Projetos investigação
Geotécnicas; Analista de Custos;
Engenheiro Sênior; Cooperativa
de Operadores; Cooperativa Elétrica; Oceanografo Pleno e Supervisor de Mineração. Os profissionais irão atuar em São Luis–MA,
Itabirito–MG, Nova Lima–MG.

Inscrição

Os interessados podem saber
mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte
link:
http://www.vale.com/brasil/PT/people/Paginas/Portal-de-Vagas.aspx.

Sobre a Vale

A Vale é uma das maiores empresas de mineração do mundo e
também a maior produtora de minério de ferro, de pelotas e de ní-

quel. A empresa também produz
manganês, ferroliga, cobre, bauxita, potássio, caulim, alumina e alumínio. No setor de energia elétrica,
participa em consórcios e opera
nove usinas hidrelétricas, no Brasil,
no Canadá e na Indonésia. É o 1°
lugar na produção de minério de
ferro, pelotas e níquel, 348,8 mi de
toneladas de minério de ferro produzidas, 311 mi de toneladas de níquel produzidas, 46,2 m de toneladas de pelotas produzidas.

98 oportunidades na cidade de Timon
A Prefeitura de Timon, no Estado
do Maranhão, juntamente com a
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal – Semag, continua com inscrições
abertas para concursos públicos
destinados à contratação de pessoal de ensino médio e de nível superior.
São oportunidades de preenchimento de 98 vagas disponíveis,
distribuídas aos cargos de Guarda-Civil Municipal de 3º Classe
(30); Agente de Trânsito (30); Arquiteto (1); Engenheiro Civil (1); Fiscal Ambiental (2); Fiscal de Defesa
do Consumidor (2); Fiscal de Inspeção Sanitária e Industrial de
Produtos de Origem Animal (2); Fiscal de Limpeza Urbana (9); Fiscal
de Obras e Postura (4); Fiscal Sanitário (13) e Técnico de Fiscalização de Obras e Postura (4).
Estes profissionais, ao serem
contratados, devem atuar em
carga horária semanal de 30h e

40h, fazendo jus ao vencimento de
R$ 954 e R$ 1.500.
Interessados em participar devem realizar as inscrições exclusivamente no endereço eletrônico: nucepe.uespi.br, até o dia 28 de janeiro de 2019, efetuando o valor da

taxa que alterna de R$ 70 e R$ 120,
por meio de boleto bancário.
Todos candidatos inscritos serão
classificados pela Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e
classificatório – prevista para o dia
17 de fevereiro de 2019.
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Nova tubulação na Rua Grande
Caema realiza troca de tubulação na Rua Grande para garantir abastecimento de água.
Os serviços são para melhoria da vazão e distribuição de água no local

C

omo parte das obras
de revitalização do
Centro Histórico de São
Luís, a Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) está realizando
intervenções na Rua Grande para melhorias do abastecimento
de água na região. As obras são
executadas a partir de um planejamento conjunto do Governo do Maranhão com a Prefeitura de São Luís e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
Somente no primeiro trecho
da obra, a Caema já investiu
cerca de R$ 300 mil em serviços
para melhoria da vazão e distribuição de água no local. Além
da requalificação da rede de
abastecimento, esse montante
permitiu reordenar ligações prediais de água e esgoto, bem como a troca e implantação de hidrômetros. Isto elimina, de imediato, várias inconformidades e situações de desperdício de água
potável em algumas ligações.
A reestruturação foi iniciada
com a substituição de quase um
quilometro da rede principal por
uma rede nova, de PVC de
300mm de diâmetro. Ele ressalta
que a antiga rede já não atendia mais as necessidades e, ainda, apresentava fragilidade pelo tempo de uso. Além da substi-

tuição da antiga rede principal,
também houve a implantação
de uma rede de apoio. A rede
paralela apresenta diâmetro de
100mm, feita em PVC DEFoFo
(um material mais resistente e
que possibilita conexão com outros materiais) e funciona como

uma extensão da rede tronco, ficando responsável por distribuir
a água para as ligações prediais. Outro ponto importante foi a
troca de oito grandes registros
de manobra em pontos estratégicos da rede. Os registros são indispensáveis para mudança de

