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ASSALTO TERMINA COM 
TRÊS PESSOAS MORTAS 
E DUAS PRESAS

POLÍCIA 11

ESTRANGULADO

Um caso registrado em 
Mato Grosso repercute 
no Maranhão. Homem 
de Pedreiras confessa 

ter assassinado o 
próprio filho de 5 anos 
com golpe “mata-leão”

HOMEM MATA
FILHO DE 5 ANOS

0,50CAPITAL

R$ 0,50

São Luís, quarta-feira, 7/2/2018      

MA

         nº 2.950

JÉSSICA 
RODRIGUES

TE CONTEI? 7

GATA VAI USAR 
POUCA ROUPA 
NO CARNAVAL

“BRABÃO” CAI 
DE PORRADA
NA MÃE, NO 
PAI E NO TIO

TAVA POSSUÍDO!

POLÍCIA 12
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ROTEIRORECEITA – DOCE DE JACA EM CALDA

PIADA

LOTERIAS
LOTOFÁCIL - CONCURSO 1621
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09 10 13 14 18

19 21 22 23 24

OLHANDO 
NO ESPELHO
A mulher está nua, olhando no 
espelho do quarto de dormir. 
Ela não está feliz com o que vê 
e diz para o marido:
— Sinto-me horrível. Pareço 
velha, gorda e feia... Eu 
realmente preciso de um 
elogio seu.
O marido retruca:
— Sua visão está perto da 
perfeição.

1 – Eles Mantêm Contato com a Família - 
Manter o contato com familiares é um hábito 
excelente e deve ser sempre encorajado – 
mesmo que a família dela ou a sua sejam 
difíceis de conviver. Se entrosar com a família 
do companheiro e se tornar parte dela gera 
sentimentos positivos para o casal, desde que 
não hajam conflitos – como quando a sogra não 
gosta da nora e vice-versa.

2 – Brigam de Maneira Construtiva - Casais 
felizes sabem argumentar de maneira que 
não ofenda o outro. Eles sabem que quando a 
discussão está chegando em um ponto onde 
um pode começar a magoar, é a hora de parar 
e deixar o assunto esfriar por um tempo. É esse 
tipo de controle, na hora do desacordo, que 
mantém casais felizes e juntos por mais tempo 
mesmo.

3–Trocam Mimos e Presentes - Casais 
satisfeitos se presenteiam, seja com mimos ou 
frases gostosas de dizer um para o outro. Esse 
tipo de carinho e dedicação une ainda mais um 
casal e mantém o romantismo vivo. Mas ao 
fazer isso, faça como um carinho gratuito, e não 
esperando algo em troca também.
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daMural Galera

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 
Baixa – 05h52 – Altura: 1:34m
Cheia – 12h00 – Altura: 5.11m
Baixa – 18h23 – Altura: 1.44m

Ingredientes:
1/2 (meia) jaca pequena
3 xícaras (chá) de açúcar
2 colheres (sopa) de suco de limão

Modo de preparo:
1 - Abra a jaca ao meio. Separe os gomos e retire as 
sementes. Reserve.
2 - Coloque o açúcar em uma panela. Leve ao fogo sem 
parar de mexer por 15 minutos ou até dourar o açúcar.
3 - Abaixe o fogo e adicione com cuidado 4 xícaras de 
água. Misture até o açúcar dissolver.
4 - Adicione os gomos da jaca. Mexa de vez em quando 
e deixe no fogo por aproximadamente 8 minutos, ou até 
ficar macia e com uma calda dourada e encorpada.
5 - Desligue o fogo e acrescente o suco de limão.
6 - Espere esfriar e guarde em um pote 
de vidro com tampa.

Fofinhas no Carnaval 2018 
– Vai ser realizado dia 8 de 
fevereiro de 2018 no Espaço 
Renascença a partir das 18h. 
Atrações: Banda All Time e 
Pepeu Júnior. Convites: R$ 120 
(adulto)  e 60 (infantil de 10 a 
13 anos) – a venda na Farmácia 
São Patrício – Avenida dos 
Holandeses – Calhau e no 
Educandário Santo Antônio 
-  Avenida Edson Brandão – nº 
14 – Anil entre o Ceuma III e  
Supermercado  Maciel. 

Carnaval Passarela do 
Samba – Anel Viário – Dia 9 
de fevereiro – Sexta-feira. Terá 
início a partir das 18h na Tenda 
do Tambor: Tambor de Crioula 
Juventude de São Benedito; 
Tambor de Crioula de Eliézio; 
Tambor de Crioula Rojão de São 
Benedito e Tambor de Crioula 
Boa Esperança.

Carnaval na Choperia Marcelo 
– Retorno da Forquilha - Dias 
10 (sábado) é dia de Baile 
Carnavalesco a partir das 22h. Dias 
11, 12, 13 – Vesperal a partir das 16h 
e baile a partir das 20h.Ingressos: à 
venda no local do evento

Bloco as Melindrosas – 
Concentra no domingo de 
carnaval 11 de fevereiro na 
Rua 30 – Conjunto Bequimão a 
partir das 16h. Haverá eleição 
da rainha do bloco às 17h com 
premiação de R$ 400 para 
vencedora.

Carnaval de Todos 2018 - 
Praça Nauro Machado – Dia 
9 de Fevereiro - 18h – Show 
Grupo Palmares; 19h – Show da 
Banda do Abano; 20h – Show 
Tathy Estrela; 
21h – Show Banda Kayambá; 

22h – Show Teresa Canto; 23h 
– Show Mákina du Tempo; 00h 
– Show Grupo Madrilenus.

Carnaval de Todos 2018 - 
Praça da Saudade – Dia 9 de 
fevereiro
18h – Show Batuka Nego; 19h 
– Show Ribão D’Olodu; 20h – 
Show Banda Tô Di Mais; 
21h – Show Ivan Marques; 22h 
– Show Serrinha do Maranhão; 
23h – Show Máquina de 
Descascar Alho. 
 
Carnaval de Todos – Dia 9 de 
fevereiro - Tenda do Tambor 
– Passarela do Samba - 18h – 
Tambor de Crioula Juventude 
de São Benedito; 19h – Tambor 
de Crioula de Eliézio; 20h – 
Tambor de Crioula Rojão de 
São Benedito; 21h – Tambor de 
Crioula Boa Esperança. 

