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SAMPAIO CORRÊA ENCARA
CEARÁ PELA COPA DO
NORDESTE

CAPITAL

HOMEM CONFESSA
TER ESTUPRADO
CRIANÇA 10 VEZES

0,50
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Em 10 minutos, tudo o que você precisa saber
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PÁGINA 8

RECANTO DOS VINHAIS

HOMEM MORRE E
OUTRA PESSOA É
BALEADA
PÁGINA 8

PAÇO DO LUMIAR

CONCURSO
ENCERRA
INSCRIÇÕES NA
SEXTA-FEIRA
PÁGINA 3

SEAP

GOVERNO DO
MARANHÃO ESTÁ
COM VAGAS
ABERTAS
PÁGINA 3

PRESO IDOSO
FLAGRADO
ABUSANDO
DE MENINA

Polícia captura idoso de 82 anos, que foi flagrado abusando
sexualmente de criança de 10 anos, na Vila Flamengo, na
cidade de São José de Ribamar. Após ser detido, o suspeito
foi levado para o Centro de Triagem de Pedrinhas
POLÍCIA 8
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DICAS

NOVELAS 17/01/19

RECEITA – OMELETE

LIMPAR LENTES DE ÓCULOS

Malhação – Vidas brasileiras

INGREDIENTES

palhar por todo o fundo.

HORÓSCOPO
17/01/19

Gabriela

6 ovos

Quando secar por baixo, enrole

Lave bem as suas lentes

ÁRIES

Bryan elogia o desempenho de

2 colheres (sopa) de leite

a omelete e deixe-a em um can-

Com alto poder de comunica-

Lavar seu óculos de sol de mar-

Santiago e Lourenço se anima.

Sal e pimenta-do-reino

to da frigideira. Unte novamente

ção, você saberá convencer os

ca é essencial para que ele es-

Deivide

50 g de recheio a gosto

a frigideira e coloque mais 1 con-

colegas das suas ideias.

teja sempre limpo. O primeiro

Amanda descobre que não es-

Manteiga para untar

cha da mistura, forrando todo o

tá grávida e é confortada por

MODO DE PREPARO

TOURO

passo é molhar as lentes por

fundo. Espere secar por baixo e

No ambiente profissional, é me-

completo e com bastante cui-

Verena e Talíssia. Kavaco apoia

Com um batedor de arame (fou-

enrole juntamente com a omele-

lhor ouvir mais e falar menos. Tal-

dado. Logo após, esfregue, deli-

Amanda.

et), bata os ovos com o leite e

te pronta.

Espelho da Vida

vez tenha problema com segu-

cadamente, com sabão neutro

tempere com sal e pimenta-do-

Repita a operação até termina-

ros ou documentos.

e água fria. Depois, coloque-os

Cris/Julia descobre o segredo

reino a gosto. Coe a mistura e

rem os ingredientes, obtendo um

GÊMEOS

debaixo da água corrente até

de Maristela. Gustavo suborna

adicione o recheio de sua prefe-

rolo grande. Doure o rolo de to-

A Lua vai acentuar sua simpatia

que todo o sabão tenha sido eli-

Graça para que ela diga a

rência (frios, queijo, tomate, sal-

dos os lados, fatie e sirva.

e seu talento para vender suas

minado, evitando assim, que fi-

Cris/Julia que Danilo a deixou, e

sa, nirá ou cebolinha japonesa,

Obs.: Prato geralmente consumi-

ideias. Ótima oportunidade pa-

que alguma mancha. Para se-

Teresa ouve. Otávio questiona

cebolinha verde etc.).

do no café da manhã japonês,

ra se desculpar com quem pi-

car, basta passar uma flanela

um enfermeiro sobre o estado

Numa frigideira quadrada unta-

acompanhado de arroz e de

sou na bola de bobeira.

ou um lenço, sem esfregá-lo na

de saúde de Danilo.

da com manteiga sobre fogo

daikon (rabanete japonês) rala-

CÂNCER

lente.