Prefeitura realiza limpeza no Bairro de Fátima
A Prefeitura de São Luís segue
intensificando as ações de limpeza nos bairros de São Luís e realizará, nesta sexta-feira (25), o
Bota Fora Bairro de Fátima.
Durante a manhã desta sexta,
serão recolhidos os chamados
resíduos volumosos, que são os
eletrodomésticos que não funcionam, pneus, móveis fora de
uso, entulhos e outros pelas ruas
do bairro.
A ação da Prefeitura da capital maranhense será executada

pelo Comitê Gestor de Limpeza
Urbana e tem o objetivo de
conscientizar a população sobre
o descarte correto de resíduos
sólidos.
Durante o Bota Fora do Bairro
de Fátima, a partir das 8h, agentes de limpeza estarão nas ruas
do Bairro de Fátima, fazendo o
recolhimento dos resíduos volumosos de porta a porta.
Por isso, a Prefeitura de São
Luís pede à comunidade que
não acumule lixo no seu quintal

e não o descarte de forma incorreta, deixando-o na frente de
casa para que ele seja recolhido.
Equipes de educação ambiental do Comitê Gestor de Limpeza Urbana e o Cidadão Limpeza Cidade Beleza estarão visitando as casas, informando os
moradores sobre os prejuízos para a saúde pública e meio ambiente decorrentes do descarte irregular de resíduos sólidos nas vias públicas.

curso de água ou para represar
volumes de água dentro de uma
determinada área, facilitando o
trabalho das equipes de manutenção e possibilitando, também, um retorno mais rápido do
reabastecimento após procedimentos deste tipo.

Te Contei?
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Imperador e banho na laje

Festa de despedida
para seu pênis
Uma das ativistas LGBT
mais importantes da
atualidade, Jazz Jennings está pronta para
finalmente passar pela
cirurgia de redesignação sexual. Hoje com
18 anos, a jovem começou a transição cedo e sempre foi uma
voz poderosa na luta
pelos direitos de transgênero. Com a maioridade, Jazz se preparou para ter o corpo
100% feminino e decidiu comemorar a conquista de forma bem
humorada. Ela fez uma
festa de despedida
para seu pênis, com direito a bolo em forma
do órgão sexual masculino. Em vídeo de
seu reality, I Am Jazz,
sua mãe, Jeanette,
disse que “quis dar essa festa porque queria
divertir com a ideia
que Jazz passará pela
cirurgia”. “Isso não é
brincadeira, não há
nada de engraçado
nisso, mas rir é o melhor
remédio. Jazz fará a cirurgia, então não vamos pirar, vamos dizer
tchau para seu antigo
pênis”, completou. A
jovem brincou que um
dos motivos que a fez
ficar animada com a
festa foi seu pai. “Essa
ideia peculiar e engraçada me pareceu
muito legal. Mas eu
também adoro deixar
meu pai desconfortável e se uma festa de
despedida para meu
pênis fará isso, então
eu aceito”, disse Jazz.

Didico, como Adriano Imperador é chamado carinhosamente nas redes, é gente
como a gente e mostra uma simplicidade
e alegria em seu Instagram. O ex-jogador
de Flamengo e Inter de Milão apareceu no
Instagram tomando banho em uma caixa
d’água: ‘Estou na piscina na favela’. Em
seguida, Didico publicou outra. Dessa vez,
atacando de churrasqueiro raiz, com direito a grelha sendo amparada por tijolos.

Com 67 anos e com novinha
O cantor Amado Batista, de 67
anos, assumiu o namoro com a estudante de direito Layza Felizardo,
de 19. Juntos há aproximadamente
cinco meses, o casal é discreto nas
redes sociais. Amado e Layza se conheceram após um show do cantor
em Careiro Castanho, no Amazonas. Layza, que nasceu em Manaus,
estava na plateia assistindo a apresentação e chamou a atenção do
cantor. O casal tem aproveitado viagens por Goiás, Mato Grosso e São
Paulo. Entre os passeios estão um
show da dupla Zezé Di Camargo &
Luciano.

Com medo, Jean Wyllys vai abandonar política

Nego do Borel cancela gravação de DVD

Deputado federal
reeleito pelo PSOL do
Rio de Janeiro, Jean
Wyllys vai abrir mão
do novo mandato.
Em entrevista, o parlamentar, que está fora
do país de férias, disse
que não vai retornar e
que pretende se dedicar à carreira acadêmica. Wyllys vive
sob escolta policial
desde o assassinato da sua correligionária, a vereadora Marielle Franco. O deputado afirmou que as recentes informações a respeito de ligações entre o senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e um ex-PM suspeito de participação na morte de Marielle pesaram em
sua decisão. “Me apavora saber que o filho do presidente contratou no seu gabinete a esposa e a mãe
do sicário”, afirma Wyllys.