Carnaval Passarela do Sama – 
Dia 9 sexta-feira - Desfile dos 
Blocos Tradicionais do Grupo B 
- 19h30 às 19h50 - Os Boêmios 
do Ritmo (não concorre); 19h55 
às 20h15 - Os Diferenciados do 
Renascer; 20h20 às 20h40 - Os 
Imbatíveis; 20h45 às 21h05 
- Alegria do Ritmo; 21h10 às 
21h30 - Os Diplomáticos; 21h35 
às 21h55 - Os Gladiadores; 
22h00 às 22h20 - Vinagreira 
Show; 22h25 às 22h45 - Os 
Guardiões; 22h50 às 23h10 
-  Companhia do Ritmo; 23h15 
às 23h35 - Os Vingadores; 
23h40 às 00h00 - Renovação 
do Ritmo; 00h05 às 00h25 - 
Príncipe da Meia Noite; 00h30 
às 00h50 - Os Inacreditáveis; 
00h55 às 01h15 - Dragões da 
Liberdade; 01h20 às 01h40 - Os 
Guerreiros do Ritmo; 01h45 às 
02h05 - Os Gaviões do Ritmo; 
02h10 ás 02h30 - Os Baratas

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

EXPLOSÃO DA COHAB NO CARNAVAL 2018
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Destinada a bacharéis em direito, carreira conta com 
salário de R$ 11,4 mil. Inscrições para o concurso da  

Polícia Civil de Minas Gerais abrem em 16 de abril

RIO GRANDE DO SUL

Salários de R$ 11.620 em 
concurso para bombeiro

No Rio Grande do Sul, a Secretaria de Segurança Públi-
ca torna público os editais de concursos da Brigada Militar 
(DA/DRESA nº CSPM 01 - 2018) e do Corpo de Bombeiros 
(DA/DRESA nº CSBM 01 - 2018), com o intuito de preencher 
250 vagas de nível superior. São 200 colocações para Capi-
tão QOEM - Polícia Ostensiva e 50 vagas de Capitão QOEM 
- Bombeiro Militar. A remuneração para o posto de capitão é 
de R$ 11.620,55, cumprindo-se jornada de 40 horas sema-
nais.

REQUISITOS PARA SE CANDIDATAR A UMA DAS VAGAS:
Curso superior em Ciências Jurídicas e Sociais; idade 

máxima de 29 anos, até o último dia de inscrição; altura mí-
nima de 1,65m para candidatos do sexo masculino, e 1,60m 
para candidatas do sexo feminino; ilibada conduta pública e 
privada; estar quite com as obrigações eleitorais; não estar 
respondendo a processo criminal; possuir Carteira Nacional 
de Habilitação, no mínimo Categoria “B”, entre outros.

76 VAGAS
NA POLÍCIA

Prefeitura oferece postos de 
trabalho. Salários de até 5.400

 PRESIDENTE JUSCELINO 

A Prefeitura de Presi-
dente Juscelino, no Mara-
nhão, dá inicio à realiza-
ção do novo concurso n.º 
001/2018, com a finalidade 
de preencher 38 vagas em 
cargos de níveis médio e su-
perior, sob o regime jurídico 
estatutário. Os vencimentos 
ofertados vão de R$ 954,00 
a R$ 5.400.

Serão contratados candi-
datos que possam trabalhar 
em carga horária de 24 a 40 
horas semanais, nos cargos 
de Agente Comunitário de 
Endemias, Enfermeiro, Médi-
co, Técnico de Enfermagem, 
Técnico em Laboratório, Téc-
nico em Farmácia, Professor 
de várias modalidades e Nu-
tricionista. Os interessados 

devem realizar suas inscri-
ções até 28 de fevereiro de 
2018, pela internet, no ende-
reço eletrônico www.funvapi.
com.br. O valor da inscrição é 
de R$ 70 ou R$ 100.

Os candidatos serão se-
lecionados através de prova 
escrita objetiva, que será 
aplicada na data provável de 
1 de abril de 2018, em local e 
horário a serem divulgados 
com antecedência. Para os 
cargos de nível superior, ha-
verá prova de títulos.

A validade do concurso 
é de dois anos, a contar da 
data de homologação do re-
sultado final, podendo ser 
prorrogado por igual período, 
a critério da administração.

Foi divulgado o edital do 
concurso para delegado da 
Polícia Civil de Minas Gerais 
(PC/MG). A seleção preen-
cherá, ao todo, 76 vagas para 
atuação em delegacias regio-
nais no interior do estado.  

Destinada a profissionais 
com curso superior em direi-
to, a carreira oferece remune-
ração inicial de R$ 11.475,57 
e tem jornada semanal de 40 
horas de trabalho. 

Será possível se inscrever 
no concurso de delegado da 
PC/MG entre 16 de abril e 15 
de maio, por meio do site da 
Fundação Mariana Resende 
Costa (Fumarc), no endereço: 
www.fumarc.com.br. O valor 
da taxa é de R$ 212. 

SOBRE AS PROVAS 
O concurso da Polícia Civil/

MG envolverá sete etapas. Na 
primeira delas, em 17 de junho, 
na capital, os candidatos farão 
prova objetiva com 70 ques-
tões de múltipla escolha. 

Com duração de quatro 
horas e meias, o exame abor-
dará conteúdos de crimino-
logia, medicina legal, direitos 
humanos e conhecimentos 
em direito administrativo, civil, 
constitucional, penal e proces-
sual penal.  

As demais fases incluem: 
provas dissertativa e oral, em 
12 de agosto e 2 de outubro, 
respectivamente, além de 
avaliação psicológica, exames 
biomédicos/biofísicos, análise 
de títulos e investigação social, 
em datas a serem definidas.

De acordo com o edital, o 

concurso da PC/MG terá va-
lidade de dois anos, prorrogá-
vel por mais dois, a critério do 
órgão.

