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POLÍCIA 12

COROADINHO

Tio mata sobrinha 
estrangulada e 

população faz justiça 
com as próprias mãos. 
O caso aconteceu no 
bairro do Coroadinho

TIO MATA 
SOBRINHA E 
É LINCHADO

0,50CAPITAL

R$ 0,50

São Luís, quinta-feira, 15/2/2018      
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DICAS – COMO ESCOLHER CAMARÃO
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                           PÁGINA 2

ROTEIRORECEITA – PANETONE SALGADO

PIADA
LIGANDO PARA O 
AÇOUGUEIRO

— O senhor tem pé de 
porco?
— Tenho.
— Tem orelha de porco?
— Tenho.
— Tem costela de porco?
— Tenho.
— Tem rabo de porco?
— Tenho.
— Tem focinho de porco?
— Tenho.
— Então, o senhor é um 
porco!
.

1 - Para você ter certeza que o camarão está fresco, veja 
se ele mantém o corpo em curva e a cabeça grudada 
ao corpo. A casca brilhante e o cheiro suave também 
indicam frescor do alimento. Se a cabeça e o rabo 
estiverem escuros, significa que estão deteriorados.

2 - Compre os camarões sujos e limpe em casa. Isso 
faz com que a limpeza seja feita de forma mais atenta 
e a economia também será maior. Congele o camarão 
somente depois de limpo. Depois de congelados, 
recomenda-se descongelar dentro da geladeira.

3 - Somente os camarões médios e grandes precisam ser 
limpos. Os menores podem ser consumidos por inteiro. 
Não jogue fora as cabeças de camarões. Elas possuem 
muito sabor e podem render ótimos molhos ou caldos 
de peixe.

Passo a passo para limpar camarão
1 - Use uma faca para retirar a cabeça, a casca e o rabo. 
Faça um pequeno corte para retirar a linha escura, 
localizada no dorso do crustáceo e puxe com a ajuda de 
um palito de dente.

2 - Retire a tripa do camarão, fazendo um corte na casca 
(ou tentar tirar com um palito). Caso não seja retirada, o 
camarão ficará com sabor amargo e desagradável.

3 - Tome cuidado para que durante a limpeza eles não 
sejam contaminados por bactérias. Coloque água gelada 
em uma tigela e deixe-os de molho. Durante a limpeza, 
passe eles para outro recipiente, também com água 
gelada. Nunca deixe os camarões expostos à temperatura 
ambiente.
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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 – 03h38 – Altura: 2.0m
Baixa – 09h43 – Altura: 0.3m
Cheia – 15h45 – Altura: 2.1m
Baixa – 22h00 – Altura: 0.2m

INGREDIENTES:
1 1/2 tablete de fermento para pão ou 1 saquinho de fermento 
biológico seco
1/2 xícara (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) de leite morno
1 ovo
1/2 xícara (chá) de óleo
2 colheres (chá) de sal
1/2 kg de farinha de trigo
recheio da sua escolha

MODO DE PREPARO:
1 - Bata os ingredientes líquidos no liquidificador
2 - Em uma vasilha, misture a farinha de trigo com o recheio de 
sua preferência
3 - Coloque o líquido por cima e misture
4 - Coloque em uma forma untada e deixe a massa crescer por 
40 minutos
5 - Passe uma gema por cima
6 - Leve para assar em fogo baixo
7 - Depois de assado, aumente a temperatura para dourar

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

Lava-Pratos – A 72ª 
edição do Carnaval 
do Lava Pratos será 
realizada nos dias 
17 e 18 de no Parque 
Municipal do Folclore 
Therezinha Jansen, 
na orla marítima da 
sede da cidade. A 
expectativa é que mais 
de 100 mil foliões 
passem pela cidade 
para se despedir do 
período momesco e 
participar do primeiro 
Carnaval fora de 
época do país.

Jhonny Boy e 
Vassoura – Fazem 
show ao vivo a partir 
das 18h todas as 
sextas-feiras no Bar 
e Restaurante Sol 
Nascente – Avenida 
Litorânea.

Choperia Marcelo – 
Apresenta todos os 
sábados a partir das 
14h música ao vivo 
com a Banda Suave 
Veneno, Grupo Digital 
e Imperador Safadão. 

Regional Tira-Teima 
– Todas as quintas-
feiras às 20h no 
Nativa Grill (antigo 
seu Guma).Rua dos 
Periquitos, 14 – Jardim 

Renascença 

Bar da Lú – Aos 
sábados e domingos 
seresta ao vivo a partir 
das 17h com a banda 
Novo Estilo. Toda sexta 
tem o DJ Junior tocando 
todos os ritmos a partir 
das 17h.E, de terça a 
domingo, funciona o 
Restaurante Luar do 
Nordeste. Avenida 
Casemiro Júnior – Anil 
– ao lado da sede do 
antigo Lítero. 

