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APRENDA A 

TIRAR MANCHA 

DE VINHO

HOMEM SOBREVIVE 
A EMBOSCADA, MAS                    

É MORTO APÓS 
SAIR DO HOSPITAL

¢ POLÍCIA 11

CASO ANE MICKAELLY

Suspeito de matar maranhense Ane Mickaelly se 
apresenta no Distrito Federal. José Roberto Brito 

Moreira confessou ter matado a jovem a golpes de faca

ASSASSINO DE 
MARANHENSE 
SE ENTREGA

0,50CAPITAL

R$ 0,50

São Luís, sexta-feira, 12/1/2018       
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DETRAN-MA

INSCRIÇÕES PARA
CONCURSO ATÉ DIA 18 

OPORTUNIDADES 3

SEM PENA

SOBRINHO TRUCIDA 
TIO COM CANIVETE
E GOLPE DE FOICE

POLÍCIA 11

SAIBA SE A CRIANÇA ESTÁ
SOFRENDO BULLYING NA ESCOLA

FOTOS: DIVULGAÇÃO

TE CONTEI? 7

NÃO ESCAPOU!

POLÍCIA 12

GRACIELE 
LACERDA

GATA DE 

CANTOR EXIBE 

CORPO SARADO



DICAS -  NA HORA DE COZINHAR
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PÁGINA 2

ROTEIRORECEITA –  BOLINHO DE CHUCHU

PIADA
VELHO 
MILIONÁRIO
Perguntaram ao velho 
milionário que vivia cercado 
de belas mulheres:
- O senhor acha mesmo que 
essas mulheres gostam de 
você?
E ele respondeu:
- Meu amigo, eu gosto muito 
de camarão, quando peço um 
prato eu não pergunto se o 
camarão gosta de mim. Eu 
simplesmente como e depois 
pago.

FERRYBOATS

Horários diários 
das travessias 

n 4h  6h          
g 5h  7h20          
g 7h  9h
n 8h  10h20          
g 10h 12h20  
n 12h30 14h30
g 14h 16h  
n 15h 17h05
n 17h 19h30
g 19h30  21h10

Observação: A viagem da 
SERVIPORTO, nos horários de 4h e 
6h, não é oferecida aos domingos. 

Informações: 3231-2216

MARÉS 
Cheia – 03h13 – Altura: 4.9m
Baixa – 09h36 – Altura: 1.8m
Cheia – 15h53 – Altura: 4.9m
Baixa – 22h19 – Altura: 1.3m

Bloco da Imprensa 2018 
-  1ª concentração, dia 13 de 
janeiro de 2018, na Praça dos 
Catraieiros, área  da Praia 
Grande,  Centro Histórico 
de São Luís, em frente ao 
Bar do Porto. O Baile da 
Imprensa acontece dia 2 
de fevereiro, na Casa do 
Maranhão, também na Praia 
Grande. Atrações do dia 13 – 
17h – Tambor de Crioula de 
Leonardo; 18h – Sindicato 
do Samba; 19h – Bloco 
Tradicional Reis da Liberdade 
(A); 20h – Show Carnaboi; 
21h – Turma do Quinto; 22h 
– Show de Mano Borges; 23h 
– Banda da Confraria.

Projeto Batuques 
Maranhenses – Dias 14 e 21 
de janeiro, às 17h no Largo 
do Quinto (Madre Deus). 
Programação: A Máquina 
de Descascar’alho; Bloco 
Tradicional Príncipe de 
Roma; Bloco Tradicional Os 
Feras e Bateria da Turma do 
Quinto. Aberto ao Público

2º Forrozão Comitê do 
Chopp – Será realizado dia 
14 de janeiro (domingo) às 
19h na Rua da Feira do São 
Cristóvão com animação 
de Andrezinho e Os Brotos 
do Forró. Apoio: Canto do 
Gonzagão e Grupo Amantes 
do Forró.

Bar da Lú – Aos ábados 
e domingos seresta ao 
vivo a partir das 17h com 
a banda Novo Estilo. E, de 
terça a domingo, funciona 
o Restaurante Luar do 
Nordeste. Avenida Casemiro 
Júnior – Anil – ao lado da 
sede do antigo Lítero. 

Pré Carnaval 2018 
Praça Nauro Machado – 
Programação para o dia 
19 de janeiro de 2018 - 17h 

Cortejo de tribos: Upaon Açu 
, Tupinambás, Curumum; 18h 
Fuzileiros da Fuzarca; 19h 
Bloco Tradicional Originais 
do Ritmo; 20h Bloco 
Afro Aruanda; 21h Bloco 
Tradicional Vinagreira Show; 
22h Show Thaty Estrela; 23h 
Unidos de Ribamar
00h Bloco Afro Oficina Afro

Bar e Restaurante da 
Raquel – Oferece seresta 
ao vivo, todas as sextas-
feiras a partir das 19h, com 
cerveja gelada, gente bonita 
e fácil acesso. Avenida Edson 
Brandão no Anil em frente a 
Farmácia Pague Menos

Pré Carnaval 2018 – Praça 
da Saudade – Programação 
Dia 21 de Janeiro - 17h 
Fuzileiros da Fuzarca; 18h 
Show Célia Maria; 19h 
Misturô; 20h Eraldo Ébano; 
21h Show Grupo Afrôs; 22h 
Bloco Afro Ominirá; 23h 
Marambaia.

Só Concentra Mas Não 
Sai – No domingo (14) tem 
a segunda edição do Bloco 
“Só Concentra Mas não sai”, 
na área externa do Mokai, à 
partir das 17h, a animação 
fica por conta de Bruno 
Shinoda, Argumento e o 
DJ Jr. Bulacha. Ingressos à 
venda no local.

Ilha Eletro Música - O 
Música na Praça do mês de 
janeiro o Shopping da Ilha 
terá apresentações diferentes 
às terças com o DJ Sandro 
Ricardo e às sextas o DJ 
Arsênio Filho. O Ilha Eletro 
Music terá um especial cada 
dia que os DJs tocarem. 
Toda terça e sexta feira uma 
apresentação diferente com a 
interação do público sempre 
a partir das 19h. Evento 
gratuito

Ingredientes:
2 chuchus inteiros
1 ovo
25 gramas de queijo ralado
5 colheres (sopa) de farinha de trigo
sal e pimenta a gosto
óregano a gosto
1/2 cebola
150 ml de óleo para fritar

Modo de preparo:
1 - Rale os chuchus e a cebola
2 - Em um recipiente, bata o ovo
3 - Acrescente todos os outros ingredientes
4 - Esquente uma panela com óleo
5 - Frite até dourar
6 - Depois de fritar, coloque em um recipiente 
forrado com papel toalha
7 - Espere esfriar e sirva a vontade

1 – Omelete mais leve e crescido - A massa 
ficará mais leve e seu omelete crescerá mais se 
você acrescentar um pouco de leite enquanto bate 
os ovos.

2 – Purê de batatas mais gostoso - Substitua 
o leite e a margarina por creme de leite. E, se 
gostar, coloque um pouco de noz-moscada. Fica 
uma delícia.

3 – Para que os brócolis fiquem bem verdinhos 
após o cozimento - Cozinhe-os, de preferência, no 
vapor. Senão, jogue-os na água fervente e deixe-
os lá de 3 a 5 minutos. Coloque-os imediatamente 
em um pote com água bem gelada.