ATRIBUIÇÕES DO DELEGADO 
a) Presidir a investigação 

criminal de acordo com seu 
livre convencimento técnico-
jurídico, com isenção e impar-
cialidade; 

b) decidir sobre o indicia-
mento, desde que seja realiza-
do por ato fundamentado, me-
diante análise técnico-jurídica 
do fato, que deverá indicar a 
autoria, materialidade e suas 
circunstâncias; 

c) requisitar a realização 
de exames periciais, informa-
ções, cadastros, documentos 
e dados, bem como colher 
provas e praticar os demais 
atos necessários à adequada 
apuração de infração penal e 
do ato infracional, observados 
os limites legais; 

d) decidir sobre a lavratura 
do auto de prisão em flagran-

te; 

e) representar à autoridade 
judiciária para a decretação 
de medidas cautelares reais e 
pessoais; 

f) presidir inquéritos poli-
ciais, a lavratura de autos de 
prisão em flagrante delito, de 
termos circunstanciados de 
ocorrência, de interrogató-
rios, de oitivas e demais atos 
e procedimentos de natureza 
investigativa, penal ou admi-
nistrativa; 

g) formalizar o ato de indi-
ciamento, fundamentando a 
partir dos elementos de fato 
e de direito existentes nos au-
tos; 

h) promover o bem-estar 
geral, a garantia das liberdades 
públicas, o aprimoramento dos 
métodos e procedimentos po-
liciais, a polícia comunitária e 
a mediação de conflitos; i) di-
rigir os serviços de trânsito e a 
identificação civil e criminal no 
âmbito do Estado.
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PREMIAÇÃO DE R$ 2 MIL
4 CIDADES

7/2/2018

A Campanha Instalação Premiada tem o objetivo de estimular as famílias que estão recebendo seus 
kits gratuitos a instalarem o equipamento e vivenciarem mais rápido a experiência com a TV Digital

R$ 6,9 milhões de 
créditos foram liberados

NOTA LEGAL 

A Secretaria de Estado de Fazenda 
(Sefaz) liberou na última sexta-feira (2) 
R$ 6,9 milhões de créditos de restituição 
de ICMS referente às notas fiscais decla-
radas no período de julho a dezembro de 
2017. Os consumidores que exigiram no-
tas fiscais com indicação de seu CPF no 
referido período terão direito aos créditos. 
Para utilizar os créditos, o consumidor de-
verá estar cadastrado no Programa Nota 
Legal e possuir créditos acumulados no 
período. Poderão resgatar, também, as en-
tidades sem fins lucrativos, devidamente 
cadastradas no programa, e que possuam 
notas fiscais declaradas neste período.

COMO RESGATAR?
O consumidor deverá acessar a pági-

na do programa: notalegal.sefaz.ma.gov.
br, informando CPF e senha, clicar na guia 
“utilizar créditos” e selecionar a opção 
“crédito de notas fiscais”.

Em seguida, deverá informar em quais 
dos benefícios deseja resgatar o crédito: 
Conta Corrente, Cartão Vale Transpor-
te, Recarga de Celular pré-pago da OI ou 
VIVO. O limite mínimo para resgate atra-
vés de conta corrente é de R$ 25,00.

As entidades só poderão resgatar os 
créditos através da modalidade conta cor-
rente. Para saber mais sobre o regulamen-
to do programa, consulte a guia Legisla-
ção ou acesse “perguntas frequentes” na 
página principal do programa.

Duas pessoas participaram 
do sorteio Campanha Insta-
lação Premiada e ganharam 
R$ 2 mil. As sorteadas foram 
Neurimar da Silva Rocha, 
moradora do bairro São Rai-
mundo, e Francinete Santana 
Lisboa, Cidade Olímpica.  As 
moradoras de São Luís insta-
laram o kit gratuito, com ante-
na digital e conversor, que está 
sendo distribuído pela Seja 
Digital, cadastraram o código 
que apareceu na tela da TV e 
foram sorteadas no último dia 
17 de janeiro.  Essa semana, 
elas receberam o prêmio das 
mãos de Tarcísio Silva, gerente 
regional da Seja Digital. 

“Soube pela TV que esta-
vam distribuindo os kits e logo 
telefonei para o 147 e agendei a 
retirada. Tudo foi super organi-
zado. No dia da retirada, parti-
cipei de um treinamento sobre 
como instalar e foi fácil, eu 
mesma instalei meu kit e des-
de então temos outra qualida-
de de imagem em casa, parece 
até de uma TV nova. E agora fi-
quei ainda mais feliz com esse 
dinheiro, que vou usar para 
terminar a reforma da minha 
casa”, relata Francinete Santa-
na Lisboa, que mora com seis 
filhos menores e tem na TV a 
principal diversão da família.

A Seja Digital, entidade res-
ponsável por operacionalizar 
a migração do sinal analógico 
de televisão para o digital, está 
distribuindo kits gratuitos para 
as famílias de baixa renda aten-
didas pelo Governo Federal. 

Serão mais de 290 mil kits 
em São Luís e em mais 9 mu-
nicípios do entorno. Para in-

centivar a instalação imediata 
do equipamento, a Seja Digital 
criou a Promoção Instalação 
Premiada, que está sortean-
do prêmios de R$2 mil, em 
cartões pré-pagos, quinzenal-
mente até 28 de março, data 
do desligamento do sinal ana-
lógico de TV na região. 

Para concorrer à promo-
ção, a população precisa ins-
talar em casa seu kit gratuito, 
que vem com antena digital e 
conversor com controle remo-
to. No final do processo de ins-
talação aparece um código na 
tela da TV. 

Após esta etapa, é neces-
sário entrar no site sejadigital.
com.br/concorra ou ligar no 
147 (ligação gratuita) com o 
número do código gerado e se 
cadastrar para concorrer.

O próximo sorteio aconte-
cerá nesta quarta-feira, 14 de 
fevereiro, e o premiado terá 
seu nome divulgado no site da 
promoção sejadigital.com.br/
concorra e a página da Seja 
Digital no Facebook. Retire o 
kit gratuito, instale os equipa-
mentos e participe!

DISTRIBUIÇÃO DE KITS GRATUITOS
A Seja Digital já distribuiu 

mais de 135 mil kits gratuitos, 
que contêm antena digital e 
conversor com controle remo-
to, para as famílias de São Luís 
e de 9 cidades da região. Para 
saber se tem direito ao kit e 
agendar a retirada, a popula-
ção deve ligar gratuitamente 
para o número 147 com NIS 
(Número de Identificação So-
cial) em mãos ou acessar o 
portal sejadigital.com.br/kit.

