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DICAS

NOVELAS 29/01/19

RECEITA – PERNIL ASSADO COM BATATAS

ESTERILIZAR MATERIAL PARA AS

Malhação Vidas Brasileiras

INGREDIENTES:

3 – Passe a mistura dos temperos

HORÓSCOPO
29/01/19

MANICURES

Alex, Maria Alice, Pérola e Már-

1 Kg e 1/2 pernil de porco

em todo o pernil, fazendo com

ÁRIES

cio discutem no colégio. Tito e

5 dentes grandes de alho

que o tempero penetre nas per-

1. Coloque os instrumentos cor-

Momento que propícia felizes

Garoto recuperam a caixa de

Suco de 1 limão grande

furações feitas.

contatos com os pais, filhos, pa-

tantes dentro de uma vasilha

Heitor e descobrem que ela

1 colher (chá) de sal

4 – Deixe a peça de pernil tem-

rentes e com pessoas de sua al-

plástica, coloque água e deter-

guarda uma carta para o avô.

Pimenta-do-reino a gosto

perada descansar por um perío-

ta estima.

gente.

Érico ouve quando Gabriela,

2 cubos de caldo de porco

do mínimo de 2 horas.

2. Limpe bem as lâminas e par-

TOURO

Marcelo, Vinícius e Rafael con-

5 colheres de azeite

5 – Coloque o pernil para assar

Poupar as suas economias, a fim

tes cortantes, retirando-se todos

versam sobre a redução do pro-

Alecrim

coberta com papel alumínio, em

de conseguir a casa própria

os resíduos de pele e sujeira. Vo-

grama de bolsas.

10 batatas médias

forno pré-aquecido, em tempe-

Espelho da Vida

que tanto sonha e deseja, será

cê pode usar a própria escovi-

ratura alta por 1 hora.

Alain se assusta quando vê o es-

MODO DE PREPARO:

o mais importante a fazer ago-

nha de unhas para passar nas

6 – Depois de assar por 1 hora, re-

ra.

lâminas e assim evita cortar os

pelho do camarim quebrar. Pris-

1 – Misture em um recipiente os

tire o pernil do forno e coloque as

GÊMEOS

dedos.

cila afirma que sentirá sauda-

dentes de alho socados, o suco

batatas na forma.

3. Enxágue muito bem, retiran-

Dia em que terá muita disposi-

des de Grace. Margot tem um

de limão, o sal, pimenta-do-reino

7 – Cubra novamente com papel

ção mental e física para traba-

do todo detergente das peças.

sonho com Vicente e os dois visi-

a gosto, 1 cubo de caldo de por-

alumínio e coloque para assar

4. Coloque para secar sobre

lhar e para tratar de assuntos

tam Cris/Julia no passado. So-

co, o azeite e o alecrim.

por mais 1 hora.

pessoais.

uma toalha limpa e seca.

lange beija Emiliano. Hugo e Jo-

2 – Com uma faca fina per fure

8 – Retire o papel alumínio e dei-

CÂNCER

si selam um acordo para se aju-

todo o pernil.

xe assar até dourar.

Excelente

dar, e Cláudio acredita que os
dois estão apaixonados.
Verão ‘90’

CRUZADA DO DIA

disposição

mental

para tratar de assuntos importantes e de negócios, para entabular novas idéias.

Nos anos 80, Janaína e os filhos,

LEÃO

João e Jerônimo, assistem ao

Haverá possibilidades de eleva-

programa Patotinha Mágica.

ção material através do esforço

Com o programa em queda de

que têm enviado no trabalho e

audiência, Lidiane instrui Manu-

dos bons negócios realizados ou

zita a anunciar um concurso pa-

a realizar.

ra escolher um novo integrante.

VIRGEM

O Sétimo Guardião

Sua relação com as pessoas no

Valentina convence Laura a fi-

ambiente de trabalho poderão

car em Serro Azul e seduzir Ga-

passar por alguns momentos ne-

briel. Mirtes vê um incêndio na

gativos.

igreja e Luz consegue resgatar

LIBRA

padre Ramiro. Adamastor ques-

Está fase é negativa para você,

tiona Ondina sobre sua família.

mas como tudo passa esta fase

Marilda se espanta com a rea-

também passará dentro de

ção de Eurico ao incêndio na

poucos dias.