4 - Para untar a forma do bolo - Geralmente 
untamos a forma com óleo ou margarina e 
enfarinhamos com farinha de trigo. Experimente 
usar aveia ou farelo de trigo. O bolo ficará com 
uma textura diferente, além de mais saudável. 
Aproveite a ideia e substitua a farinha branca pela 
integral na receita.

5 - Descascar ovos cozidos - Para descascar ovos 
cozidos com mais facilidade, retire-os da água de 
fervura e coloque-os imediatamente na água fria. 
Se não fizer isso a clara acabará aderindo à casca 
e você terá um trabalhão para desgrudá-la.

daMural Galera

      Parabéns
ao Dr. João Victor, chegando de 

São Paulo à Ilha para comemorar seu 
aniversário com família, amigos e a 

namorada Nayara. Na foto 
com a tia Socorro, que o ama muito.

Matheus é mais novo super-

herói, com muito estilo!

MANDE SUA FOTO PARAaqui@oimparcial.com.brautorizando publicação com telefone e nome completo

Pedro e o 

primo Wendel 

em um dia de 

lazer com a 

família

MEL exibindo seu novo visual: 

cabelo avermelhado
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Inscrições para concurso
do Detran vão até dia 18 

 NÃO PERCA!

Concursos públicos no Maranhão destinam centenas de vagas para candidatos negros

O secretário de Igualdade Racial, Gerson Pinheiro, lembra que 
a lei aprovada no Maranhão tem validade de dez anos.  “A política 
de cotas busca resgatar direitos perdidos pela população. Nesse 
sentido, ela vem com uma temporalidade. Após esses dez anos, ela 
será avaliada. Ou seja, não se quer uma política de forma perene, e 
sim recuperar as perdas e depois ficar em situação de igualdade”, 
afirma o secretário. 

Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deve, no ato 
da inscrição, fazer essa opção e preencher a autodeclaração de 
que é negro, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Somente há reserva imediata de vagas para os candidatos que 
se autodeclararem negros nos cargos com número de vagas igual 
ou superior a três.

Os candidatos serão submetidos, antes da homologação do 
resultado final do concurso, ao procedimento de verificação da 
condição declarada.  “Essa verificação é importante porque é feita 
por uma banca técnica e capacitada. Isso faz que a medida seja 
efetiva de verdade”, diz o auditor fiscal Gustavo Victorio. 

Os candidatos negros 
aprovados dentro do número 
de vagas oferecido à ampla 
concorrência não preen-
cherão as vagas reservadas. 
Isso quer dizer que não há 
hipótese de os candidatos 
negros ficarem em desvan-
tagem só por terem optado 
em concorrer às vagas 
reservadas.  Por exemplo: 
um concurso com dez vagas 
tem duas delas reservadas 
para candidatos negros. Se 
um candidato negro passar 
entre os oito primeiros, ele 
não será incluído na reserva, 
e sim entre os aprovados na 
ampla concorrência.

As regras Como 
funciona

DENTRO DA LEI

O Departamento Estadual 
de Trânsito do Maranhão (De-
tran-MA), por meio da Funda-
ção Carlos Chagas (FCC), está 
com inscrições abertas para 
concurso público. O Detran-MA 
oferta 170 vagas para os car-
gos de assistente de trânsito 
e analista de trânsito, com re-
muneração inicial de R$ 1.400 
e R$ 4.400, respectivamente. 
Para disputar as vagas de ana-
lista é preciso possuir curso de 
graduação em qualquer área, 
enquanto que para concorrer 
às vagas de Assistente, basta 
ter o ensino médio ou técnico 
completo.

Interessados devem se ins-
crever exclusivamente via site 
da FCC (www.concursosfcc.
com.br) até 18 de janeiro de 
2018. Será cobrada taxa de 
inscrição no valor de R$ 90 
ou R$ 140, conforme o cargo, 
lembrando que o edital prevê 
a reserva legal de vagas para 
candidatos negros (no mínimo 
20%) e para candidatos com 
deficiência (5%).

As provas objetivas serão re-
alizadas nas cidades de Caxias, 
Imperatriz e São Luís, conforme 
opção indicada pelo candidato, 
com previsão de aplicação para 
o dia 18 de março de 2018. O 
gabarito será divulgado no site 
da FCC a partir das 17h do dia 

seguinte ao da aplicação.
A validade do concurso será 

de dois anos, a contar da data da 
publicação de sua homologação, 
podendo ser prorrogado por igual 
período, uma única vez. Confira 
as atribuições de cada cargo:

- ANALISTA DE TRÂNSITO:
a) planejar, elaborar, propor 

e coordenar políticas básicas 
para o trânsito

b) planejar, prover as con-
dições operacionais e acom-
panhar a performance de suas 
áreas, buscando aperfeiçoar 
seus produtos e processos

c) cumprir , fazer cumprir, 
divulgar e orientar a aplicação 
da legislação e demais normas 
de trânsito nas áreas de suas 
respectivas atuações

d) supervisionar e coorde-
nar serviços do Detran-MA

e) analisar e prover as con-
dições administrativas, proces-
suais, técnicas e operacionais 
necessárias aos sistemas de 
administração, de fiscalização, 
de auditoria, de informática e 
de atendimento ao usuário

f) executar a fiscalização de 
trânsito, autuar e aplicar as me-
didas administrativas cabíveis, 
previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro - CTB

g) executar outras ativida-
des correlatas. 

Os concursos públicos 
feitos pelo Governo do Ma-
ranhão vêm reservando cen-
tenas de vagas para negros, 
seguindo uma determinação 
de lei aprovada pela Assem-
bleia Legislativa e sancionada 
pelo governador Flávio Dino 
em 2015. A legislação passou 
a destinar 20% das vagas nos 
concursos públicos para can-
didatos negros. 

A Lei 10.240/2015, de au-
toria do Governo do Estado, 
passou por amplo debate com 
a sociedade maranhense em 
audiências públicas. A nova 
regra representa um avanço 

na política de igualdade e in-
clusão no Estado.

O concurso com mais va-
gas em 2017 - para a Polícia 
Militar - reservou 244 delas 
para negros, por exemplo. Fo-
ram 1.214 vagas no total. 

Já o da Empresa Mara-
nhense de Serviços Hospita-
lares (Emserh), que ainda está 
com inscrições abertas, tem 
reserva de 200 vagas – do to-
tal de mil – para negros. 