Otávio questiona um enfermei-

baixo, coloque 1 concha da mis-

do, ou como recheio de outros

Tenha cuidado com o tecido

Seu emprego vai encher você

ro sobre o estado de saúde de

tura e incline a frigideira para es-

pratos, como sushis.

de orgulho e, por isso, irá se de-

Lavar o lenço que você usa pa-

Danilo. Isabel faz insinuações so-

ra limpar as suas lentes também

bre Cris para Ana e Flávio. An-

é de fundamental importância.

dré afirma a Ana que Cris ficará

O melhor modo de fazê-lo é

bem.

usar água fria e sabão neutro.

O Tempo não para

Exposição ao sol

Marocas diz a Samuca que não

que talvez confunda suas idei-

Deixar suas lentes expostas ao

pode abandonar a família. Pe-

as. Seja discreto(a).

sol, sem o menor cuidado, tam-

tra recusa a proposta de Lúcio.

VIRGEM

bém

Isso

Mariacarla avisa a Lúcio que Li-

Você vai se entregar de corpo e

acontece, principalmente, pa-

valdo retirou a ação que movia

alma na carreira e buscar pes-

ra aquelas que são lentes antir-

contra Samuca. Miss Celine

soas com ideais iguais aos seus.

reflexo.

conta a Marocas que Kiki e Nico

Realize ajustes sempre

LIBRA

foram impedidas de dar início

Atenção aos seus pressentimen-

É bastante comum que com o

ao ano letivo.
O Sétimo Guardião

tos sobre as pessoas em geral.

tempo, o seu óculos de sol preciso de ajuste. Faça sempre que

Gabriel afirma a Judith que Luz

com contas: adie isso. No amor,

sentir que ele está frouxo, evi-

pode ir ao casarão recolher li-

estará com muita energia para

tando que o mesmo caia da fa-

vros para a biblioteca. Gabriel

se divertir e passear.

ce, por exemplo.

revela aos guardiães o ocorrido

Cuidados gerais

ESCORPIÃO

com León, e orienta Machado

Não é um bom dia para lidar

Alguns cuidados básicos, como

a intimar Sampaio a depor. Va-

com grana: a tendência é se

guardá-los dentro das caixas de

lentina alerta Sampaio para ne-

aborrecer. A relação com os

proteção, lavar suas lentes sem-

gar o crime na delegacia. Laura

colegas de equipe pode ficar

pre que necessário, não deixar

e Olavo vão para São Paulo.

competitiva. Cuidado com as

na mão de crianças já ajudará

Marilda suborna Robério para

palavras para não queimar seu

a prolongar a vida útil dele.

conseguir água da fonte.

filme na paquera.

danificá-la.

ameaça

Solange.

Santiago.

CRUZADA DO DIA

dicar ao máximo.
LEÃO
Poderá desenvolver muitas atividades profissionais ou se envolver em diferentes projetos, o

Não terá cabeça para lidar

SARGITÁRIO
No serviço, o clima estará tenso
e podem ocorrer desentendimentos. Sua grana deverá render!
CAPRICÓRNIO
Você vai demonstrar concentração para executar as tarefas
no serviço.
AQUÁRIO
Situações indefinidas na carrei-

SOLUÇÃO

pode

confronta

ra deverão se resolver, trazendo
êxito. Faça uma coisa de cada
vez para não se atrapalhar.
PEIXES
Suas ideias estarão inspiradas,
podendo renovar processos no
trabalho. Resolva assunto ligado à carreira com calma.
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Seap está com vagas
abertas até o dia 18
Também até essa sextafeira (18) serão recebidas
as inscrições para o novo
Processo Seletivo da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
(Seap) do Estado do Maranhão.
O objetivo da seleção é
formar cadastro reserva
para possível admissões
de profissionais de nível
Superior que devem atuar no cargo de Agente
Penitenciário Masculino,
onde vão cumprir jornada de 40h semanais de
trabalho, ou plantão de
12hX36h, com remuneração de R$ 3.283,56 ao
mês, que serão lotados
na unidade prisional de
São Luís.
As inscrições podem ser
realizadas até o dia 18 de
janeiro de 2019, por meio
do endereço eletrônico
www.seap.ma.gov.br. A
classificação dos candidatos vai acontecer por
meio de análise curricular, exame de condicionamento físico, investigação social e avaliação
psicológica;
Este Processo Seletivo
tem validade de um ano,
com possibilidade de
prorrogação por tempo
semelhante.