igreja. Rivalda pergunta por

ESCORPIÃO

Walid a Diana. Jurandir permite

Boa influência para desenvolver

o namoro de Elisa e Maltoni. Ga-

sua inteligência, e para tratar

briel mostra a fonte a padre Ra-

de assuntos ocultos.

miro, e o convida para assumir o

SAGITÁRIO

lugar de guardião deixado por

Excesso de exigência para com

Eurico.

as pessoas demasiadamente
sensíveis. Cuidado com os inimigos ocultos.
CAPRICÓRNIO
Diminuirão os problemas na vida cotidiana, nos meios de
transporte e nos estudos, graças
a atitudes mais firmes no que toca a esses assuntos.
AQUÁRIO
Muita atividade junto aos ami-

SOLUÇÃO

gos, mas tendência a se envolver em alguns atritos com eles.
PEIXES
Conte consigo mesmo em tudo
que realizar hoje. Os outros irão
notar sua tenacidade e persistência podendo lhe tributar o
dobro de crédito.
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Concursos e Emprego

Mais de 220 vagas abertas
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Concurso da Aeronáutica 2019 selecionará 227 jovens para ingresso no curso de formação de
sargentos. Inscrições serão recebidas a partir de 18 de fevereiro

A

Aeronáutica oficializou
a abertura do concurso
2019 para admissão ao
curso de formação de
sargentos. No total, o edital oferece 227 vagas. As inscrições começam em 18 de fevereiro.
Podem participar da seleção
jovens com idade entre 17 e 24
anos (até 31 de dezembro de
2020) e ensino médio completo.
As chances estão distribuídas
entre cinco especialidades, sendo três delas exclusivas a homens: mecânica de aeronaves
(50 postos), material bélico (13) e
guarda e segurança (30).
Já as oportunidades nas áreas
de equipamento de voo (6) e
controle de tráfego aéreo (128)
são destinadas a candidatos de
ambos os sexos.
Do total de vagas em disputa,
20% são reservadas a participantes que se autodeclararem negros.
Como se inscrever
As candidaturas poderão ser registradas somente pela internet,
por meio do site da Escola de Especialistas
de
Aeronáutica
(http://ingresso.eear.aer.mil.br). O prazo para inscrições ficará aberto até 19 de
março. A taxa de participação
custa R$ 60 e o pagamento poderá ser efetuado até o dia 26
do mesmo mês.

Provas
Na primeira fase, em 2 de junho,
os candidatos realizarão testes
escritos abordando conteúdos
de língua portuguesa, língua inglesa, matemática e física. Haverá aplicação em Belém/PA,
Recife/PE, Natal/RN, Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, São
Paulo/SP, São José dos Campos/SP, Campo Grande/MS, Canoas/RS, Santa Maria/RS, Curitiba/PR, Brasília/DF, Manaus/AM,
Porto Velho/RO e Boa Vista/RR.

Nas demais etapas, os concorrentes passarão por inspeção
de saúde e exame de aptidão
psicológica, de 13 a 30 de agosto; e avaliação do condicionamento físico, de 22 a 25 de outubro, de acordo com o edital.
Sobre o curso
O início do curso de formação
de sargentos (CSF) está previsto
para 15 de janeiro de 2020. O
treinamento ocorrerá em Guaratinguetá, no interior paulista,
com duração de dois anos, em

146 oportunidades de trabalho em prefeitura
A Prefeitura de Floriano, no Piauí, está com inscrições abertas
de concurso público para provimento de 146 vagas do seu quadro de pessoal.
Candidatos que concluíram o
ensino fundamental podem disputar as funções de auxiliar de
serviços gerais (19 vagas) e vigia
(27). O salário inicial é de R$
1.016, Para ensino médio e/ou
curso técnico, as chances do
edital são para os empregos de
motorista (1), agente fiscal de tri-

butos (1), técnico em enfermagem (7) e técnico em saúde bucal (3). Os vencimentos são de
R$ 1.026 para os dois primeiros
cargos e R$ 1.138,48 para os dois
últimos. Quem tem o nível superior está apto às carreiras de contador (1), assistente social (2), fiscal ambiental (1), odontólogo
várias áreas (8), profissional de
educação física (1), enfermeiro
(4), enfermeiro especialista em
saúde mental (2), farmacêutico
(1), fisioterapeuta (1), fonoaudió-

logo (1), médico (12), médico
plantonista Samu (1), médico veterinário (1), nutricionista (2), psicólogo (2), agente de fiscalização de trânsito (5) e professores
(43). As remunerações variam
de R$ 1.171,77 a R$ 2.500. As inscrições serão recebidas até o
dia 11 de fevereiro de 2019, através do endereço eletrônico
www.institutolegatus.com.br. Os
valores são R$ 70 (fundamental),
R$ 90 (médio e técnico) e R$ 120
(formação superior).