Após polêmica envolvendo a transexual
Luisa Marilac, o cantor Nego do Borel decidiu adiar a gravação do DVD, que
aconteceria na próxima terça-feira (29) no
Rio de Janeiro. “Em
respeito às pessoas
que feriu e à toda a
comunidade LGBTQ+,
o cantor irá adiar o
projeto. Não se trata de um momento de celebração,
mas de reflexão e respeito. A data de 29 de janeiro
também convida a todos para um momento de atenção especial, por se tratar do Dia Nacional da Visibilidade Trans”, diz o comunicado encaminhado pela
assessoria do músico. No último domingo (20), Nego
foi vaiado ao participar do ensaio do Bloco das Poderosas de Anitta, no Rio de Janeiro.
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Como economizar no fim de
semana sem deixar de curtir

O problema é que, independentemente da sua escolha, sair implica gastar dinheiro. E quando a
situação financeira está mais apertada, as despesas com lazer podem ser vilões do orçamento

O

fim de semana está aí
e chegou a hora, finalmente, de sair para se
divertir. Cinema, balada, restaurante, reunião com os
amigos… qual o seu programa
favorito?
Se esse é o seu caso, é preciso
acender a luz amarela e tomar
algumas atitudes.
Afinal, se você trabalha e se
esforça a semana inteira, tem
mais do que o direito de curtir os
dias de folga.
Para resolver essa equação
que parece complicada, confira
cinco dicas para economizar no
fim de semana:
1. Olhe sua conta:
Essa dica pode parecer boba,
mas tem muita gente que larga
o lápis na sexta-feira e sai por aí
passando o cartão sem se preocupar com o saldo e com as despesas que ainda terá até o final
do mês. Por isso, antes de sair, dê
uma olhada na sua conta corrente e lembre as despesas que
você ainda terá que arcar antes
do próximo salário. Essa tarefa é
um pouco chata, mas pode ficar
mais fácil se você usar uma ferramenta de controle financeiro.
2. Planeje-se para economizar
Agora que você já sabe quanto
dinheiro pode gastar para não
comprometer suas finanças ao
longo do mês, escolha os programas do fim de semana com
base no seu orçamento. Se você
pretende sair mais de um dia, divida o valor que tem pelo número de atividades e escolha a programação com base no quanto
você pode gastar.
3. Procure programas gratuitos:
Um passeio no parque e uma
boa conversa com os amigos na
praça são programas que podem ser muito divertidos e você
não precisa gastar nada. Saia

do circuito mais popular e procure atividades culturais gratuitas
na sua cidade.
Outra dica bem bacana para
esta época do ano é visitar os
bloquinhos de Carnaval na rua,
que já começaram a acontecer
em diversas cidades do Brasil. Diversão boa e barata.
4. Faça programas em casa:
Comprar bebidas e comidinhas
no supermercado e reunir os
amigos em casa é infinitamente

mais barato do que ir para um
bar ou uma balada. Se houver
algum cozinheiro ou alguém que
saiba tocar violão na turma, melhor ainda. A diversão é mais do
que garantida! Fazer um esquenta antes de ir para a balada também é uma opção para
gastar menos. Para quem gosta
de programas mais tranquilos,
em vez de ir ao cinema, uma opção é assistir a uma série ou filme
em programas como o Netflix,

cuja assinatura mensal é de menos de R$ 20.
5. Use cupons de desconto:
Existe uma infinidade de sites
que vendem cupons que oferecem preços bem mais convidativos para jantares em restaurantes, drinks em bares e atividades
culturais no Brasil todo. Vale ficar
atento às ofertas recentes e
aproveitar os descontos para
economizar no fim de semana.
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Esportes
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Sampaio Corrêa muda chip
Amargando ainda uma goleada humilhante por 5 x 0 para o Ceará, a Bolívia Querida
recebe o Confiança-SE, às 16h, no Estádio Castelão, neste sábado (26), pela 2ª rodada
Com dois gols de Maxuel, o Sampaio
venceu a segunda partina no Campeonato Maranhense 2019.
O time tricolor continua com 100% de
aproveitamento na competição estadual, mas agora a equipe muda o chip
e tem confronto pela Copa do Nordeste.
Amargando ainda uma goleada humilhante por 5 x 0 para o Ceará, a Bolívia Querida recebe o Confiança-SE, às
16h, no Estádio Castelão, neste sábado
(26).