NEURIMAR ROCHA E FRANCINETE 
LISBOA GANHARAM R$ 2 MIL CADA
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FIQUE SABENDO

>> Produtos para tirar 
manchas recentes do rosto >> Formas caseiras de 

tirar manchas do rosto 

>> Como evitar as 
manchas no rosto

>> Produtos para tirar 
manchas antigas do rosto

Para clarear as manchas do rosto 
causadas pela gravidez, acne, me-
lasma ou pelo sol, podem ser usados 
truques caseiros, remédios, pomadas, 

cremes ou tratamentos estéticos. Nor-
malmente, as manchas recentes são 
mais fáceis de clarear com produtos 
simples que se compra na farmácia 

como cremes e loções que tem ação 
clareadoras, como muriel, mas, quan-
do se trata de uma mancha que está 
na pele há mais de 1 ano, pode ser ne-

cessário recorrer a formulações mais 
específicas que contém hidroquinona 
ou ácidos, e que devem ser usadas 
com indicação do dermatologista.

COMO TIRAR MANCHAS DO ROSTO

Logo que surgem manchas escuras no 
rosto, causadas pelo sol, pela acne ou por 
uma queimadura, o que se pode fazer é 
apostar em produtos como:

l Um ótimo tratamento caseiro para tirar 
manchas do rosto causadas pelas espinhas é 
limpar diariamente a pele com leite de rosas, que 
se pode comprar em farmácias ou drogarias, 
ajuda a manter a pele livre de bactérias e tem 
ação anti-inflamatória e adstringente, o que 
ajuda no combate a acne, sendo coadjuvante 
para clarear a pele. Aplicar máscaras de trata-
mento facial em casa também é uma boa opção 
para clarear as manchas do rosto. Alguns bons 
exemplos são as máscaras de pepino, tomate 
ou de clara de ovo. Basta aplicar o ingrediente 
preferido diretamente sobre a área manchada e 
deixar agir por, aproximadamente, 15 minutos, 
lavando a seguir.

l Não espremer cravos e espinhas;
l Não se expôr ao sol depois de utilizar limão;
l Sempre limpar, tonificar e hidratar a 
pele diariamente, utilizando produtos espe-
cíficos para o seu tipo de pele.
Além disso, é muito importante utilizar dia-
riamente um protetor solar, mesmo nos dias 
nublados, pois os raios solares aumentam a 
produção de melanina, que é responsável pela 
pigmentação da pele. Nas mulheres é comum 
que o descontrole hormonal facilite o surgimento 
de manchas escuras no rosto, por isso, se as 
manchinhas escuras insistem em aparecer mes-
mo com todos esses cuidados, é recomendado 
uma consulta com um ginecologista, porque 
situações como mioma ou ovários policísticos 
podem estar causando manchas na pele.

Quando as manchas escuras no rosto 
são mais antigas, estando presentes há 
mais de 1 ano, podem ser usados outros 
produtos mais específicos, indicados 
pelo dermatologista. Algumas excelentes 
opções de remédios, pomadas e cremes 
para combater as manchas e uniformizar 
o tom da pele incluem:
l Hormoskin;
l Hidroquinona;
l Ácido retinóico ou ácido kójico;
l Vitanol-A;
l Klassis;
l Hidropeek.
Estes produtos só devem ser usados sob 
orientação do dermatologista, porque, 
quando usados de forma indevida, 

l Leite de rosas ou leite de colônia: 
quando se trata de manchas de espinhas. 
Essas loções limpam e desinfetam a pele, 
secando as espinhas. Como consequên-
cia disso, é comum a pele ter um tom 
mais uniforme;

l Loção clareadora muriel: mais indica-
da em caso de mancha escuras causada 
por queimaduras, pelo sol ou pela cata-
pora e pode ser usada diariamente, tendo 
bons resultados. O creme muriel também 
clareia a pele, mas tem uma composição 
gordurosa e, por isso, não deve ser usada 
no rosto.

l As pomadas minâncora e cicatricure 
não clareiam a pele, mas ajudam na ci-
catrização e como consequência a ferida 
como ficar sem relevos, uniforme e mais 
próxima do tom da pele da pessoa.

l Apesar de a água oxigenada e o bicar-
bonato de sódio serem muito utilizados 
para tirar manchas do rosto, o seu uso 
não é recomendado pelos dermatologis-
tas, pois provoca uma irritação na pele 
que parece clareá-la apenas tempora-
riamente, voltando a ficar escura depois 
deste período.

podem agravar a mancha. Normal-
mente, é indicado aplicar o produto 
1 ou 2 vezes ao dia exatamente 
no local da mancha após limpar e 
tonificar o rosto. Quando a pessoa 
ainda apresenta espinhas e cravos 
na pele também, é essencial con-
trolar a oleosidade da pele, e, por 
isso, podem ser indicados outros 
produtos para secar as espinhas.
A limpeza de pele feita pelo 
esteticista é uma excelente aliada 
no controle das espinhas e para 
combater as manchas na pele. 
Recomenda-se fazer, pelo menos, 
uma limpeza de pele profunda 
por mês, durante três meses para 
depois avaliar seus benefícios. Os 
cuidados diários com a pele ainda 
incluem usar sabonete antissep-
tico, leite de limpeza, tônico facial 
e gel hidratante com fator de 
proteção solar.
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TE CONTEI?

SEU SIGNO DE HOJE

ÁRIES - Uma notícia agradável sobre 
negócio ou encontro amoroso, vai lhe 
trazer satisfação. Excelentes oportuni-
dades de se realizar sentimentalmen-
te, financeiramente, social e profissio-
nalmente. 

TOURO - Aproveite as próximas horas 
para dedicar-se à vida sentimental, cul-
tural, intelectual e ter muito resultado 
nas relações humanas em geral.

GÊMEOS - Nem tudo sairá conforme 
seus planos, neste dia. Mas não se 
aborreça, pois tudo, dentro em breve, 
mudará para melhor para você. 

CÂNCER - Supere o seu mau humor, 
que evitará questões, que poderiam 
terminar em sérios atritos. Evite, pois, 
estes atritos, porque muitas serão 
suas chances de sucesso, neste dia 
quer no campo profissional, quer no 
financeiro.

LEÃO - Procure convergir tudo isto 
para o terreno prático, sólido, rendoso. 
Não fique no mundo dos sonhos. Seja 
sincero no amor. Dia propício. Favorá-
vel às amizades.

VIRGEM - Ótima saúde e bastante ca-
pacidade criativa, você terá hoje. Pode 
fazer negócios, pôr em prática suas no-
vas ideias e solicitar favores, que será 
bem sucedido. 