regime de internato. Durante os
estudos, os recrutas serão considerados praças especiais, com
vencimentos atuais de R$ 956. A
Aeronáutica também concede
alimentação, alojamento, fardamento e assistências médicohospitalar e dentária. Ao concluir a formação, os militares passarão ao posto de terceiro sargento, que paga R$ 3.825, e poderão servir em todo o território
nacional, conforme as necessidades da Força Aérea Brasileira.
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Pagamento com
desconto até quinta
Encerra na próxima quinta-feira (31) o prazo para
pagar com desconto
contas atrasadas da Caema, do Programa Fique
em Dia com a Caema.
São descontos de até
100% nos juros e multas,
além de redução do próprio valor da conta. Isso
vale para moradores e
empresas.
Veja os descontos:
Para quem pagar à vista:
desconto de 100% nos juros e na multa e desconto
de 30% no valor principal
da dívida (o valor que está na conta).
Para quem parcelar em 3
vezes: desconto de 100%
nos juros e na multa e
desconto de 20% no valor
principal da dívida (o valor que está na conta).
Para quem parcelar em 6
vezes: desconto de 100%
nos juros e na multa e
desconto de 10% no valor
principal da dívida (o valor que está na conta).
No caso do parcelamento, o valor de cada parcela não pode ser menor
do que R$ 100.
Para aderir, o cliente deverá comparecer a qualquer uma das unidades
de negócios da Caema
na capital e no interior,
além dos postos de atendimento do Viva e Procon.
Na capital, as unidades ficam no Centro, Anjo da
Guarda, Cidade Operária, Cohatrac e Vinhais,
além de unidades de
atendimento nos Vivas/Procon.

Cidades
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Mais leitos de UTI
Abertura de novas vagas na Unidade de Terapia Intensiva é reflexo da política
da gestão do prefeito Edivaldo para a área da saúde municipal em São Luís
Desde a primeira quinzena deste mês, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal
Dr. Clementino Moura, o Socorrão
II, conta com novas vagas implantadas pela gestão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior como parte
das ações de reestruturação do
sistema de saúde de São Luís. A
nova ala na UTI dinamiza o atendimento hospitalar de urgência e
emergência voltado à população
ludovicense e maranhense, já que
o pronto-socorro recebe pessoas
de todo o Estado.
Durante a visita, Lula Fylho conversou com a equipe de médicos
e enfermeiros na nova ala e ressaltou que o hospital, que já disponibilizava 19 leitos, agora, com os oito recentemente colocados em
atividade, terá 27 leitos de UTI funcionando plenamente.
Todas as reformas na unidade
de saúde fazem parte de amplo

projeto de modificação de fluxos e
serviços de urgência no Hospital
Municipal Dr. Clementino Moura.
Para a execução dessa iniciativa, a
Prefeitura de São Luís conta com a
consultoria de uma equipe do Hospital Sírio Libanês, por meio do projeto Lean nas Emergências que faz
parte do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Institucional do
SUS (PROADI-SUS) para o triênio de
2018 a 2020. A iniciativa visa promover melhorias no atendimento hospitalar de urgências e emergências

da população brasileira que utiliza
o sistema público de saúde.
As obras que resultaram na nova
ala de UTI do hospital foram iniciadas em outubro de 2018. A Prefeitura de São Luís pretende realizar
obras de reforma na unidade durante todo o ano de 2019, além da
aquisição necessária de equipamentos e produtos imprescindíveis
para um atendimento devidamente adequado aos pacientes que
procuram atendimento no prontosocorro.

Informações turísticas para agentes
A Prefeitura de São Luís, por
meio da Secretaria Municipal de
Turismo (Setur), realizará, até essa
quarta-feira (30), mais uma edição do curso Informações Turísticas, desta vez voltado para o Batalhão de Polícia Militar de Turismo
(Bptur), Blitz Urbana e Guarda Municipal de São Luís.
A capacitação é mais uma
ação da gestão do prefeito Edivaldo com o objetivo de qualificar
os profissionais para melhor atender turistas em visita à cidade, já
que as autoridades são fontes de
informação para o público. Ao todo, estão sendo disponibilizadas
100 vagas.
As inscrições, gratuitas, estão
sendo feitas pelos órgãos de policiamento em contato direto com
a Setur e podem ocorrer até o dia
do curso. As vagas são limitadas.
Outras informações podem obtidas
através
do
e-mail
qualidade1.setur@gmail.com.