Contando apenas os con-
cursos abertos desde 2017 
- Polícia Militar, Polícia Civil, 
Detran, Emserh, Aged, Se-
gep e Procon - são mais de 

500 vagas reservadas para 
candidatos negros.  “Eu acho 
muito importante o passo 
que o Governo deu nesse 
sentido porque ajuda a re-
duzir a desigualdade”, diz 
Gustavo de Souza de Olivei-
ra Victorio, de 32 anos, que 
prestou e foi aprovado no 
concurso para auditor fiscal 
da Fazenda do Estado den-
tro da reserva para candi-
datos negros.  “A gente não 
vê no serviço público muitos 
negros exercendo funções. 
Ainda existe um abismo 
que precisa ser superado”, 
acrescenta.
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PONTO DE 
TURISMO

  AGRICULTURA

Nove toneladas de sementes são 

entregues pela Prefeitura e Governo
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São Luís lidera ranking de praias mais em                 
conta para os turistas no verão 2018

Carnaval de Todos 2018 terá programação diversificada 

FOLIA

A programação do Carnaval de Todos 2018 vai garantir 
cinco dias de festa em vários pontos de São Luís. Realiza-
do pelo Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de 
Estado de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com a 
Prefeitura de São Luís e apoio cultural do Grupo Mateus, 
a festa foi planejada para proporcionar a participação de 
toda a família com muita diversão e segurança.  A abertu-
ra dos circuitos oficiais acontece na sexta-feira (9), a partir 
das 18h. Nos demais dias a programação tem início às 16h. 
“Fizemos um planejamento para garantir que a festa ocorra 
com segurança e tranquilidade para a população”, afirmou 
o Secretário de Estado de Cultura e Turismo, Diego Galdino. 
E#le informou os serviços de segurança terá o reforço de 
policiais, apoio da Prefeitura de São Luís, por meio da Guar-
da Municipal, Blitz Urbana e Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu).

O circuito Madre Deus terá cinco dias de folia a começar 
pela sexta-feira com o que há de mais tradicional no carna-
val maranhense, com destaque para os blocos organizados, 
tambor de crioula e shows de artistas locais.

Para a programação do segundo dia de festa oficial do 
Governo do Estado, o Ceprama será palco do baile dos al-
ternativos com a participação dos Blocos Confraria do Copo, 

Jegue Folia, O Bloco do Reggae, Sem limite, Bloco 24×48, 
Bloco Samba di Rua e Bloco do Jacaré.

Também no sábado, a Praça da Lagoa e o APA do Itapi-
racó terão uma programação voltada para a criançada com 
brincadeiras e atrações infantis que foram pensadas para 
a toda família.

O Bailinho Infantil, que será realizado no Espigão Cos-
teiro, promete esquentar a tarde do domingo (11), com 
apresentações culturais e muita folia para a criançada cur-
tir o ‘Carnaval de Todos’ com segurança e comodidade. 

A Polícia Militar do Maranhão (PMMA) e o Corpo de 
Bombeiros Militar do Maranhão (CBMA) estarão presentes 
para garantir a segurança dos brincantes. Contando com 
um ambiente agradável e seguro, o Espigão é uma opção 
para a garotada extravasar e brincar o Carnaval.

O Circuito da Beira-Mar terá início no domingo e segue 
a até terça–feira 13, com blocos alternativos comandados 
por artistas locais. A concentração dos Blocos de Trio e jar-
dineiras será na a Praça Maria Aragão com chegada à Pra-
ça Manuel Beckman, próximo ao Viva Beira-Mar. “O circuito 
dos blocos alternativos na Beira-Mar foi um sucesso ano 
passado e, este ano vamos fazer um circuito ainda melhor, 
explicou Diego Galdino.

Produtores da capital es-
tão sendo beneficiados com 
insumos e equipamentos 
agrícolas que permitem o 
aperfeiçoamento de suas ati-
vidades diárias. Como parte 
da política de fortalecimento 
e desenvolvimento da agri-
cultura familiar em São Luís, 
a Prefeitura, em parceria 
com o Governo do Estado, 
entregou insumos agrícolas 
a produtores familiares e pe-
quenos produtores agrícolas 
da capital. A entrega ocorreu 
na manhã de quarta-feira 
(10), na comunidade rural 
Cassaco. A Prefeitura de São 
Luís, na gestão do prefeito 
Edivaldo, tem investido forte-
mente em políticas públicas 
visando o crescimento da 
zona rural da capital.

A Secretaria Municipal de 
Agricultura, Pesca e Abaste-
cimento (Semapa) se uniu 
à Secretaria da Agricultura 
Familiar, por meio da Agência 
Estadual de Pesquisa Agro-
pecuária e Extensão Rural do 
Maranhão (Agerp) e Secreta-
ria de Agricultura, Pecuária e 
Pesca do Maranhão (Sagri-
ma), para realizar a ação que 
tem como objetivo garantir a 
autonomia e soberania dos 
agricultores do Agropolo da 
capital. Foram entregues oito 
toneladas de sementes de 
milho, uma tonelada de se-
mentes de arroz, dois kits de 
irrigação - um para a comuni-
dade Cassaco e outro para a 
comunidade Rio dos Cachor-
ros - além de uma tonelada 
de fertilizante, adubo e ureia, 
que beneficiam mais de 500 
agricultores familiares ca-
dastrados pela Semapa.

O fornecimento desses 
insumos aos produtores lo-
cais soma-se a outras ini-
ciativas já implementadas 

pelo prefeito Edivaldo com 
esse objetivo. O vice-prefeito 
Julio Pinheiro reforçou a im-
portância do apoio do muni-
cípio e das parcerias para o 
desenvolvimento econômico 
da cidade. “A Prefeitura ini-
cia o ano com a entrega das 
sementes aos produtores 
rurais, que chegam em boa 
hora, com o período chuvoso. 
Isto vai auxiliar na produção 
da agricultura familiar, levan-
do em conta que São Luís é 
uma das poucas capitais bra-
sileiras com uma produção 
agrícola expressiva. Estamos 
considerando esse dado de 
forma vantajosa ao investir 
na aquisição de insumos im-
portantes como esses, que 
facilitam o trabalho dos pro-
dutores da capital”, disse Ju-
lio Pinheiro.

PARCERIA
Em parceria com o Go-

verno do Estado, por meio 
da Secretaria de Agricultura 
Familiar (SAF), os produtores 
das comunidades do Cassa-
co e Rio dos Cachorros con-
tam agora cada um com seu 
próprio kit de irrigação, que 
contribuem para aumento 
da produção e variedade de 
alimentos.

AÇÕES
Somente ano passado, a 

Prefeitura beneficiou cerca 
de duas mil famílias de agri-
cultores com a entrega de 
aproximadamente uma tone-
lada de sementes de milho e 
13 toneladas de sementes de 
hortaliças. 25 mil mudas de 
alface, couve, pimentão, ma-
mão e manga; três toneladas 
de sementes de feijão; cinco 
mil mudas de juçara precoce; 
e quatro toneladas de ração 
para peixes.

Uma reportagem do jor-
nal Correio, da Bahia, mos-
tra que São Luís é o destino 
de praia mais em conta para 
este verão. A publicação usa 
uma lista feita pelo site es-
pecializado em reserva de 
hotéis Trivago. “O topo da 
lista fica com a cidade de 
São Luís, no Maranhão, com 
média de R$ 188,51 e varia-
ção entre R$ 55 e R$ 581”, 
diz o Correio. De acordo com 
o Índice de Preços de Hotéis 
Trivago, a capital maranhen-
se tirou do topo da lista a 
cidade de Paracuru, em Per-

nambuco, que agora está em 
segundo lugar. 

O Trivago conta que São 
Luís já tinha ocupado a posi-
ção de número 5 na lista do 
verão de 2017. E agora chegou 
à liderança.

Ao falar da Avenida Litorâ-
nea, o Trivago afirma que “são 
muitos bares e quiosques ao 
longo da orla, com boas op-
ções de comida, música e ba-
lada em geral”. 