Flávio não deve mudar

Para a partida, o técnico Flávio Araújo não deverá mudar a escalação do time que venceu a Onça de Barra do
Corda, com gols de Willian Samurai,
que deverá ser o comandante do ataque de Tricolor.

O treinador Flávio Araújo deverá
mandar a campo: Rodrigo Santos,
Yann, Wanderson, Douglas e Rômulo;
Dedé, Patrick Mota, Talisson e Eloir; Christian e Maxuell Samurai.

Betinho mantém a base

Pelo lado do Confiança-SE, o técnico
Betinho deverá manter a base que vem
utilizando, nas competições que disputa em 2019, com: Genivaldo; Marcelinho, Negretti, João Victor e Radar; Jardel, Flávio, Rafael Villa e Júnior Timbó;
Leandro Kível e Gustavinho.
A partida será o confronto dos dois
lanternas de seus respectivos grupos no
Nordestão.
O Sampaio ocupa a última colocação do Grupo A e o time sergipano do
Grupo B. Ambos precisam da vitória para respirar na competição regional.

Tricolor e Papão têm jogos alterados Moto Club se reforça
A Diretoria de Competições da CBF divulgou
mudanças em quatro
duelos da Copa do Nordeste 2019, sendo que os
dois representantes do
Maranhão estão envolvidos diretamente nas mudanças.
O confronto entre
Sampaio Corrêa e ABCRN, que seria no dia 16
de março, às 16h, foi antecipado para o dia 14,
às 21h30.
Já Salgueiro-PE e Moto
Club-MA se enfrentam
19h30, trinta minutos
mais tarde que marcado
anteriormente. A partida
entre Botafogo-PB e Altos-PI também mudou
de horário e será às 16h,
do dia 16 de março (sábado).
Por fim, o Clássico Rei
foi adiantado em uma
hora, e será às 17h, do
dia 17 de março (domin-

go). Os locais dos jogos foram mantidos. As alterações foram solicitadas pela Diretoria para ajustes
de horários na grade de
programação da emissora detentora dos direitos
de transmissão.
Sampaio x ABC-RN
De: 16/03, sábado, às 16h
Para: 14/03, quinta-feira,

às 21h30
Local: Estádio Castelão,
em São Luís/MA (mantido)
Salgueiro-PE x Moto
De: 19h
Para: 19h30
Data: 10/03, domingo
(mantida)
Local: Estádio Cornélio de
Barros, em Salgueiro/PE
(mantido)

O elenco rubro-negro
continua se reforçando
para a temporada 2019.
Com um ano longa e repleta de competições, jogadores
competentes
são fundamentais para o
bom desempenho do time. O Moto Club foi ao
mercado e contratou um
novo zagueiro, Eduardo
Favero, de 25 anos. Favero é de Bento Gonçalves–
RS e defendeu na temporada de 2018 o Angra dos
Reis-RJ, sendo titular e
com um gol na temporada. Em 2017 defendeu o
São José dos Campos, titular e também com um
gol na temporada. O zagueiro vem reforçar ainda mais o elenco. “Eu estou muito feliz em vestir
essa camisa, uma camisa
de peso e que vai me dar
a oportunidade de jogar
entre os times grande pela Copa do Nordeste e

do Brasil. Sou muito grato
por essa porta aberta e já
senti o clima da torcida, é
de arrepiar”, afirmou Eduardo Faveira. O jogador
já está treinando normalmente com o elenco.
Neste domingo (27), o
Moto Club enfrenta o Pinheiro, na baixada Maranhense. O jogo foi adiado
da primeira rodada do Estadual, pois o Papão teve
compromisso antecipado na Copa do Nordeste.
Papão e Pac duelam às
16h, no Estádio Costa Rodrigues, em Pinheiro.
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Matou jovem a marretadas
O suspeito confessou a autoria do homicídio praticado contra Carine, afirmando
ainda que no interior da casa os dois teriam se desentendido e a matou com marreta
A Polícia Civil, por meio da Delegacia
de Homicídios de Imperatriz, deu cumprimento ao mandado de prisão temporária contra Emerson Vieira Corrêa,
investigado como autor do homicídio
de Carine Silva Sousa, ocorrido no último domingo (20), em Imperatriz.
Segundo a polícia, foram realizadas
inúmeras investigações até que se chegasse a Emerson Corrêa. Os agentes tomaram conhecimento de que Carine
Sousa e o investigado teriam se encontrado momentos antes do desaparecimento dela. O homem teria cometido o
crime em sua residência, local que residia com sua esposa, que no momento
do fato estava viajando. Posteriormente, usou o veículo da companheira para desovar o corpo da vítima.
Depois do crime, o homem fugiu da
cidade e teria relatado a familiares que