Ao longo de 2019, a exemplo de
anos anteriores, a Prefeitura de São
Luís realizá diversos treinamentos
nas áreas de gastronomia, atendimento ao público, atrativos históricos e culturais entre outros.
O curso será realizado no período vespertino (14h às 18h) na sede
da Setur (Rua da Palma, 53 – Cen-

tro), e será ministrado por profissionais da área do turismo. Entre os temas a serem abordados estão o
atendimento ao público, informações sobre pontos turísticos e lugares voltados para o lazer em São
Luís, permitindo a descoberta, pelos visitantes, de espaço que fazem
parte da história da cidade.

Te Contei?
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Juliana Paes no papel de Rita
Rita Cadilac domina o imaginário de muitos fãs e quase quarenta anos depois, a artista ainda colhe os frutos do sucesso construído com o apoio de Chacrinha. Segundo a atriz, que esteve em com a peça “Luz
Del Fuego”, sua trajetória atravessa gerações e pode ganhar as telonas em breve.
“Já vieram me perguntar se eu dava os direitos. Dou tudo. Adoro a Juliana Paes e
ela seria uma boa Rita Cadilac”, disse.

Ator fica pelado em revista
Cantora não quer
parar de rebolar
Luísa Sonza fez um desabafo daqueles neste
fim de semana em sua
casa. Ao compartilhar
um vídeo onde tocava
uma música calma e
leve no violão, a cantora recebeu mil elogios mas não gostou nada dos pedidos para
parar de cantar trilhas
para rebolar e apostar
em um caminho mais
romântico. Nos Stories
do Instagram, a bela
rebateu os comentários ”Toda vez que posto
uma música mais
acústica, vem gente
falar: ‘Faz música assim. Não faz música
para rebolar’. Gente,
quando o Brasil vai entender que um artista
pode fazer música para dançar e também
para refletir… Por que
o Brasil não consegue
entender que um artista que rebola consegue também fazer música acústica, para refletir e que tem letra?
Uma pessoa que enfia
a bunda no chão para
buscar petróleo dançando, também pode
ser uma pessoa que
sabe tocar violão, fazer melisma e cantar.
Uma coisa não anula a
outra”, respondeu.

Chay Suede não é de ficar muito
nos holofotes, mas deu uma entrevista onde revelou faces como homem e ator, além de ser fotografado nu por Bob Wolfenson. O ator de
26 anos já falou sobre o fato de que
faz diversos papéis pelado: “Eu fui
perdendo qualquer pudor conforme a frequência das cenas em que
eu precisava mostrar o corpo no set
aumentava. Meus personagens
sempre fazem cenas de sexo, no
banho ou só pelados mesmo. Os diretores gostam de tirar a minha roupa, e isso simplesmente não é uma
questão para mim”, disse.

Antônia Fontenelle ataca comunidade LGBT

Cantora Preta Gil faz clique em jacuzzi

Antônia Fontenelle se envolveu em
uma polêmica com a
comunidade
LGBTQI+. Tudo começou com ela comentando no vídeo onde
o namorado de Lulu
Santos o pede em casamento. “que bonitinho”, escreveu no vídeo publicado pelo
blogueiro
Hugo
Gloss. Pouco tempo depois, vários usuários interpretaram o comentário como irônico e criticaram a atitude
da youtuber de 45 anos. “Eu achei muito bonitinho o
jeitinho carinhoso dele. E eu comentei ‘ai que bonitinho’, do fundo do meu coração. E aí eu comecei a
ver agora um monte de marcação de um monte de
gayzinho, viadinhos mau caráter agressivos, violentos,
me achincalhando porque eu usei ‘bonitinho’”, falou.