MELHORA DAS PRAIAS
Reportagem do jornal Folha 

de S.Paulo de dezembro mos-

tra que o Maranhão é o Estado 
que mais melhorou a quali-
dade das praias entre 2016 e 
2017. Todos os 21 pontos me-
didos tiveram evolução.

Foram analisadas 16 praias 
de São Luís e cinco de São 
José de Ribamar. Todas elas 
apresentaram qualidade me-
lhor no período de um ano, um 
aproveitamento de 100%.

Desde 2015, o Governo 
do Maranhão vem investindo 
fortemente em saneamento 
básico e limpeza das praias e 
lagoas, ajudando a devolver a 
qualidade das águas.
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’MALDADES E GROSSERIAS’ X BULLYING

GOZAÇÃO OU BULLYING
Saiba com identificar se seu filho está passando por bullying na escola

Qualquer gozação ou agres-
são sofrida por uma criança 
na escola pode ser considera-
da bullying? O tema voltou ao 
debate no Brasil, quando um 
adolescente goiano disparou 
contra colegas dentro da es-
cola, matando dois e ferindo 
outros quatro, incluindo uma 
jovem que ficou paraplégica, 
em outubro de 2017. Ainda 
investiga-se se ele foi alvo de 
bullying antes dos atos. 

O tema entrou para o voca-
bulário de mães, pais, profes-
sores, diretores de escolas e 

agentes políticos no Brasil faz 
tempo. Apesar disso, muita 
gente ainda torce o nariz para 
a importância do conceito, 
recorrendo principalmente a 
argumentos como “na minha 
época, todo mundo fazia e so-
fria bullying, e ninguém teve 
maiores problemas por isso”. 
Esta abordagem, contudo, 
apresenta dois vícios funda-
mentais: primeiro, a crença 
de que não houve efeitos ad-
versos a médio e longo prazo. 
Segundo, porque o próprio 
conceito de bullying pode es-

tar mal-compreendido. 
O Departamento de Saúde 

e Serviços Humanos do gover-
no dos Estados Unidos define 
o bullying como um “compor-
tamento agressivo e indese-
jado entre crianças em idade 
escolar, manifestado repeti-
damente e envolvendo real ou 
percebido desequilíbrio de po-
der”. Para que seja considerado 
bullying, portanto, o comporta-
mento deve ser agressivo e in-
cluir estes dois elementos: um 
desequilíbrio de poder (quan-
do a criança usa sua força fí-

sica, popularidade ou acesso 
a informações embaraçosas 
para manipular ou prejudicar 
outras) e a repetição (quando o 
comportamento ocorre ou tem 
potencial para ocorrer mais de 
uma vez).

Para a assistente social e 
autora americana Signe Whit-
son, especializada em bullying 
e gerenciamento de conflitos 
entre crianças e adolescentes, 
é preciso aprender a diferen-
ciar entre os comportamentos 
praticados dentro da escola 
justamente para não banalizá-

los - e para saber como interfe-
rir em cada situação.Segundo 
a Pesquisa Nacional de Saú-
de Escolar (PeNSE), cerca de 
195 mil estudantes do 9º ano 
do ensino fundamental disse-
ram, em 2015, terem sofrido 
bullying por parte dos colegas.

Sabemos que o bullying 
tem sérias consequências de 
longo prazo. As vítimas têm 
tendência maior à depressão 
e ansiedade; os perpetrado-
res têm tendência maior de 
vício em álcool ou drogas ou 
de comportamento criminoso.

Nessa categoria são incluídas gozações ou desavenças que não cumpram com as três principais características que 
ela vê no bullying:

O desequilíbrio de poder: é bullying quando um grupo pega no pé de ou exclui 
uma única criança, ou quando uma criança maior e mais forte alveja uma menor.

A repetição: o bullying costuma ocorrer repetidamente, 
e não como uma ação isolada.

A intencionalidade: o bullying é uma agressão proposital, feita com o objetivo de humilhar.

Esse espectro inclui agressões físicas e verbais, mas também relacionais - por exemplo, excluir ou isolar alguém 
socialmente, seja no ambiente escolar ou nas redes sociais. Todas essas ações costumam ter impactos profundos e 
duradouros tanto nas vítimas como nos praticantes.
Fazer essa distinção não significa minimizar comportamentos agressivos de menor potencial: a crítica de um aluno à 
aparência do outro, por exemplo, ainda que não tenha caráter repetitivo ou o objetivo de humilhar, pode ser ofensiva. 
O mesmo pode ser dito de uma agressão física.

Bullying requer intervenção adulta

Casos de bullying, porém, extrapolam a capa-
cidade das crianças e adolescentes de enfrenta-
rem a situação por conta própria. Se há desequi-
líbrio de poder, intencionalidade e repetição nos 
atos com a intenção de humilhar, é preciso que 
adultos reconheçam a gravidade das agressões e 
intervenham - com cuidado para não agravar o 
problema.

O papel dos pais

Ainda é comum que pais de vítimas de bullying 
ou de agressões cotidianas pratiquem dois tipos 
de comportamento que ela considera contrapro-
ducentes.

O primeiro é minimizar as agressões ou deixar 
as crianças lidarem com elas por conta própria; 
o segundo é exagerar na reação a qualquer briga 
dos filhos, já exigindo uma reparação por parte 
da escola ou da criança agressora e talvez expon-
do o próprio filho ainda mais.

1

2
3
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TE CONTEI?

u
GLOBO

DEUS SALVE O REI

u O OUTRO LADO DO PARAÍSO
GLOBO

 NOVELAS

u MALHAÇÃO
GLOBO

uTEMPO DE AMAR
GLOBO

Tina percebe o nervosismo de 
Mitsuko com o questionamento 
do policial. Nena afirma que o di-
nheiro não era de Anderson. Keyla 
explica para K2 como cuidar da 
gravidez. Bóris e Dóris apoiam El-
len, que sofre com a possibilidade 
de Anderson ficar com sequelas. 
Keyla conversa com Tato sobre a 
suposta gravidez de K2 e afirma 
que sempre estará ao lado do 
amigo. 

Rodolfo decide se preparar para 
assumir o trono, mas seu de-
sempenho na Academia Militar 
é decepcionante. Catarina sente 
que Constantino compartilha de 
suas ideias a respeito de fortale-
cer o exército de Artena. Crisélia 
decide comunicar diretamente ao 
povo sobre a morte de Afonso e, 
para desespero de Rodolfo, avisa 
ao neto que ele fará um pronun-
ciamento. 

Maria Vitória conta para José 
Augusto sobre Vicente e Celeste. 
Conselheiro sugere que Vicente 
convide José Augusto para um 
jantar em sua casa. Padre Lúcio 
conta para Inácio que Henrique-
ta se mudou. Maria Vitória cobra 
uma explicação de José Augusto 
por tê-la afastado de Celeste. 

Samuel tenta fazer um acordo 
com Suzy, mas ela o abandona. 
Renato se insinua para Clara. 
Gael vê Renato deixar a casa de 
Clara e vai ao encontro de Aura. 
Clara conversa com Patrick sobre 
Renato. Sophia pede para Gael 
aproximar Aura de Clara para que 
ela seja sua espiã. 