estava em Palmas-TO, lugar onde já havia residido anteriormente. Emerson se
apresentou na delegacia, onde já havia o mandado de prisão temporária e
de busca e apreensão em razão das investigações.
Durante o interrogatório, ele confessou o homicídio, afirmando ainda que
no interior da casa os dois teriam se desentendido. No calor do bate-boca, ele
acabou matando Carine com uma
marreta e depois se desfez dos objetos
dela, incluindo o celular. Negou, ainda,
que o homicídio está ligado a algum ritual religioso. Diante da confissão do
homicídio, o delegado Gustavo Tavares
representou pela conversão de prisão
temporária para prisão preventiva de
Emerson Corrêa. Ele permanecerá preso na Unidade Prisional de Imperatriz à
disposição do Poder Judiciário.

Presos envolvidos em briga de facções Apreendidos 43 kg de xila
A Polícia Militar conseguiu interceptar um grupo de facções rivais que
trocava tiros intensos, no
bairro da Vila Palmeira.
De acordo com a
guarnição, os policiais ouviram os disparos de tiros
e seguiram a pé avançando ponto a ponto
com apoio de uma viatura para que se abrigassem.
Ao chegarem à Rua
São Raimundo, na Vila
Palmeira, a equipe foi recebida a tiros por 15 criminosos, há uma distância de uns 400 metros.
Imediatamente, iniciouse um embate.
Logo o CPU pediu reforço via Centro Integrado de Operações de Segurança -CIOPS, sendo
que uma viatura do 9º
BPM chegou primeiro à
localidade. Com a chegada desta e de outras

unidades o ataque foi
cessado. A polícia encontrou em uma residência um adolescente de
apenas 14 anos caído ao
chão baleado no pé.
Com ele foram encontrados dois simulacros de arma de fogo, posteriormente foi encaminhado
ao hospital para atendimento médico. A viatura
do 9º BPM, encontrou Raimundo Nonato Pires, de
37 anos, e Francisco Xavier Alves, de 28 anos, tentando se esconder no
mangue, por esse motivo
foram conduzidos até o
plantão de Polícia Civil na
Cajazeiras. Em sequência, a equipe encontrou
Roberto dos Anjos Costa,
de 20 anos, ferido no pé,
aparentemente por arma
de fogo, este encaminhado ao Socorrão I e
em seguida apresentado
no plantão.Em continui-

dade as averiguações do
local para encontrar outros indivíduos envolvidos
no ato criminoso, o Ciops
informou via rádio que alguns tentaram entrar em
uma residência, no qual
foi constatado e localizado um menor infrator de
16 anos. Ele, que faz parte
de uma fação criminosa,
confessou estar na companhia de Roberto e Ivisson de Oliveira Costa, no
ataque aos policiais.

A Polícia Civil, através
da 7ª Delegacia Regional
de Santa Inês, após um
longo trabalho investigativo contra o crime organizado, em especial com
envolvimento no tráfico
ilícito de entorpecentes
em Santa Inês e Região,
prendeu duas pessoas.
Foram presos Walison
Freitas da Silva, 24 anos, e
Alexandre Salustiano Costa, natural do Mato Grosso, e condução de outras
três pessoas que não tiveram sua participação
efetiva comprovada.
Nos locais previamente
levantados, pela Policia
Civil, foram encontrados

aproximadamente 2,3 kg
de cocaína pura, 43 kg
de maconha prensada,
três balanças de precisão, 12 munições 0.40,
duas motocicletas roubadas, além de vários apetrechos para embalar toda a droga e caderno de
anotações do tráfico, todo material apreendido
foi avaliado em aproximadamente R$ 150 mil.
A droga encontrada
seria comercializada e
distribuída em toda região de Santa Inês, bem
como vendidas nas festas
da cidade.