Preta Gil com certeza sabe aproveitar
o ritmo de férias! No
último domingo (27),
a cantora compartilhou um clique em seu
Instagram onde aparece dentro de uma
jacuzzi, com biquíni
vermelho, relaxando
ao extremo. Na legenda aquela frase
essencial: “Relax time
também é preciso!”, escreveu. Recentemente, Preta
teve de dar uma pausa na vida corrida e cheia de
compromissos após ser encaminhada ao hospital por
uma indisposição. Já no recinto, a bela aproveitou
para realizar uma bateria de exames, já que a mesma
havia passado uma semana com quadro forte de gripe. Mas nada passou de um susto, e Preta fez questão
de tranquilizar seus fãs no Instagram.
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Geral
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O que você não deve
postar nas redes sociais

Fazer postagens nas redes sociais pode ser viciante e, muitas vezes, acabamos compartilhando
informações demais no Facebook, Instagram ou Twitter

P

or mais que pareça apenas uma prática inocente, para ser dividida apenas com amigos, há muitas pessoas mal-intencionadas
por aí que podem se aproveitar
desssas informações para algo
grave. Para isso, é preciso se
controlar e pensar duas vezes
antes de publicar algo que possa ser nocivo, ou ainda aproveitar as redes sociais que oferecem a opção de criar listas para
que as postagens sejam enviadas apenas para um único grupo.
Mas, se você ainda tem dúvidas de quais são as precauções
necessárias para não se comprometer na internet, confira a
lista abaixo com sete coisas que
todo mundo posta nas redes sociais, mas que não deveria.
1. Passagens de ônibus e
avião
Ao comprar a passagem de
avião ou ônibus da sua tão desejada viagem, a empolgação de
compartilhar com o mundo a
conquista é grande. No entanto,
algumas pessoas se esquecem
de que elas contêm informações
valiosas que, se caírem em mãos
erradas, podem causar transtornos que acabam gerando mais
burocracia.
Mas, se você quiser muito
compartilhar isso, não se esqueça de colocar uma figurinha ou
ainda borrar as informações importantes como portão de embarque, horário de partida e
chegada, entre outras. Algumas
redes sociais contam com essa
opção de edição de forma nativa, mas também é possível usar
algum aplicativo para isso.
2. Ingressos para shows e cinema
Pensando na mesma empolgação das passagens de avião ou
ônibus, a prática de comparti-

lhar ingressos de shows e cinema
também é bastante comum.
Neste caso, o que pode comprometer é a divulgação do código de barras ou do QR Code,
que podem ser copiados e clonados por criminosos para entrar
no evento se passando por você.
Para evitar esse transtorno e
não precisar desembolsar um
novo ingresso, se for postar alguma foto dos ingressos não se esqueça de cobrir informações importantes.
3. Cartões de débito e crédito
Este tópico até parece óbvio,
mas muitas pessoas ainda costumam compartilhar fotos de cartões de débito ou crédito com os
números aparecendo. Isso pode
causar o furto de dados do cartão, que podem ser usados para
diversas finalidades, como roubo
de identidade, clonagem de
cartão, compras indevidas em
seu nome e muitos outros casos.
Mais uma vez lembramos: cubra todos os números se for postar uma foto do seu novo cartão.
4. Endereço residencial ou fotos na frente de casa
Pessoas mal-intencionadas estão por todas as partes e podem

transparecer ser pessoas boas,
acredite ou não. Um exemplo
disso é a recente série You, da
Netflix, que mostra a história de
um homem que fica obcecado
por uma mulher e consegue descobrir absolutamente tudo sobre
ela pelas redes sociais, inclusive
seu endereço.
Para evitar que esse tipo de situação aconteça, procure não
tirar fotos que mostrem a fachada da sua casa ou prédio, e muito menos divulgue o seu endereço. Talvez você tenha vontade
de marcar o seu condomínio ou
um nome divertido que você criou para a sua casa, mas esta
prática é muito perigosa. Evite-a!
5. Fotos da sua mesa de escritório
Uma foto do seu escritório pode
até parecer inofensiva, mas você conferiu se há alguma informação importante em cima da
sua mesa, em algum outro móvel
ou na parede?
Se você deixar algum cartão
ou correspondência, por exemplo, aparecerem na foto, uma
pessoa mal-intencionada pode
tentar aproximar a imagem e utilizar os dados encontrados para
cometer algum ato ilegal, como