Concursos e Emprego
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Inscrições até essa sexta
Concurso com mais de 500 vagas da Prefeitura de Paço do Lumiar encerra
inscrições nessa sexta. Os salários para os contratados chegam a R$ 7 mil
A Prefeitura de Paço do Lumiar,
no Estado no Maranhão, anuncia
que as inscrições para o concurso
público de nível fundamental, médio, técnico e superior, encerramse nesta sexta-feira (18).
O certame sofreu algumas alterações nos requisitos dos cargos de
Professor de Educação Física e Psicopedagogo, além de mudanças
no conteúdo programático na função de Professor.
Anteriormente houve alterações
nas inscrições que ficam disponíveis até o dia 18 de janeiro de 2019,
onde os candidatos devem se inscrever pelo site www.institutomachadodeassis.com.br, tendo que
arcar com a taxa de inscrição nos
valores de R$ 52; R$ 80 e R$ 135.
Em virtude da mudança no período de inscrições, as Provas também tiveram as datas alteradas,
passando a vale o seguinte cronograma: Cargos de nível fundamen-

tal e médio têm previsão de realização no dia 17 de fevereiro de
2019, enquanto cargos de nível superior e Professores a data prevista
é 24 de fevereiro de 2019. E, para
lhe auxiliar nos estudos, adquira as
Apostilas Digitais deste certame
em nosso site.
A classificação será composta
das seguintes etapas: Prova Objetiva para todos os cargos; Provas de
Títulos para todos os cargos de nível Superior da área de Educação;
Prova Prática para os cargos de
Professor interprete de Libras e Instrutor de Braile; Prova Discursiva
para Procurador e Teste de Aptidão Física para Guarda Municipal.
Saiba todos os detalhes acessando em nosso site os editais deste Concurso Público, que tem validade de dois anos.
No total, são ofertados 564 vagas com vários cargos disponíveis.
Caso contratados, os profissionais

vão atuar em jornadas de 30h a
40h semanais, fazendo jus à remunerações que partem de R$
1.043,91 e podem chegar a R$
7.118,77.

Concurso é prorrogado até dia 20
A Prefeitura de Iracema, no estado do Ceará, prorroga concurso público destinado ao provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal atualmente vagos
e os que vierem a vagar, e os que
forem criados durante o prazo de
validade de dois anos.
Os interessados em alguma das
vagas podem efetuar inscrição
até o dia 20 de janeiro de 2019,
por meio do endereço eletrônico
www.idib.org.br, mediante pagamento de taxa de R$ 70 a R$ 130.
Saiba mais informações acessando no site acima os editais disponíveis.
Há 130 oportunidades de nível
fundamental a superior.
Dentre as vagas ofertadas, há
aquelas que são reservadas a pessoas que se enquadram nos requisitos especificados no edital.
Com carga horária de 20h a
40h semanais, os selecionados devem fazer jus à remuneração no

valor entre R$ 954,00 e R$ 11.520,00.
Todos os inscritos neste certame
realizarão Prova Objetiva, no entanto, os candidatos aos cargos de
nível superior também devem ser

submetidos à Prova de Títulos.
As Provas Objetivas agora têm
previsão de serem aplicadas provavelmente no dia 17 de março de
2019.

Cidades
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Mais renda para população

Programa Mais Renda, do Governo do Maranhão, estimula a geração de renda e melhora
a vida de centenas de trabalhadores informais no Maranhão