FORA DO CARNAVAL
Wanessa Camargo 

anunciou na quarta-
feira (10) sua saída da 
Mocidade Indepen-
dente de Padre Miguel 
no carnaval deste ano. 
Em carta aberta pu-
blicada pela agremia-
ção, a cantora - dona 
do título de musa da 
escola em 2017 - ex-
plicou que, por con-
ta de compromissos 
profissionais, não vai 
marcar presença na 
Sapucaí. “É com mui-
to pesar que venho através desta mensagem lhes informar 
que não estarei presente no desfile da minha tão amada Mo-
cidade no próximo mês. Foi uma decisão muito difícil, mas 
por amar tanto a escola, eu preciso dar 100% de meu tempo 
e dedicação - e por estar no meio do meu projeto musical pla-
nejado para este ano, eu me vi sem a possibilidade de estar 
junto de vocês”, escreveu a filha de Zezé Di Camargo, com 
quem curtiu o Natal em Goiânia.

TICIANE USA VESTIDO DE

R$ 30 MIL EM PRAIA

Ticiane Pinheiro, de férias 
na Bahia com o marido, Cesar 
Tralli, e a filha, Rafaella Justus, 
de 8 anos, usou um vestido lu-
xuoso para curtir o dia de sol 
na praia de Maraú. A apresen-
tadora apostou em um mo-
delito frente única azul claro 
assinado pela estilista Martha 
Medeiros. A peça feito de renda 
Renascença e produzido à mão 
é avaliada em R$ 29.980. Para 
completar o look, ela escolheu 
óculos da linha Mania da grife 
Dior que custa R$ 1.650.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
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SEU SIGNO DE HOJE
ARIES – Lucros inesperados, excelentes 
contatos pessoais e novas e propícias 
amizades, se apresentarão hoje. Dia feliz 
para empreendimentos, empresas ou 
negócios e ao seu progresso geral. 

TOURO – O dia pode ser bom para ini-
ciar novos conhecimentos profissionais, 
para serem postos em prática breve-
mente. 

GÊMEOS – Com a boa influência do pla-
neta Vênus. Portanto, haverá paz em to-
dos os setores de sua vida. Os aspectos 
planetários deixam você com maiores 
possibilidades de realizar com melhor 
êxito, seus empreendimentos pessoais.

CÂNCER – Excelente dia para desven-
dar segredos de muita importância ao 
seu progresso. Contudo, tome cuidado 
ao nadar ou praticar qualquer esporte 
aquático. 

LEÃO – Bom dia para tratar de assuntos 
ocultos e para elevar ainda mais sua inte-
ligência, através de boas leituras e novos 
conhecimentos. 

VIRGEM – Cuidado neste dia, para não 
perder a confiança das pessoas que são 
extremamente importantes para você. 
Lucros através do conjugue estão pre-
vistos e o trabalho renderá o necessário 
para deixá-lo feliz.

LIBRA – Dia em que sua mente estará 
bastante alerta para obter novas e valio-
sas informações em relação aos amigos 
e parentes. 

ESCORPIÃO – Será bem sucedida hoje, 
se adotar uma atitude otimista. Dia ex-
celente para estudos, testes e contatos 
pessoais. 

SAGITÁRIO – O sucesso que obtiver, 
será repetido nos próximos dias, pois 
terá a colaboração de amigos e pessoas 
bem situadas financeiramente. Êxito no 
campo profissional. 

CAPRICÓRNIO – Terá um feliz resulta-
do em novas associações, melhor ainda 
se com pessoas amigas e conhecidas. 
Um pouco de desarmonia em sua vida 
conjugal, mas com compreensão, tudo 
acabará bem. 
.
AQUÁRIO – Boas notícias estarão pre-
vistas para você. O fluxo é dos melhores 
às associações, ao casamento, e para 
unir-se a outra pessoa. A cor da sorte é 
o vermelho. 

PEIXES – Dia que lhe propicia alguns 
resultados satisfatórios, principalmente 
em se tratando de planos para o futuro. 
Todavia, deverá desconfiar em quem 
quer que seja, cuide da saúde e evite 
desordens que possam afetar sua moral.

Graciele Lacerda está curtindo uns dias de férias com Zezé Di Camargo por Salvador, na Bahia, e aproveitou a 
ida do casal por uma praia de lá para exibir o corpão de biquíni. O clique foi feito pelo próprio noivo da capixaba 
e postado no Instagram dela. “Que assim como o sol, nós possamos espalhar luz e energia por onde formos”, 
escreveu ela na legenda da imagem compartilhada na tarde de quarta-feira.

CLICADA NA BAHIA PELO PRÓPRIO NOIVO
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  RANKING

Veja quem lidera em cada um 
dos estados do Nordeste

Cinco times mantêm vivo o sonho do primeiro título nor-
destino na Copa São Paulo de Juniores. Após o término na 
primeira fase, seguem na disputa Ceará, Sport, Bahia, Vitória 
e Botafogo-PB. Por outro lado, 20 clubes da região se despe-
diram da competição e voltam para casa mais cedo. Entre os 
classificados do Nordeste, a melhor campanha foi do Ceará, 
que terminou na liderança do Grupo 25 com 7 pontos, levando 
a melhor sobre o São Bernardo no saldo de gols. O adversário 
na segunda fase será o Água Santa. Caso passe, pode cruzar 
com o Vasco, que faz o mata-mata contra o próprio São Ber-
nardo. O Sport também chegou na última rodada já classifica-
do. Mas a derrota de 1 a 0 para o São Bernardo deixou o Leão 
em segundo lugar no Grupo 18, e o empurrou para um con-
fronto contra o atual campeão, Corinthians.  O Grupo 28 foi es-
pecial para o futebol nordestino. Os dois representantes da re-
gião avançaram de fase de forma invicta: o Bahia, em primeiro 
lugar; e o Botafogo-PB, em segundo. O Tricolor confirmou a 
liderança com a vitória de 2 a 0 sobre o Manthiqueira. Já o 
Belo venceu o São Bento por 1 a 0 no último jogo da rodada.

PERNAMBUCO
1 Sport, 8.770 pontos (15º)
4 Santa Cruz, 6.210 pontos (25º)
7 Náutico, 4.532 pontos (32º)
14 Salgueiro, 2.333 pontos (51º)
23 Central, 815 pontos (83º)
38 América-PE, 459 pontos (128º)
40 Serra Talhada, 357 pontos (140º)
44 Atlético-PE, 255 pontos (157º)
52 Porto-PE, 114 pontos (184º)
57 Ypiranga-PE, 51 pontos (201º)

BAHIA
2 Vitória, 7.690 pontos (18º)
3 Bahia, 6.647 pontos (21º)
22 Juazeirense, 849 pontos (82º)
35 Fluminense de Feira, 558 pontos (118º)
36 Vitória da Conquista, 530 pontos (122º)
42 Jacuipense, 284 pontos (148º)
44 Jacobina, 255 pontos (157º)
49 Galícia, 204 pontos (170º)
50 Colo Colo, 156 pontos (177º)
51 Serrano-BA, 153 pontos (178º)
58 Bahia de Feira, 50 pontos (205º)
59 Juazeiro, 50 pontos (205º)

CEARÁ
5 Ceará, 5.553 pontos (27º)
10 Fortaleza, 3.289 pontos (42º)
18 Icasa, 1.327 pontos (62º)
25 Guarani de Juazeiro, 762 pontos (88º)
34 Guarany de Sobral, 564 pontos (116º)
43 Uniclinic, 283 pontos (150º)
56 Tiradentes-CE, 69 pontos (199º)
59 Barbalha, 50 pontos (205º)
59 Horizonte, 50 pontos (205º)