os que já foram citados acima.
6. Fotos de crianças com uniforme da escola
Publicar fotos de crianças, sejam
filhos, irmãos, primos, é uma prática que também é bastante comum, mas que precisa receber
uma atenção ainda mais especial.
Os pequenos costumam ser vítimas de criminosos e qualquer
descuido pode ser um passo para que algo terrível aconteça,
como postar imagens que mostrem o uniforme da escola em
que estudam ou ainda divulgar
o nome da instituição de alguma
outra forma.
7. Check-ins constantes de locais em que sempre frequenta
Para finalizar a lista, não se esqueça de prestar atenção nos
locais onde você costuma fazer
check-in, seja em fotos no Instagram ou em publicações públicas no Facebook. Fazer postagens frequentes no mesmo local
pode indicar que você está sempre por lá, obviamente, chamando a atenção de pessoas
mal-intencionadas. Tente não
marcar o local sempre ou evitar
fotos ou stories que mostrem onde você está ou costuma estar.
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Esportes

Técnico pode poupar
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Flávio Araújo aguarda um relatório do departamento de fisiologia do clube, onde vai
detalhar a condição física do grupo e quais atletas estão bem para atuar na quarta
Após fazer quatro jogos em nove dias, o Sampaio Corrêa entra em campo
nesta quarta-feira (30), pela terceira rodada do Campeonato Maranhense
2019. O time tricolor, dos quatro jogos,
venceu apenas no Maranhense, onde
bateu São José e Cordino. Pela Copa
do Nordeste, a Bolívia Querida ainda
não sentiu o gostinho da vitória, pois foi
goleado pelo Ceará e deixou a vitória
escapar no último sábado (26), no empate com o Confiança-SE, no Estádio
Castelão.
Agora a partida é contra o Imperatriz
e, pensando no desgaste dos atletas, a
comissão técnica pode até poupar alguns atletas na partida do meio de semana.
Flávio Araújo aguarda um relatório
do departamento de fisiologia do clube, onde vai detalhar a condição física

do grupo e quais atletas estão bem e
quais têm possibilidade de desgaste físico por conta do elevado número de jogos em poucos dias.

Meia na área

Com a equipe do Sampaio Corrêa
em plena atividade na temporada, a
diretoria segue se movimentando no
mercado para reforçar o elenco. O presidente Sergio Frota anunciou a contratação do meia Medina, de 28 anos,
que disputou o último campeonato da
Série C pelo Náutico-PE.
O novo contratado acumula passagens pelas equipes do Avaí-SC, ItuanoSP, Chapecoense-SC, ASA-AL, GuaraniSP, Mirassol-SP, além de Potros UAEM, do
México. A apresentação do jogador
aconteceu nesta segunda-feira (28), às
15h, no CT José Carlos Macieira.

Equipe maranhense no 32° Piocerá “Ocupou o vazio” de CR7
O piloto João Afro e o
navegador André Arruda fecharam a participação do 32° Rally Piocerá , em 10° lugar entre
os 20 carros que competiram na categoria Regularidade. E o navegador
André Arruda recebeu a
premiação de campeão Brasileiro de Regularidade 2018, categoria
Turismo.
O 32° Rally Piocerá foi
realizado do dia 21 até a
última sexta feira (25),
com largada no Teresina
Shopping (PI) e chegada
em Juazeiro do Norte
(CE). Essa foi a primeira
vez que a dupla maranhense competiu junta e
a estreia do premiado
navegador João Afro
agora como piloto de
rally. João Afro e o navegador André Arruda representaram o Maranhão, competindo pela

O bom desempenho
do jovem brasileiro Vinicius Júnior, logo em sua
primeira temporada no
Real Madrid, da Espanha,
vem fazendo o brasileiro
colecionar elogios. Após
ser titular mais uma vez e
ajudar sua equipe a vencer o Espanyol, o jovem
brasileiro foi exaltado por
Jorge Valdano, ex-jogador e treinador do clube
espanhol, que atualmente é um dos comentaris-

equipe do Corinthians,
tradicional time de fute-

bol paulistano, que montou uma equipe de rally.

tas de uma rádio espanhola. “Bale veio para
ocupar o vazio que Cristiano deixasse e não o fez.
Quem ocupou este lugar
vazio foi Vinicius”, disse
Valdano.
O jovem Vinicius Junior
foi titular no duelo contra
o Espanyol, no último sábado, e participou das jogadas dos dois gols do
francês Benzema, na partida.