LIBRA - As primeiras horas do dia po-
derão trazer conhecimentos que aju-
darão você a superar qualquer obstá-
culo que possa surgir. 

ESCORPIÃO - Os amigos estarão dis-
postos a colaborar, e a vida amorosa e 
familiar lhe dará muita felicidade. Boas 
notícias. Pessoalmente, abandone os 
velhos hábitos que nunca o levaram a 
nada.

SAGITÁRIO - Sua atividade zodiacal 
estará sumamente favorecida no que 
diz respeito ao seu interesse pessoal. 
Terá ideias brilhantes. 

CAPRICÓRNIO - O excesso de des-
confiança, quanto o excesso de con-
fiança, pode ser prejudicial. Saiba que, 
no íntimo, todos querem ser bons em 
alguma coisa. A sua energia continua 
em alta, propiciando-lhe um pico sen-
sual, que não passará despercebido 
perante a pessoa amada.

AQUÁRIO - Período em que poderá 
fazer ou pedir empréstimos e assinar 
documentos, ações ou mesmo pedir 
aumento de vencimentos, que será 
muito bem sucedido. 

PEIXES - Período neutro a vida senti-
mental e amorosa. Haverá, também, 
muitas dificuldades que só serão so-
lucionadas com bastante trabalho, oti-
mismo e perseverança.

ROUGE CAUSA ALVOROÇO
No fim de semana, o programa 

“Domingão do Faustão” recebeu 
pela primeira vez o grupo Rouge 
e a presença do quinteto feminino 
na atração da TV Globo causou 
um verdadeiro alvoroço nas redes 
sociais. As cantoras se apresenta-
ram durante o quadro “Ding Dong” 
e levaram a plateia do dominical 
à loucura com a performance de 
“Ragatanga”, o hit mais famoso da 
banda que voltou a se reunir no final do ano passado. As famosas também apresentaram para 
o público a nova música de trabalho delas, “Bailando”.
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NOVELAS

u
GLOBO

TEMPO DE AMAR

u
GLOBO

MALHAÇÃO

u O OUTRO LADO DO PARAÍSO
GLOBO

uDEUS SALVE O REI
GLOBO

Marta tenta tranquilizar Lica. 
Ellen, Jota, Tina e Anderson as-
sistem ao julgamento de Vicente 
pela internet. Tina escreve versos 
de uma música. Edgar fica com 
ciúmes de JM. Luís se recusa 
a trabalhar com Malu e Edgar. 
Keyla e Lica explicam a Dóris o 
projeto que elas pensaram para 
o colégio. Luís conta a Marta so-
bre o projeto de Malu. Fio admira 
o trabalho de Flavio. Benê e Guto 
se esbarram na rua. 

Gilberte se aproxima de Fernão. 
Lucinda enfrenta Gregório, que 
não se intimida. Emília não con-
segue falar com Carolina e deci-
de sair para dançar com Justino 
e Tiana. Maria Vitória garante a 
Vicente que não sente mais nada 
por Inácio. Fernão conhece Lu-
cinda e a leva para tomar um chá. 
Lucerne obriga Felícia a falar o 
que contou para Teodoro. Eunice 
conta a Reinaldo sobre a visita de 
Lucinda. Edgar avisa a Nicota que 
sua amiga Eva Dantas chegará ao 
Brasil e se hospedará na pensão. 

Lucrécia acusa Catarina de estar 
flertando com Rodolfo. Rodolfo 
diz a Lucrécia que estranhou o 
seu mau humor. Afonso e Amá-
lia ajudam a consertar a carroça 
de Samara e seu filho na estra-
da. Augusto estranha a pequena 
quantidade de convidados de 
Constantino para o casamento. 
Constantino diz a Hermes que 
em pouco tempo conquistará a 
confiança de Augusto e fará com 
que Artena se junte ao seu exér-
cito no ataque a Vicenza. 

Laura fala sobre o que a faz te-
mer Vinícius para Adriana. Ra-
quel acorda e conta a Bruno que 
não está sentindo suas pernas. 
Laura discute com Vinícius ao 
chegar em casa. Jô paga as des-
pesas de Renan e o leva para um 
flat. Mercedes reza, e seus men-
sageiros ajudam Raquel. Cido 
discute com Samuel por causa 
de Suzy. Rafael e Renato consta-
tam a melhora de Raquel. Bruno 
exige que Nádia cuide de Raquel. 
Adriana faz uma sessão de hip-
nose com Laura.

Jéssica Rodrigues vai 
usar pouca roupa como 

musa da Grande Rio

DANI SOUZA FAZ 
POSE “ESTRATÉGICA” 
À BEIRA DA PISCINA

Aproveitando as férias na 
Praia do Forte, na Bahia, Dani 
Souza, esposa do jogador de 

futebol Dentinho, mostrou 
que está em plena forma físi-

ca. Na imagem compartilhada 
em seu perfil no Instagram, a 
modelo aparece mostrando 

seu corpão à beira da piscina 
durante um banho de sol. “Pa-
raíso na terra”,  escreveu Dani 

em referência à paisagem 
local. Nos comentários, os 

seguidores fizeram questão 
de exaltar as curvas da Dani. 

“Paraíso é você”, elogiou uma. 
“Maravilhosa” e “Musa”, escre-

veram outras duas.

Assim como no recen-
te Baile da Vogue, em que 
surgiu fantasiada de Eva, 
roubando a cena de muitas 
estrelas, Jéssica Rodrigues 
promete pouquíssima roupa 
em sua estreia como musa 
da Grande Rio: “É bem pe-
quena, óbvio (risos). A gen-
te não treina o ano inteiro 
à toa. É uma fantasia bem 
sexy, dentro do enredo do 
Chacrinha”. O carnaval vai 
servir também como uma 
espécie de despedida de 
solteira. O noivo, Latino, es-
tará ao lado, acompanhando 
de perto. Isso, claro, se ele 
chegar a tempo depois do 
show agendado para o mes-
mo dia. “Ciúme faz parte, mas não tem isso de proibir. Ele 
me deixa bem à vontade”, garante a personal trainer, de 
23 anos. Quando o carnaval passar, Jéssica quer dar início 
aos preparativos para o casamento. O casal quer marcar 
uma data ainda para 2018. “Pretendo ver tudo logo, para 
concretizar esse ano ainda”, planeja a musa.