RIO GRANDE DO NORTE
6 ABC, 4.592 pontos (31º)
11 América-RN, 3.216 pontos (43º)

20 Globo FC, 1.137 pontos (67º)
33 Potiguar de Mossoró, 610 pontos (106º)
48 Baraúnas, 210 pontos (168º)
53 Alecrim, 75 pontos (194º)
63 Santa Cruz-RN, 25 pontos (214º)

ALAGOAS
8 CRB, 3.991 pontos (36º)
13 ASA, 2.802 pontos (47º)
16 CSA, 1.521 pontos (59º)
24 Murici, 784 pontos (87º)
26 Coruripe, 709 pontos (91º)
39 Santa Rita, 400 pontos (137º)

MARANHÃO
9 Sampaio Corrêa, 3.753 pontos (39º)
19 Moto Club, 1.211 pontos (66º)
28 Maranhão, 660 pontos (95º)
44 Cordino, 255 pontos (157º)
47 Imperatriz, 253 pontos (165º)

PARAÍBA
12 Botafogo-PB, 2.896 pontos (45º)
21 Campinense, 1.079 pontos (70º)
31 Treze, 633 pontos (102º)
37 Sousa, 489 pontos (125º)

SERGIPE
15 Confiança, 1.915 pontos (54º)
30 Sergipe, 648 pontos (99º)
32 Itabaiana, 619 pontos (104º)
41 Estanciano, 292 pontos (146º)
59 Lagarto, 50 pontos (205º)

PIAUÍ
17 River-PI, 1.387 pontos (60º)
27 Parnahyba, 688 pontos (92º)
29 Altos, 650 pontos (98º)
53 Flamengo-PI, 75 pontos (194º)
53 Piauí, 75 pontos (194º)

Nordeste coloca cinco times no 
mata-mata da Copinha 

45 ANOS DE HISTÓRIA

Fora do banco contra o PSV, Lucca, atacante maranhense do 
Corinthians, recebe promessa de Carille de que jogará no sábado

MARANHENSE 
MOEDA 

DE TROCA?

ESPORTES

De volta ao Corinthians em 
2018, o atacante Lucca não jo-
gou um minuto sequer no em-
pate por 1 a 1 com o PSV, nessa 
quarta-feira, em Orlando, pelo 
Torneio da Flórida.

Apesar de fazer parte do 
elenco alvinegro na pré-tem-
porada, Lucca ainda é alvo de 
sondagens e possíveis trocas do 
Corinthians no mercado. Essa 
condição, porém, deixa o ata-
cante insatisfeito – ele quer ter 
chances para brilhar na equipe. 
“Para ser sincero, não fico satis-
feito com isso, não. Procuro es-
tar sempre evoluindo, creio que 
não estou satisfeito com essa 
situação, de ser moeda de tro-
ca, até porque tenho meu valor. 
Esse assunto é um pouco chato 
para mim, não gosto, não fico fe-
liz com isso. Às vezes o pessoal 
fala, e tenho de saber lidar com 
essa situação. Mas não fico nem 

um pouco satisfeito ouvindo es-
sas conversas” afirmou Lucca

O atacante disse também 
que teve uma conversa com Fá-
bio Carille após o retorno de em-
préstimo da Ponte Preta, clube 
pelo qual brilhou no Brasileirão 
de 2017. “Pela conversa que tive-
mos, vou continuar, mas... Não 
sei, né? Tivemos uma conversa 
bem franca, eu e o professor Ca-
rille. Muita gente diz que temos 
algum problema, mas nunca 
tivemos problema algum, sem-
pre respeitei o trabalho dele, ele 
sempre respeita o meu. Foi op-
ção dele mesmo, coisa normal 
do futebol, às vezes o treinador 
opta por outros jogadores e te-
mos de esperar a oportunidade”, 
analisou.

Questionado sobre Lucca, 
Carille avisou que vai dar opor-
tunidade a ele no jogo deste sá-
bado contra o Rangers, às 16h 

(de Brasília), em Orlando, na 
despedida do Corinthians dos 
EUA. “Tive a conversa com o 
Lucca, sim. Ele está nos planos, 
tem contrato, sabe disso, e no 
jogo de sábado vai jogar 45 mi-
nutos. É bom se sentir incomo-
dado (por não jogar). Ele fez um 
ano maravilhoso em 2017 e faz 
parte dos planos, sim”, destacou 
o comandante.

GOLS EM 2017
61 jogos
24 gols 

FICHA TÉCNICA
Nome: Lucca Borges de Brito
Apelido: Lucca
Idade: 27 anos
Local de nascimento: Alto 

Parnaíba - MA
Posição: atacante
Altura: 1.78m
Peso: 72kg

O novo ranking nacional 
de clubes divulgado pela 
CBF reacende a rivalidade 
no futebol nordestino. Afi-
nal, quem é o melhor? Nes-
sa briga doméstica, o Sport 
se manteve mais um ano à 
frente de rivais históricos, 
como Santa Cruz e Náutico, 

da dupla Ba-Vi e do Ceará, 
o mais novo integrante da 
Série A. Confira a lista os 63 
clubes nordestinos que apa-
recem no ranking da CBF (a 
colocação inicial é a posição 
do time no cenário nordesti-
no; entre parênteses, a colo-
cação real).



2/6/2015
ESPORTES 9

12/1/2018

SELEÇÃO SEM NEYMAR
  INGLATERRA

ESCALADA NO ESQUEMA TÁTICO 4-4-2, A SELEÇÃO DA UEFA 
2017 CONTA COM OS BRASILEIROS DANIEL ALVES E MARCELO

Uefa divulga seleção de 2017 sem Neymar e com laterais brasileiros. O atacante 
brasileiro foi preterido pelos astros Cristiano Ronaldo e Lionel Messi no time ideal

A Uefa divulgou a seleção 
do futebol europeu em 2017, 
definida em votação pela in-
ternet, sem a presença de 
Neymar. O atacante brasileiro 
foi preterido pelos astros Cris-
tiano Ronaldo e Lionel Messi 
no time ideal, escalado no es-
quema tático 4-4-2 e que con-
ta com os brasileiros Daniel 
Alves e Marcelo.

Além da opção pelo portu-
guês e o argentino para o ata-
que e pelos laterais brasileiros, 
a votação também apontou 
Buffon como o goleiro titular, 
com Chiellini e Sergio Ramos 
formando a dupla de zaga. Já 
o meio-campo ideal do futebol 
europeu em 2017 conta com 
Hazard, Modric, Kroos e De 
Bruyne.

 A eleição promovida pela 
Uefa contou com 8,8 milhões 
de votos após a entidade euro-
peia listar 50 jogadores, sendo 
cinco goleiros, 15 defenso-
res, 15 meias e 15 atacantes. 
Além de Daniel Alves, Marcelo 
e Neymar, o futebol brasileiro 
também contava com outros 
três indicados: Casemiro, Alex 

Sandro e Fabinho.