“A

s vendas dos meus
produtos tiveram
um aumento de
aproximadamente 70%, graças ao incentivo do
Programa Mais Renda. Hoje,
consigo planejar e viajar com minha família nas férias escolares
da nossa filha, algo que antes
nos parecia apenas um sonho
distante e que por muito tempo
acalentamos”. O relato é da
vendedora de lanches Kátia Ferreira, de 45 anos, uma das beneficiárias do Programa Mais Renda, ação do Governo do Maranhão voltada à geração de renda por meio da estruturação de
pequenos empreendimentos informais dos setores populares. A
iniciativa é executada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes), sob a coordenação da Gerência de Inclusão Socioprodutiva (Gisp).
Com investimento de cerca
de R$ 5 milhões, o programa já
influenciou positivamente no
empreendimento de 1.770 trabalhadores em diversos municípios maranhenses. Desse total,
1.482 foram atendidos no setor
da alimentação e 288 na área
na beleza. Entre os municípios
contemplados estão São Luís,
São José de Ribamar, Raposa,
Paço do Lumiar, Caxias, Imperatriz, Açailândia, Timon, Codó,

São Mateus, Araioses, Santo
Amaro, Primeira Cruz e de Água
Doce. Para participação no programa, os interessados têm de
atender alguns critérios, como
estar inscrito no Cadastro Único
(CadÚnico) e ter renda mensal,
por pessoa da família, de até
meio salário mínimo, desde que
já atuem ou pretendam atuar
como empreendedores do setor
alimentício ou de beleza.
Após esta etapa, com auxílio
de consultores, os beneficiários
construirão seus Planos de Negó-

cios Individuais, com a finalidade
de iniciar ou dar continuidade
ao empreendimento de forma
planejada.
Depois de cumprir todas as
etapas previstas pelo programa,
os beneficiários receberão um
Kit Negócios contendo fardamento oficial do Mais Renda,
utensílios e equipamentos. Para
os trabalhadores do ramo de alimentos, o Governo do Estado
disponibiliza materiais de trabalho como carrinhos próprios para
a venda de cachorro-quente,

Estrada de Paulino Neves é entregue
A Rota das Emoções está mais
rápida e mais fácil do que nunca. Primeiro, foi a ponte sobre o
Rio Novo, em Paulino Neves, entregue em 2017.
Agora o governador Flávio Dino entregou a MA-315, rodovia
que liga o município até Barreirinhas.
A Rota das Emoções inclui os
estados do Maranhão, Piauí e
Ceará, num trajeto cheio de belezas naturais.
Quem vinha do Ceará e do Pi-

auí tinha dificuldade de fazer o
trecho entre Paulino Neves e Barreirinhas, que era tomado pela
areia.
Isso afastava turistas. Agora toda a região está integrada à rota do turismo brasileiro.
São 38 quilômetros de asfalto
e bloquetes, que respeitam os
aspectos naturais da região. Por
isso, é a primeira ecorodovia do
Maranhão.
Flávio acrescentou que “estamos colocando Paulino Neves

na rota do Brasil. Às vezes demora um tempo para entender isso.
Paulino Neves antes fazia parte
da rota do Maranhão.
Hoje, com a ponte e a estrada, faz parte da rota turística do
Brasil”.
Sem a estrada e sem a ponte,
percorrer o trecho entre Barreirinhas e Paulino Neves com carro
sem tração exigia uma grande
volta, de aproximadamente 3
horas e meia. Agora, o percurso
pode ser feito em meia hora.

churrasquinho, tapioca ou batata frita, de acordo com a necessidade de cada um. Já para a
área da beleza, o kit é composto
por secadores, chapinhas, lavatórios, entre outros acessórios.
Os beneficiários do programa
são acompanhados por profissionais na área do direito, contabilidade e nutrição, durante um
ano. Entre as orientações estão
as informações sobre a inscrição
deles na categoria Micro Empreendedor Individual (MEI).

Te Contei?
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Zé Mayer deixa a TV
Globo após 35 anos

MC é preso com arma de fogo
Airon de Lima Silva, mais conhecido como
MC Lon, foi preso em flagrante por posse
ilegal de arma, junto com um amigo, na
Praia Grande, litoral paulista. O funkeiro
de 27 anos foi denunciado por um anônimo que levou equipes do Batalhão da Polícia Militar do Estado para a casa do cantor. Ele confessou que a arma estava no armário da cozinha. Os policiais foram até lá
e a encontraram.