O técnico Paulinho Kobayashi chegou a um acordo com 
a diretoria e deixou o comando do Imperatriz, dois dias após 
a derrota para o São José, por 2 a 1, no Estádio Frei Epifânio, 
pela terceira rodada do Campeonato Maranhense. 

Apesar do tropeço no fim de semana, o Cavalo de Aço fe-
chou a rodada na zona de classificação e a um ponto do lí-
der. O Imperatriz acumula quatro pontos, enquanto o Moto 
Club tem cinco. “Tivemos uma reunião nesta segunda-feira 
e chegamos a um acordo. Acho que foi melhor para todos. 
Um projeto no futebol é preciso que todos estejam com o 
mesmo pensamento. Mas mesmo assim, mantenho meu 
respeito pelo clube e deixo as portas abertas. Ficarei na tor-
cida pelo Imperatriz”, comentou o treinador.

Em meio a três competições paralelas, o Sampaio Cor-
rêa finaliza um jogo e já se prepara para encarar outro de-
safio. Esta é a rotina do grupo tricolor, que já está de chave 
virada para enfrentar o Salgueiro pela Copa do Nordeste.

De olho no próximo confronto, o grupo Tricolor se re-
apresentou na tarde da última segunda-feira, no CT José 
Carlos Macieira. Enquanto os jogadores que foram titulares 
diante do Moto realizaram trabalhos regenerativos na aca-
demia, a outra parte do grupo participou de um treino com 
bola no campo. Poupados do último jogo, o lateral Júnio 
Rocha e o zagueiro Joécio participaram normalmente da 
atividade e estão à disposição do treinador para enfrentar o 
Salgueiro. Com uma lesão grau 1 na coxa, o lateral James 
está vetado para o confronto. 

Sai Paulinho Kobayashi e 
volta Vinícius Saldanha

Sampaio se prepara
para mais um confronto

Jefferson deixa o clube por proposta do exterior. Jogador pediu 
desligamento e foi liberado para jogar no futebol iraniano

8
7/2/2018

ESPORTES

IMPERATRIZ COPA DO NORDESTE

ARTILHEIRO DEIXA O PAPÃO
Com uma proposta irrecusável, o atacante 

Jefferson Araújo deixou o Moto Club. O atleta 
treinou na última segunda-feira (5) e foi libe-
rado pela diretoria, que preferiu abrir mão do 
jogador e deixá-lo seguir rumo ao Iran.

De acordo com informações, a proposta 
que ele recebeu é quatro vezes maior que o sa-
lário que recebe no Papão do Norte. Jefferson 
é o artilheiro do Moto na temporada, com dois 
gols em três partidas.

No último Superclássico, Jefferson foi ex-
pulso juntamente com o zagueiro Maracás, do 
Sampaio Corrêa. Os dois quase brigaram den-
tro de campo.

Com a liberação de Jefferson, o Papão do 
Norte negocia com um atacante que está no 
futebol paraense. 

A próxima partida do Moto Club no Campe-
onato Estadual será dia 18, contra o Cordino, 
em Barra do Corda. Atualmente, o Papão é lí-
der do Estadual com 5 pontos.
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Após goleada, 
diretoria do 
Chelsea decide 
manter técnico

Henrique deve ser opção 
contra o Santo André

Flamengo se consolida como mais seguido na internet; Corinthians é o segundo. 
Cruzeiro foi quem mais cresceu no último ano, segundo levantamento do Ibope

 INGLATERRA CORINTHIANS 

O MAIS SEGUIDO
O Ibope divulgou novo levantamento 

sobre o engajamento dos torcedores 
brasileiros nas redes sociais. A análise 
de fevereiro mostra o Flamengo mais 
consolidado na liderança. Somados Fa-
cebook, Twitter, Instagram e Youtube, 
o clube carioca tem um agregado de 
19.858.537 perfis.

São cerca de 50 mil seguidores a 
mais do que o Corinthians, segundo co-
locado. Em outubro, a diferença era de 
aproximadamente 35 mil perfis. O Co-
rinthians, porém, tem mais seguidores 
no Twitter.

São Paulo, Palmeiras, Santos e Grê-
mio aparecem na sequência. No últi-
mo período analisado (22/12 a 31/01), 
quem mais cresceu foi o Cruzeiro, com 
242 mil novos inscritos – seguido por 
Palmeiras (222 mil) e Flamengo (200 
mil). E a Chapecoense foi o único clube 
a perder seguidores.

O FLA TEM CERCA DE 50 MIL SEGUIDORES A MAIS DO QUE O TIMÃO

Após o Chelsea ser goleado por 4 a 1 
pelo Watford, nesta segunda-feira, o trei-
nador Antonio Conte afirmou não estar 
preocupado com uma demissão e que 
não seria um problema se “amanhã” não 
fosse mais treinador do clube. E, pelo me-
nos por enquanto, o italiano está garanti-
do no cargo. Segundo a BBC, a diretoria 
do Chelsea não vê a necessidade de uma 
mudança no momento diante do fato do 
time estar entre os quatro primeiros do 
Inglês e na disputa da Liga dos Campe-
ões e Copa da Inglaterra.

Jornais da Inglaterra e da Espanha 
citam Luis Enrique, ex-treinador do Bar-
celona, como o nome mais cotado para 
assumir o comando do Chelsea. O diário 
“Sport” publicou que o espanhol estaria 
“a um passo” de ser contratado pelo clu-
be inglês.

O Chelsea sofreu três derrotas nos 
últimos quatro jogos e está em quarto 
lugar no Campeonato Inglês, a 19 pontos 
do líder Manchester City.

O zagueiro Henrique já está 
liberado pelo departamento fí-
sico do Corinthians e deve ser 
relacionado pela primeira vez 
na próxima sexta-feira (9), no 
jogo diante do Santo André, às 
19h, no Bruno José Daniel, pela 
sexta rodada do Paulistão.

Apresentado à imprensa no 
último dia 29, o zagueiro de 31 
anos já vinha há cerca de duas 
semanas realizando treinos 
físicos na parte interna do CT 
Joaquim Grava.

Ele não atua desde 3 de de-
zembro, quando o Fluminense 
empatou com o Atlético-GO 
na última rodada do Brasilei-

rão de 2017.
Com Pedro Henrique em 

alta, a tendência é que o téc-
nico Fábio Carille comece com 
Henrique como opção no ban-
co de reservas nos primeiros 
jogos. Foi de Pedro Henrique, 
de 22 anos, o gol da vitória do 
Corinthians diante do Novo-
rizontino, por 1 a 0, em Novo 
Horizonte, no fim de semana.