LATERAIS BRAZUCAS
Mas apenas os laterais fo-

ram escolhidos, com Neymar 
ficando de fora do time ide-
al da Uefa pelo segundo ano 
consecutivo, mesmo após 
protagonizar a maior transa-
ção da história do futebol ao 
trocar o Barcelona pelo Paris 
Saint-Germain antes do início 
da atual temporada.A seleção 

divulgada nesta quinta-feira 
pela Uefa acabou sendo do-
minada pelo Real Madrid, que 
venceu a Liga dos Campeões 
da Europa na temporada pas-
sada, com cinco dos 11 joga-
dores sendo do time espanhol: 
Sergio Ramos, Marcelo, Kroos, 
Modric e Cristiano Ronaldo. 
Marcelo teve a segunda maior 
quantidade de votos - 70% -, 
atrás apenas de Sergio Ra-
mos, com 73,7%

Arsenal tem acordo com Ancelotti 
para substituir Arsene Wenger
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FLA X CRUZEIRO

Flamengo e Cruzeiro estão próximos de oficializar a negociação envolvendo o argenti-
no Mancuello. Os mineiros vão pagar US$ 1,8 milhão (aproximadamente R$ 5,8 milhões) 
para comprar 60% dos 90% a qual o clube carioca ainda tem do jogador.

A expectativa é de que o meia estrangeiro chegue no começo da próxima semana a 
Belo Horizonte para assinar contrato de três temporadas.

Mancuello será o sétimo reforço do Cruzeiro para a temporada e o quinto estrangeiro 
do grupo de Mano Menezes. Além dele, o clube mineiro já acertou as vindas dos laterais 
Edilson, Egídio, Marcelo Hermes, o volante Bruno Silva, além dos atacantes David e Fred. 
Mancuello é um nome aprovado pelo técnico Mano Menezes.

A negociação começou nos últimos dias. Mancuello, de 28 anos, fez 69 jogos (66 ofi-
ciais) com a camisa rubro-negra e marcou 10 gols em dois anos no Rubro-Negro. Ele foi 
contratado, após passagem pelo Independiente, no início de 2016 por US$ 3 milhões.

O time da Gávea vai vender o atleta para recuperar o investimento, ainda vai manter 
30% do jogador, mas precisa quitar a última parcela com os argentinos. De acordo com o 
último balanço trimestral do rubro-negro, de setembro, ainda falta cerca de R$ 2 milhões 
a serem pagos ao atual campeão da Sul-Americana.

Negociação por Mancuello está perto do fim

O Arsenal prepara um 
nome de peso para substi-
tuir Arsene Wenger. Segun-
do noticia o jornal italiano 
“Corriere dello Sport”, Carlo 
Ancelotti tem um acordo 
com a direção dos Gun-
ners para assumir a vaga 
do francês à frente da equi-
pe londrina. Para isso, teria 
acertado para receber € 40 
milhões (R$ 155 milhões) 
ao longo de quatro anos de 
contrato, fora premiações. 
Só que, de acordo com o 
diário da Velha Bota, ainda 
existem aqueles que espe-
ram que aconteça uma mu-
dança nos planos.

Após muita especulação 
a respeito de uma possível 
de troca no comando técni-
co, Arsenal e Wenger acer-
taram em maio passado a 
renovação de contrato do 
treinador francês por mais 

duas temporadas. Apesar 
dos protestos de grande 
parte da torcida, o francês 
ficará no clube pelo menos 
até junho de 2019, quando 
completará 23 anos no car-
go. A entrada de Ancelotti 
seria depois disso.

Desde 1996 à frente dos 
Gunners, Arsene Wenger 
coleciona 16 títulos no to-
tal: três do Campeonato 
Inglês (1997/98, 2001/02 
e 2003/04), sete da Copa 
da Inglaterra (1997/98, 
2001/02, 2002/03, 
2004/05, 2013/14, 2014/15 
e 2016/17) e seis da Super-
copa da Inglaterra (1998, 
1999, 2002, 2004, 2014 e 
2015). A maior pressão, no 
entanto, fica por conta de ja-
mais ter conquistado a Liga 
dos Campeões, além de ter 
parado nas oitavas de final 
nos últimos sete anos.

 ARSENE WENGER PODE SER SUBSTITUÍDO POR                           
CARLO ANCELOTTI NO COMANDO DO ARSENAL
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GERAL

COMO TIRAR MANCHA DE VINHO
Este artigo fornece 
dicas sobre como 
tirar manchas de 

vinho tinto de roupas 
brancas ou da toalha 

de mesa

ARTE COM BANDEJAS DE ISOPOR
q

q

q

q

q

q

Todo mundo já pas-
sou por isso. Você está 
jantando ou tomando 
um vinho com os amigos 
quando sua mão desliza, 
a taça cai e de repente 
tem uma mancha ver-
melha se espalhando 
em sua blusa branca 
novinha. Mesmo que 
ela seja embaraçosa e 
você não saiba como 
tirar mancha de vinho de 
roupa branca, a mancha 
não precisa ficar na sua 
blusa por muito tempo. 
Existem alguns pas-
sos bem simples que 
respondem sua pergunta 
do que tira mancha de 
vinho e ajudam a se 
livrar dela. Veja aqui al-
gumas dicas sobre como 
tirar mancha de vinho 
tinto das roupas, lençóis 
e outros tecidos.
Observe que estas dicas 
ensinam como tirar 
mancha de vinho tinto 
da roupa feita de tecidos 
mais comuns, como 
algodão e poliéster. 
Se você manchar um 
tecido mais delicado 
como a seda, pode ser 
aconselhável levar o 
item a uma lavanderia 
especializada. Consulte 
sempre as instruções na 
etiqueta da roupa para 
verificar se os diferentes 
métodos de limpeza são 
adequados e faça o teste 
em uma área pequena e 
escondida da roupa para 
evitar novas manchas. 
Além disso, lembre-se 
que quanto mais cedo 
você começar a tratar a 
mancha, melhor será o 
resultado.

DICAS DE COMO TIRAR MANCHA DE VINHO DE ROUPA BRANCA

- Dependendo da quantidade de vinho que você derramou, pressione 
levemente ou absorva o excesso de líquido com um pano limpo ou um 
papel toalha. Não esfregue a mancha, pois esta etapa não é o que tira 
a mancha de vinho. Absorver o excesso apenas evita que a mancha se 
espalhe e fique pior.

- Se possível, aplique um pouco de sal sobre a mancha enquanto ela 
ainda está úmida. O sal é um bom truque para impedir que a mancha 
de vinho tinto se espalhe, pois ele absorve o excesso de líquido e impede 
que o vinho penetre nas fibras das suas roupas. Claro que nem sempre 
tem como tirar mancha de vinho da roupa usando este método. Além 
do sal remover apenas o excesso do vinho, pode ser que tirar a blusa no 
meio de um restaurante lotado para colocar sal sobre a mancha atraia 
mais olhares do que o desejado!

- Se você quer saber como tirar mancha de vinho tinto da roupa sem 
precisar ir embora da festa, tente derramar um pouco de vinho branco 
sobre a mancha para ajudar a neutralizar o vinho tinto. Pressione 
suavemente com um pano limpo ou papel toalha até remover todo o 
excesso de líquido. 
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Polícia cumpre mandado
de prisão contra homicida

Um crime bárbaro aconteceu na cidade de Gonçalves Dias, interior do Maranhão. Um 
jovem assassinou o próprio tio a golpes de foice e canivete. O caso aconteceu na Rua 25 
de Dezembro, no bairro Novo Gonçalves Dias. 