Ex-BBB vira
monstro após
cirurgia estética
A ex-BBB Ana Paula
Renault deu o que falar nas redes sociais
nesta semana. Ao
mostrar para seus seguidores que acabara
de passar por um procedimento estético, a
jornalista acabou por
assustar os fãs que a
acompanham no Instagram.
Segundo Ana Paula, o
motivo do tratamento
eram algumas manchas na pele provocadas pela acne, além
de reduzir marcas de
expressão. ”Credo! Isso
é muito agressivo. Se
cuida!”, exclamou um
de seus fãs assustados
pela mudança.
Mas tudo ficou bem
quando a ex-bbb mostrou a pele mais iluminada e jovem. ”Resultado: uma pele linda,
saudável e iluminada.
E ainda rejuvenesce,
gente!”, disse ela nas
redes. Ufa!

VIAGRA NATURAL
COMPOSTO ENERGÉTICO
- Estimulante Sexual
- Aumento do Apetite sexual
- Melhora da Ereção
COMPOSIÇÃO
CATUABA, GUARANÁ,
GINSENG,MARAPUÃNA
E TRIBULOS TERRESTRES

Tel: (98) 98855-3874
99133-3814 / 98612-7008
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Ludmilla aparece com
visual novo

Zé Mayer e a Globo deram fim à parceria após
mais de 35 anos. A notícia
foi confirmada pela própria emissora em forma
de comunicado oficial.
Afastado da TV desde
abril de 2017, quando foi
acusado de assédio sexual pela figurinista Susslem
Meneguzzi Tonani, durante os bastidores da novela “A Lei do Amor”, o ator
permanecia com contrato vigente. Tonani, por
sua vez, decidiu não levar
adiante o inquérito contra Mayer.

Ludmilla ama ousar em suas roupas e isso não é novidade nenhuma. Mas a funkeira exibiu um visual
para lá de diferentes em suas redes
sociais e deu o que falar entre os seguidores. Com tranças e coques, a
cantora escolheu um modelo grifado e apertado, completando o visual com nada mais, nada menos
do que pantufas divertidas. Os fãs
de Lud não deixaram barato e criticaram o visual: “Sério, essa roupa
parece a toalha da minha mesa”,
comentou um. “Tem gosto pra tudo,
né?!”, soltou outro. Público exigente, né?

Ator sofre acidente grave no Rio de Janeiro

Letiícia Spiller relembra época de paquita

O ator Caio Junqueira se envolveu
em um acidente grave de carro no Rio de
Janeiro, nesta tarde
da última quarta-feira
(16).
Segundo informações, o ator ficou preso dentro do veículo,
que teria batido em
uma árvore e capotado perto do Aterro do
Flamengo.
Conhecido por seu papel em Tropa de Elite, Caio
foi levado ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, o que
foi confirmado pela assessoria do estabelecimento.
Segundo o corpo de bombeiros, o estado de saúde é
grave, mas a Polícia Militar afirmou que Caio está estável. Por conta do acidente, as pistas do Aterro foram fechadas.

Leticia Spiller se sentiu nostálgica nas redes sociais nesta terça-feira (15). A atriz
compartilhou um clique relembrando o
início de sua carreira
em seu Instagram,
vestida de paquita ao
lado de Mariana e Roberta Richard.
Na legenda, uma
mensagem de carinho: “Essas capricornianas viu! Amizade para a vida
toda! Amo vocês maninhas!! Muitas alegrias hoje e
sempre!! #manaê #manaê”, escreveu a atriz.
E, é claro que os fãs ficaram super surpresos com o
momento nostálgico: “Lembranças de uma infância
muito boa…paquitas..para sempre no coração”, escreveu uma seguidora. “Olha, não sabia que a amizade ainda era tão forte!!”, comemorou outra.

Geral
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Aprenda a secar roupas em
tempos de chuvas
Em período de chuva, o processo de secagem das roupas fica cada vez mais difícil

Q

uando os dias estão chuvosos e
você não tem uma máquina de
secar em casa, esperar as roupas
ficarem secas pode ser bem demorado, gerando um acúmulo de peças no
varal. Para deixar o processo mais rápido,
confira algumas dicas:

Posição do varal

Posicione o varal próximo à janela e certifique-se de que está a uma distância segura
da chuva para que a roupa não molhe ainda mais.