A partida marcou a rees-
treia de Emerson Sheik pelo 
Corinthians. O veterano de 39 
anos entrou no segundo tem-
po e participou de cerca de 30 
minutos da partida, com parti-
cipação ainda tímida.

ZAGUEIRO HENRIQUE JÁ ESTÁ LIBERADO

Copa do Brasil
16h00 - Atlético-ES x Remo-PA
16h00 - Ceilândia-DF x Avaí-SC
17h00 - Altos-PI x Atlético-GO
19h30 - Parnahyba-PI x Coritiba-PR
19h30 - Globo-RN x Vitória-BA
19h30 - Santos-AP x Sport-PE

19h30 - São Caetano-SP x Criciúma-SC
20h30 - Cianorte-PR x ABC-RN
21h30 - Corumbaense-MS x ASA-AL
21h30 - Sinop-MT x Goiás-GO
21h30 - Dom Bosco-MT x CRB-AL
21h30 - Ferroviário-CE x Confiança-SE
21h45 - Atlético Acreano-AC x Atlético-MG

21h45 - Brusque-SC x Ceará-CE
22h30 - Manaus-AM x CSA-AL
22h30 - São Raimundo-RR x Vila Nova-GO

Libertadores
21h45 - Vasco x Universidad de Concepción-CHI
21h45 - Nacional-URU x Chapecoense-BRA

Jogos desta quarta-feira
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COMO DESENCRAVAR UNHAS

Como desencravar a unha?

A unha encravada é um 
dos problemas mais comuns 
(e mais chatos) que pode-
mos encarar. E claro, além 
de chato, pode ser bastante 
doloroso e incômodo a pon-
to de querermos resolver o 
incômodo o mais rápido pos-
sível. 

O problema pode ser 

causada por diversos fa-
tores capazes de colocar 
pressão extra sobre o dedo 
afetado: uso de calçados 
apertados ou largos, defor-
midades do pé ou dos de-
dos, unhas que não são cor-
tadas de maneira correta 
(deixadas muito curtas ou 
com bordas arredondadas) 

costumam ser os principais 
motivos, porém, unhas cur-
vadas e com crescimento 
que tende para baixo, ou 
unhas muito grandes em 
relação aos dedos também 
são características que 
propiciam maior facilidade 
para o surgimento do pro-
blema.

Unhas levemen-
te encravadas po-
dem ser tratadas 
em casa. Veja o que 
pode ser feito:

1 
– Primeiro deixe o 
pé ou a mão em 
uma bacia com 
água morna ou 

quente por um tempo 
de 20 minutos.

2 
– Usando uma 
pinça, tente le-
vantar o canto 
da unha que 

está encravada e colo-
que um pequeno peda-
ço de algodão ou gaze. 
Isso manterá a unha 
elevada, devendo ser 
mudada uma vez ao dia 
depois de estar na água 
quente por 20 minutos. 
O uso de uma pomada 
anestésica pode ajudar. 
Lembre-se também 
que a pinça deve estar 
esterilizada.

3 
– Use uma po-
mada ou solu-
ção antisséptica 
para ajudar a 

cicatrizar. Povidine cos-
tuma ser uma boa indi-
cação para esses casos.

Existem alguns truques capazes de 
ajudar a evitar a unha encravada. 
Confira algumas dicas de como de-
sencravar unhas:

- Corte as unhas em formato 
quadrado 
As unhas do pé não podem ser cor-
tadas muito curtas ou com bordas 
arredondadas. O melhor é o corte 
reto, em formato quadrado, evitando 
assim que ela vire e cresça para den-
tro da pele.

- Lixe as unhas após cortar 
Lixar as unhas após o corte pode 
ajudar, uma vez que isso remove as 
pontinhas. Essas sobras de unha 
podem ser reconhecidas pelo or-
ganismo como um corpo estranho, 
acarretando a inflamação e encra-
vando-a novamente.

- Evite a retirada das cutículas 
A falta da cutícula deixa as unhas 
mais propensas a infecções, já que 
ela funciona como uma proteção 
contra bactérias e fungos.

- Nada de calçados apertados 
Calçados apertados geram pressão 
sobre o canto das unhas, e a partir 
daí você já sabe o que acontece, não 
é? A melhor opção é escolher cal-
çados com bico mais largo ou arre-
dondado.

- Mantenha os pés limpos 
O acúmulo de células mortas acaba 
facilitando a proliferação de micro-
organismo nas unhas, gerando pro-
cessos inflamatórios. Cuide sempre 
da higiene, em especial abaixo da 
unha.

TRUQUES PARA 
EVITAR UNHA 
ENCRAVADA



MATERIAL APREENDIDO:

- 33 porções semelhantes a crack

- 3 porções prontas para serem embaladas
- 4 celulares

- 3 facas

- 1 relógio

- embalagens plásticas
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Um caso registrado em Mato Grosso 
repercute no Maranhão. Homem de 

Pedreiras confessa ter assassinado o próprio 
filho de 5 anos com golpe “mata-leão”

MARANHENSE MATOU O FILHO
Jovem de 18 anos é 
detido com arma de fogo

Preso no último domingo 
(4), o maranhense Jonas Pe-
reira, de 30 anos, natural da ci-
dade Pedreiras, confessou ter 
assassinado o próprio filho, de 
apenas 5 anos, estrangulado-
o. O crime aconteceu na cida-
de de Sinop, Mato Grosso.

De acordo com Jonas, ele 
teria, sob efeito de drogas, 
aplicado um golpe conhecido 
como “mata-leão” na criança. 
A perícia identificou sinais de 
espancamento no corpo do 
menino. 

Jonas Pereira revelou ainda 
que estava usando pasta base 
de cocaína desde a última sex-
ta-feira (2). 

A Polícia Civil de Sinop la-
vrou prisão em flagrante por 
homicídio qualificado contra 
Jonas. Os familiares da criança 
e do suspeito ainda não foram 
ouvidos, já que ainda estão 
abalados com o assassinato. 

O CASO
A criança deu entrada na 

Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) do bairro Menino 
Jesus, acompanhada pelo pai 

 AÇÃO

Suspeito de tráfico é detido
pela Polícia Militar

e por uma vizinha, com lesões 
provenientes de agressões fí-
sicas. A mãe do menino esta-
ria trabalhando no momento 
do crime.