O principal suspeito foi identificado apenas como “Yuri”, e a vítima, por “Adriano”. 
Após uma desavença entre os dois, Yuri atacou Adriano com um golpe de foice e atingiu 
as pernas da vítima.

Após a agressão, Yuri ainda pegou um canivete e deu um golpe no peito de Adriano.
A vítima foi socorrida e levada para hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Sobrinho mata tio com golpes de foice e canivete

CRIME EM FAMÍLIA

 CRIME

CONFESSOU ASSASSINATO

Como aconteceu

No dia do crime, conforme o depoimento de José Roberto, Ane 
Mickaelly, que morava em um apartamento próximo à casa de 
José Roberto, jogava rojões bem em frente ao ponto comercial 
para assustar os clientes. 
Isso teria iniciado às 18h. Por volta das 22h, o homem, já bas-
tante irritado, pegou a faca que utilizava para cortar carnes, 
correu atrás de Ane Mickaelly e a matou. 
José revelou também que ela provocava toda a família. Es-
palhava boatos e postava em redes sociais que mantinha um 
relacionamento com a filha de José Roberto.
Por não haver flagrante, José Roberto Brito Moreira foi liberado 
e deve responder pelo crime de homicídio qualificado. A pena 
pode chegar a 30 anos de cadeia.
Ane Mickaelly Monteiro Mendonça, de 22 anos, era natural de 
Presidente Dutra, interior do Maranhão, e morava sozinha na 
cidade de Samambaia, no Distrito Federal.

Suspeito de matar maranhense Ane Mickaelly se apresenta no Distrito Federal.                                             
José Roberto Brito Moreira confessou ter matado a jovem a golpes de faca

Polícia Civil, por in-

termédio do 18º Distrito 

Policial da Cidade Olím-

pica, conseguiu dar cum-

primento ao mandado de 

prisão preventiva contra 

Paulo Henrique Silva San-

tos, mais conhecido como 

“Barreto”, de 18 anos, 

suspeito de participar de 

um homicídio na capital.

A prisão foi confirmada 

pelo delegado Gil Gonçal-

ves, informando que o cri-

me teria ocorrido no mês 

de outubro de 2017, em 

uma localidade conhecida 

como invasão Ivaldo Ro-

drigues, pertencente ao 

bairro Cidade Olímpica. 

A vítima foi identificada 

como Adriano Conceição 

de Oliveira.

Ainda segundo o de-

legado, o investigado já 

se encontrava preso no 

Complexo Penitenciário 

de Pedrinhas desde o úl-

timo mês de dezembro, 

quando teria participado 

de um crime de roubo 

majorado. As investiga-

ções devem continuar no 

intuito de prender os de-

mais envolvidos no ato 

criminoso.
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O caso do assassinato bár-
baro da maranhense Ane Mi-
ckaelly Monteiro Mendonça, 
de 22 anos, na noite do último 
sábado (6), na cidade de Sa-
mambaia, no Distrito Federal, 
teve mais um capítulo nesta 
semana. O principal suspeito 
de ter esfaqueado a jovem até 
a morte, José Roberto Brito 
Moreira, de 46 anos, se apre-
sentou. Durante depoimento, 
ele confessou ter matado a 
jovem.

Muitos questionamentos 
foram elucidados durante o 
depoimento. O crime, que a 
princípio teria acontecido por 
conta de um suposto pedido 
de casamento de Ane Micka-
elly à filha do assassino, foi 
desmentido por ele.

Em sua versão, José Rober-
to revelou que Ane Mickaelly 
provocava toda a família, por-
que não era correspondida 
pela filha do agressor. Joás 
Borges, delegado-chefe adjun-
to da 32ª Delegacia de Polícia 
Civil do Distrito Federal, disse 
que o assassinato foi executa-
do com uma faca, com a qual 
José Roberto estava traba-
lhando no momento do fato, 
pois ele teria um tipo de chur-
rasquinho nas proximidades 
de sua residência. José Rober-
to não tem passagens anterio-
res pela polícia.

ANE MICKAELLY MONTEIRO MENDONÇA FOI                       
MORTA A FACADAS NA NOITE DO ÚLTIMO SÁBADO

“BARRETO” TERIA MATADO UMA
 PESSOA EM OUTUBRO DE 2017
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Homem sobrevive a emboscada, mas é assassinado a tiros 
dentro de casa depois de receber alta do hospital

PARA CONFIRMAR
 OUSADIA

Bandidos fuzilam e explodem 
carro-forte no Maranhão

Ousada. Assim podemos 
dizer que foi a ação de ban-
didos que assaltaram um 
carro-forte, no município de 
São Bernardo, interior do 
Maranhão. O caso foi regis-
trado na MA-034, próximo 
ao povoado São Raimundo.

Segundo informações, 
os criminosos estavam bem 
armados e em um automó-

vel. Ao se aproximarem do 
carro-forte, atiraram contra 
o veículo e, na sequência, 
o explodiram, arrombando 
uma das portas.

Ainda não há informa-
ções de quanto os assaltan-
tes teriam levado na ação 
criminosa. Nenhum dos 
ocupantes do carro-forte 
saiu ferido.

Um caso de brutalidade ex-
trema chamou atenção nesta 
semana. Uma pessoa foi as-
sassinada a tiros após receber 
alta do hospital. Isso por conta 
de já ter sido vítima de uma 
emboscada.

A vítima, identificada como 
Márcio da Silva Soares, mo-
rador da cidade de Tuntum, 
estava internado no Hospital 
Regional de Presidente Dutra. 
Ele foi liberado da unidade de 
saúde e encaminhado para a 
residência da sogra, na manhã 
da última quarta-feira (10), na 
cidade de Presidente Dutra. 

Márcio Soares esteve in-
ternado depois de ter sofrido 
uma tentativa de homicídio. 
Ele estava na casa da sogra, 
sentado em uma cadeira na 
cozinha, quando foi morto a ti-
ros. Dois homens teriam inva-
dido a casa onde ele estava e o 
assassinaram. A vítima ainda 
foi levada para o hospital, mas 
já chegou sem vida. A polícia 
investiga o caso.

 ITAPECURU-MIRIM

Preso-cantor 
quer mudar 
de vida após 
cadeia

Na cidade de Itapecuru-
Mirim, um assalto pode ter 
mudado a vida do suspeito 
do crime. O rapaz, após ter 
sido detido por conta de furtar 
objetos de uma residência, foi 
levado para a Delegacia Regio-
nal de Itapecuru e lá revelou 
que era um “grande” cantor e 

poderia mudar de vida, inves-
tindo nessa carreira.

Identificado apenas como 
“Rafael”, o rapaz deu um ver-
dadeiro show durante apre-
sentação dele na delegacia. 
Cantou a música Festa de 
Vaquejada, do cantor Mano 
Walter.

MÁRCIO DA SILVA SOARES FOI ASSASSINADO                    
APÓS TER SOBREVIVIDO A UMA EMBOSCADA 

A AÇÃO OUSADA ACONTECEU 
NA MA-034 EM SÃO BERNARDO

 “RAFAEL” DEU 
UM SHOW EM SUA 
APRESENTAÇÃO 
NA DELEGACIA