Polícia
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Tiros e muitas mortes
Suspeito de assassinato se livra de testemunha e ainda mata mais uma pessoa em
Pinheiro. Além dos homicídios, uma mulher ficou ferida e está no hospital baleada
Uma brutalidade terminou com duas
pessoas mortas e outra ferida em Pinheiro, cidade da Baixada Maranhense.
O principal suspeito dos crimes seria
Fredson Fernando Silva Canindé, o “Lequinho”, morador da Rua da Paz, em
Turilândia, cidade vizinha ao local do
fato.
No último dia 18 de janeiro, Lequinho
teria assassinado uma pessoa e se apresentado no dia 24, com a presença de
um advogado, na delegacia, sendo liberado após depoimento.
No dia 25, no povoado Barros, na zona rural de Pinheiro, Enilton Carneiro
Carvalho, de 22 anos, foi executado.
No corpo dele foram encontradas seis
per furações de tiros.
A outra vítima fatal, Tiago Silva Rocha, de 18 anos, morreu e em seu corpo
foram encontradas 16 per furações de

tiros. Já Janete Carneiro Carvalho, de
28 anos, foi atingida nas mãos e no rosto.
Janete encontra-se hospitalizada no
hospital de Santa Helena. Ela relatou à
polícia que Fredson Lequinho, em companhia de uma pessoa desconhecida,
teria invadido a residência de Enilton e
o matou, efetuando disparos de garrucha nas costas da vítima.
Após a ação criminosa, eles invadiram um casebre, que fica no quintal da
casa de Enilton, e também mataram Tiago Rocha com vários tiros. Consequentemente, alguns disparos atingiram Janete.
Enilton já tinha sido baleado quando
Lequinho teria matado uma pessoa no
dia 18, sendo que ele voltou para terminar o serviço. A polícia faz buscas pelo
suspeito.

Polícia prende quase um time Prontos para guerra
A Polícia Civil, por
meio da Delegacia Regional de Itapecuru-Mirim
e da Delegacia de Vargem Grande, prendeu
nove pessoas suspeitas
de crimes na região. O
primeiro a ser detido foi
Luís Santana Pereira, “o
Lucas”, 33 anos, pelo crime de posse de arma de
fogo.
Durante ação foram
presos ainda Welton Viana Sousa, 22 anos, Laís
Pereira
Almeida,
25
anos, e Romildo Costa
Lia, 30 anos, pelos crimes
de tráfico de drogas, no
bairro Soldadinho, em
Vargem Grande.
Os suspeitos presos
são parentes da traficante identificada como “Kátia”, que controla
grande parte do tráfico
na área, ou são trabalhadores da traficante.
De acordo com a polí-

cia, Romildo Costa possui
uma extensa ficha criminal contendo a autoria
de latrocínio ocorrido no
ano de 2009. Fazendo uso
de tornozeleira eletrônica
efetivou inúmeros assaltos. Enquanto a ação
ocorria, a polícia apreendeu um tijolo de maconha de aproximadamente 1kg em posse de Laís
Pereira, momento em que
ela se desfazia da droga
no quintal.
Em continuidade à
operação, foi preso em
flagrante delito em outra
residência Marcos Cunha

de Sousa, 22 anos, pelo
crime de receptação.
Com ele foi encontrada a
motocicleta modelo Trax,
cor branca, subtraída em
Itapecuru-Mirim, veículo
que estava sendo procurado pela polícia.
Na cidade de Itapecuru-Mirim foram conduzidos Weberth Pereira da
Silva, 31 anos, por furto de
objetos em residência.
Alexandre Sampaio, 35
anos; Regionaldo Amorim
Rocha, 27 anos e Marcio
José Sousa Pereira, 36
anos, todos com inúmeras
passagens por diversos

Uma operação desencadeada pela polícia Militar e a Polícia Civil, em
Açailândia, culminou na
apreensão de armas. Foram apreendidos uma arma de grosso calibre, calibre 0.50, com o potencial de per furação de atravessar um carro forte, seis
fuzis, quatro pistolas, explosivos e diversas munições. Na ação, houve
troca de tiros, sendo que
um dos suspeitos foi morto
e três foram presos. Na re-

sidência em que os suspeitos estavam, foram
encontradas as armas,
explosivos, diversas munições, um veículo Toyota
Hilux SW4, rádios comunicadores e coletes balísticos. As investigações estão sendo direcionadas,
no sentido de descobrir,
se o grupo estava guardando os armamentos,
que seriam usados em
um futuro ataque, contra
as agências bancárias
da região de Açailândia.