A Polícia Militar foi acionada 
e realizou a prisão do suspeito. 
Jonas foi, então, encaminhado 
para a Polícia Judiciária Civil, 
que lavrou o auto de prisão 
em flagrante do investigado 
pelo homicídio doloso contra 
o filho.

O autuado foi apresentado 

em Audiência de Custódia na 
segunda-feira (5), ficando à 
disposição do Judiciário.

CRIMES EM PEDREIRAS
Jonas Pereira já seria bas-

tante conhecido da polícia 
quando morava na cidade de 
Pedreiras. Ele tem várias pas-
sagens pela 14ª Delegacia Re-
gional da cidade por crime de 
roubo. Em uma ocorrência, 
Jonas foi preso após invadir a 
loja LN Story.

 JONAS PEREIRA DISSE QUE ESTAVA DROGADO          
NO MOMENTO QUE MATOU O FILHO

A Polícia Civil, por inter-
médio da Superintendên-
cia Estadual de Repressão 
ao Narcotráfico - Senarc, 
prendeu em flagrante de-
lito o jovem Saulo Coelho 
de Oliveira, 18 anos. Com 
o suspeito, foi apreendido 
um revólver calibre 38, com 
quatro munições intactas 
do mesmo calibre.

A ação policial ocorreu 
em virtude de várias denún-
cias anônimas, via aplicativo 
WhatsApp da Senarc, dando 
conta de que Saulo estaria 
armazenando drogas e ar-
mas de fogo em sua residên-
cia, localizada na Rua Santa 
Luzia, nº 3, Bairro Aurora.

Logo em seguida, ele foi 

encaminhado à sede da Se-
narc, onde foi autuado em 
flagrante delito pela práti-
ca do crime de posse irre-
gular de arma de fogo de 
uso permitido. Ressalta-se 
que o suspeito já foi apre-
endido quando era menor 
de idade, pela prática de 
atos infracionais análogos 
aos crimes de receptação, 
tráfico e roubo.

Após adoção dos proce-
dimentos legais e de praxe, 
o suspeito foi encaminhado 
ao Complexo Penitenciário 
de Pedrinhas, onde ficará à 
disposição do Poder Judi-
ciário, tendo em vista que 
não foi pago o valor da fian-
ça arbitrada.

SAULO DE 
OLIVEIRA FOI 
DETIDO COM 
REVÓLVER E 

MUNIÇÃO

Polícia Militar do Mara-
nhão prendeu Jose Nazaré 
Ferreira da Silva, de 33 anos, 
pelo crime de tráfico de dro-
gas na cidade de Imperatriz.

Em rondas nas imediações 
da Igreja São Francisco, em 
Imperatriz, a guarnição da 
Força Tática foi abordada por 

um motociclista que denun-
ciou a venda de drogas pelo 
suspeito. 

Ao fazer a abordagem em 
José Nazaré foi encontrada 
uma quantidade considerá-
vel de substância semelhante 
a crack. O indivíduo convidou 
a guarnição a ir a sua resi-

dência, no intuito de ser libe-
rado, mas, chegando no local, 
foram encontrados mais por-
ções de crack e material para 
a venda da droga. 

José Nazaré foi apresen-
tado no Plantão Central de 
Polícia Civil sem lesões cor-
porais.
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Três pessoas morrem em crime brutal no interior do Maranhão. Quatro homens assassinaram 
motorista de táxi e depois realizaram vários crimes, mas dois morreram e os outros foram presos

BRUTALIDADE TERMINA EM MORTES

Homem é preso por 
bater no tio, pai e mãe

 ARAIOSES
Um crime brutal terminou com três 

mortos e duas prisões. O caso acon-
teceu na cidade de Itapecuru-Mirim e 
municípios do Baixo Parnaíba.  Na ma-
nhã da última segunda-feira (5), quatro 
pessoas fretaram um táxi, no Entroca-
mento, zona rural de Itapecuru. 

Após iniciarem a viagem para a re-
gião do Baixo Parnaíba, os passageiros 
tomaram o veículo, um VW Gol, de cor 
branca, placas, OJI-9305, e, em se-
guida, mataram o taxista identificado 
como Antônio Celso Bezerra Linhares, 
de 48 anos. O corpo foi encontrado na 
zona rural de Vargem Grande.

Após desovarem o corpo, os suspei-
tos cometeram um assalto a um mi-
cro-ônibus em Chapadinha e fugiram 
para o município de São Benedito do 
Rio Preto. 

Uma perseguição policial foi inicia-
da com troca de tiros, sendo que um 
dos envolvidos morreu e outro foi pre-
so. Um adolescente de 17 anos entrou 
em óbito depois de ser atingido a tiros 
no tiroteio com a polícia. Já Lenilson da 
Silva Rodrigues, mais conhecido como 
“Mini Hulk”, foi capturado na ação.

Horas mais tarde, um terceiro en-
volvido no crime de latrocíno foi detido 
por populares e entregue à Polícia Mi-
litar. Ele foi identificado como Wadlon 
Silva Sousa.

O quarto suspeito envolvido no cri-
me foi encontrado morto em São Be-
nedito do Rio Preto. Os policiais foram 
acionados na madrugada desta terça-
feira (6) para o local de um achado de 
cadáver.

O corpo foi identificado pelos com-
parsas Mini-Hulk e Wadlon como sen-
do Rodrigo “Manga Rosa”.

 “MINI-HULK” E WADLON FORAM PRESOS. JÁ O 

ADOLESCENTE DE 17 ANOS E “MANGA ROSA” MORRERAM

ANTÔNIO 

CELSO FOI 

ASSASSINADO 

E AINDA TEVE 

O CARRO 

ROUBADO

A Polícia Militar capturou 
um homem suspeito de ter 
agredido membros da pró-
pria família. O caso aconte-
ceu na cidade de Araioses, 
interior do Maranhão.  

José Mendes da Silva te-
ria agredido física e verbal-

mente um tio, o pai e a mãe. 
Não contente com a situa-
ção, José Mendes quebrou 
o portão e arremessou pe-
dras na casa do tio. O sus-
peito foi detido, conduzido 
e entregue na delegacia de 
polícia local.

JOSÉ MENDES FOI PRESO E ENCAMINHADO 

PARA A DELEGACIA DO MUNICÍPIO