Antes de pendurar as roupas

Se a sua máquina de lavar tiver essa função, procure sempre centrifugar as roupas
para retirar o excesso de água. Depois de tirá-las da máquina, dê uma sacudida nas
peças para que fiquem esticadas

Como pendurar

Distribua as roupas no varal de modo que
fiquem o mais esticadas possível sem se sobrepor. Procure deixar as peças grossas mais
próximas à janela para que sequem mais rápido ou coloque-as em um cabide pendura-

do no varal, já que roupas dobradas ao
meio demoram mais a secar. Você também
pode acelerar a secagem, caso seja necessário, deixando um ventilador próximo ao local.

Secador de cabelo

Se mesmo com as dicas acima uma peça
que você deseje muito usar não fique seca a
tempo, use um secador de cabelo para agilizar e finalizar o processo.

Use o ventilador

Usar um ventilador para auxiliar no processo de secagem das peças. Basta deixar o
varal em um ambiente fechado, coloque o
ventilador próximo as roupas, feche a porta
do local e deixe por alguns minutos. Vai ajudar bastante!

Lave apenas o que for necessário

Em temporadas de muita chuva é importe
você classificar as peças de roupa sujas em
dois grupos, o primeiro seria o das roupas
que precisam ser usadas diariamente
(exemplo: uniforme de trabalho ou escolar),
o outro seria com as roupas que não serão

usadas novamente com frequência e por isso podemos deixar para lavar depois quando o tempo estiver melhor.
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FLÁVIO ARAÚJO ESTÁ CONFIANTE NA ESTREIA DO SAMPAIO NA COMPETIÇÃO

Esportes
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LEOMAR CHEGA AO CORDINO PARA REFORÇAR A EQUIPE NA TEMPORADA

Sampaio busca bicampeonato
na Copa do Nordeste
Tricolor leva confiança na bagagem e Flávio Araújo destaca aspectos positivos para estreia

O

Sampaio Corrêa está pronto para
o confronto contra o Ceará, pela
primeira rodada da Copa do Nordeste.
O Tubarão defende o título, pois conquistou a competição em 2018 em uma final
emocionante contra o Bahia.
O técnico Flávio Araújo testou algumas alternativas de jogo, com variações táticas e
ensaio de jogadas.
O treinador ressaltou a importância do primeiro jogo oficial do ano e o espírito do grupo para o confronto. “Estreia sempre causa
um pouco de apreensão, mas o importante
é que estamos confiantes no trabalho realizado até o presente momento. O grupo está
determinado a fazer um grande jogo em
Fortaleza, e isso faz com que nossas expectativas sejam positivas”, ressaltou.
O comandante tricolor reconhece as
qualidades do adversário, mas aponta os fatores que impulsionam a sua equipe a estrear bem na competição. “O Ceará praticamente manteve a base do ano passado,
com um time entrosado e bem treinado. Nós
ainda não possuímos o entrosamento ideal,
mas temos força de vontade e potencial

técnico para buscar um bom resultado”,
afirmou.
O técnico Flávio Araújo relacionou 18 jogadores para a estreia na Copa do Nordeste.
O grupo ainda fez uma leve movimentação na tarde desta quarta-feira, no próprio
hotel onde está concentrado na cidade de
Fortaleza. A partida está marcada para às
20h, no Estádio Castelão, em Fortaleza.
Relacionados
Goleiros: Rodrigo Carvalho e Rodrigo Santos
Laterais: Talisson, Yan e Rômulo
Zagueiros: Wanderson, Douglas, Rafhael e
Moisés
Volantes: Dedé, João Felipe e Patrick Mota
Meias: Cleitinho, Eloir e Salatiel
Atacantes: Bruninho, Maxuell Samurai e Lucas Bacelar

Cordino contrata cinco reforços

Depois de ser derrotado por um time amador, em pleno Estádio Leandrão, a diretoria
do Cordino contratou cinco reforços.
O treinador Marlon Cutrim, enfatizou que
essa derrota não muda em nada o planeja-

mento e apresentou uma lista de jogadores
que serão liberados.
Chegaram para reforçar a Onça de Barra
do Corda os zagueiros Leomar, ex-Maranhão Atlético Clube, e Ferreira, que teve
uma boa passagem pelo próprio Cordino
em temporadas anteriores.
Outros dois que estão retornando ao clube são o volante Gualberto, e o atacante
Cris.
A novidade foi a contratação do experiente Palito, o atleta que brilhou com a camisa do Moto Club, na Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Palito também teve passagens por Ferroviária-SP, Guarani–SP, Rio Preto-SP, IpatingaMG e outros clubes.
Os cinco atletas foram apresentados e iniciaram treinamentos visando a estreia do
Cordino na temporada.
Com esses reforços, o treinador Marlon
Cutrim, terá uma equipe bem competitiva e
experiente para a disputa do Maranhense
2019.
O Cordino estreia no campeonato no próximo domingo (20), no Estádio Leandrão, em
Barra do Corda contra o MAC, às 15h30.
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Idoso abusador preso
Polícia captura idoso de 82 anos flagrado abusando sexualmente de criança de 10
anos, na Vila Flamengo, em São José de Ribamar. O suspeito foi levado para Pedrinhas
A Polícia Civil do Maranhão, através
da Delegacia de Proteção da Criança
e Adolescente (DPCA), deu cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva contra Raimundo Mendes Mouzinho,
de 82 anos.
O pedido foi fundamentado após divulgação de video onde ele foi flagrado abusando sexualmente de uma criança de 10 anos, dentro de uma residência no bairro Vila Flamengo, em São
José de Ribamar.
A prisão foi realizada pela equipe de
policiais civis da DPCA e após o cumprimento das formalidades legais, o idoso
foi encaminhado ao Centro de Triagem
de Pedrinhas. As imagens viralizaram
nas redes sociais há cerca de 10 dias.
Após a polícia tomar conhecimento do
caso, foram realizadas buscas, mas o
suspeito estava foragido.

3 pessoas baleadas e um morto

Três pessoas foram baleada na noite
da última terça-feira (15), na capital
maranhense. Foram dois casos, sendo
que o primeiro aconteceu na localidade Portal do Vinhais, no bairro Recanto
dos Vinhais. Por volta das 19h50, duas
pessoas estavam em uma moto e durante uma confusão elas foram baleadas. Jordeilson Souza Moraes, de 23
anos, morreu no local. A outra pessoa
foi socorrida e levada para um hospital
de São Luís. A polícia está apurando as
causas do assassinato. Já no bairro da
Cohab, um jovem foi baleado. O local
do fato foi nas proximidades da feirinha
do bairro. De acordo com informações,
duas pessoas se aproximaram da vítima
e, sem nenhuma discussão, atiraram no
rapaz. Os suspeitos fugiram e não foram
identificados.

“Herói” da ponte é homenageado Confessou estupro
Na manhã desta quarta-feira, o Corpo de
Bombeiros do Maranhão
homenageou o empresário José da Paixão,
considerado o “herói”
que salvou uma motorista, quando o carro caiu
no Rio Anil, na Ponte do
Ipase, na última sextafeira (11), em São Luís.
José da Paixão disse
que, quando viu o carro
caindo em sua frente,
precisou salvar aquela
vida. Em nenhum momento José atribui o mérito do salvamento a ele.
Devido ao seu ato, José da Paixão integra a
galeria de heróis do Corpo de Bombeiros e recebeu uma medalha de reconhecimento. Desde o
resgate, José da Paixão
não quis divulgar a sua
imagem. A atitude corajosa e rápida foram cruciais para o sucesso do

A Delegacia da Mulher
de Rosário cumpriu mandado de prisão preventiva contra Wagner Santos
Alves pela prática de estupro contra uma criança
de apenas 8 anos.
Wagner teria confessado

resgate. A vítima foi retirada consciente, sofreu alguns ferimentos e agora

se recupera em um hospital particular de São Luís.

o crime e ainda ressaltou
que praticou o fato pelo
menos umas 10 vezes,
sempre à noite.
O preso foi encaminhado para o Presidio de Pedrinhas, ficando à disposição da Justiça.