Projeto do Grupo 
Gravina - Grupo 
Gravina apresenta o 
Projeto Amizade  & 
Música, convidando 
sambistas e artistas 
maranhenses. Todas 
as quintas-feiras a 
partir das 21 horas, 
no Trutas Rango Bar, 
Avenida Litorânea, 64 
(antigo Bangalô)

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.

FEIJOADA DO MUNDO PASSAPORTE
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Com salários de até R$ 6 mil, a Prefeitura de 
Magalhães de Almeida, no Maranhão, oferta mais de 
130 vagas para cargos de todos os níveis de ensino

ATÉ SEXTA-FEIRA

AS VAGAS SÃO PARA:

>>INSCRIÇÕES, 
VALORES E PROVAS

Os interessados deverão fazer suas 
inscrições por meio do site www.
crescerconcursos.com.br até o dia 
16 de fevereiro de 2018. A taxa é de 
R$ 60,00 para ensino fundamental, 
R$ 80,00 para nível médio e técnico 
e de R$ 120,00 para os de nível 
superior.
Os candidatos serão classificados 
por meio de prova objetiva, que está 
prevista para acontecer no dia 11 de 
março de 2018, na mesma cidade 
de Magalhães de Almeida. 
Este concurso terá validade de dois 
anos, contados a partir da ho-
mologação dos resultados finais.

Fundação Papa João XXIII abre 
concurso para todos os níveis

 PARÁ

Estão abertas as inscri-
ções para o concurso da 
Fundação Papa João XXIII 
(Funpapa), vinculada à Pre-
feitura de Belém, no Pará, 
destinado a preencher 95 va-
gas, sendo oito reservadas a 
pessoas com deficiência. 
Quem possui nível funda-
mental está apto a concorrer 
como:
- auxiliar de administração 
(2 postos e salário de R$ 
1.144,31).

Ensino médio é requisito 
para:
- educador social - monitor 
(6)
- educador social de rua (6)
- cuidador (16)
- assistente de administra-
ção (13)
- arte educador - instrutor de 
artes/ofícios (6) 
- técnico em computação (3) 
- cargo que também exige 
formação técnica
A remuneração é de R$ 
1.846,14.
Em nível superior há opor-
tunidades no concurso da 
Funpapa para:
- administrador (1)
- analista de sistemas (1)
- assistente social (12)
- economista (1)
- engenheiro civil (1)
- estatístico (1)
- fisioterapeuta (1)
- nutricionista (1)
- pedagogo (9)
- psicólogo (12)
- técnico de desporto e lazer (2) 
- terapeuta ocupacional (1).
Os vencimentos são de R$ 
2.792,30.

INSCRIÇÕES E PROVAS
Com taxas entre R$ 40 e 

R$ 80, as inscrições para o 
concurso da Funfapa serão 
recebidas pela AOCP, por 
meio do site www.aocp.com.
br, até 8 de março. 

As provas objetiva (todos 
os cargos) e discursiva (nível 
superior) estão marcadas 
para 8 de abril, na capital pa-
raense. 

O conteúdo programático 
engloba língua portuguesa, 
matemática, atualidades, 
legislação, informática e co-
nhecimentos específicos, 
variando as disciplinas con-
forme a carreira.  A última 

131 

VAGAS 

para a Prefeitura de 
Magalhães de Almeida

etapa da seleção compreende-
rá análise de títulos para postos 
com exigência de curso supe-
rior, em período a ser definido. 
Serão considerados diplomas 
de especialização, mestrado e 
doutorado. De acordo com o 
edital, o concurso da Funfapa 
terá validade de um ano, pror-
rogável por mais um, a critério 
do órgão.

>>ATRIBUIÇÕES
Execução de trabalhos ad-

ministrativos sob supervisão 
direta ou indireta. Receber, re-
gistrar e colecionar documen-
tos, atender ao público interno 
e externo em assuntos ligados à 
sua área de interesse, executar 
trabalhos de digitação, operar 
máquinas copiadoras, prestar 
informações quando solicita-
dos sobre a movimentação e o 
arquivamento dos processos; 
executar serviços externos, 
executar atribuições correlatas.

ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO
Atividades de execução 

com grau de complexidade de 
nível médio, referentes à ad-
ministração de recursos hu-
manos, materiais, financeiros 
e orçamentários, bem como 
as relacionadas à assistência 
administrativa de outras uni-
dades. Auxiliar a coordenação 
nas demandas administrativas 
das unidades; redigir; digitar 
atos administrativos e docu-
mentos, tais como: ofícios, me-
morandos, recibos, convites, 
relatórios, requisições, mapas, 
etc.; arquivar e protocolar do-
cumentos, controlar frequência 
de funcionários, emitir boletim 
mensal; organizar escala anual 
de férias; controlar material de 
consumo e permanente e pro-
videnciar sua reposição; preen-
cher mapa de distribuição de 
refeições e balanço mensal de 
gêneros alimentícios; expedir 
solicitação de pagamentos; re-
ceber e prestar conta de supri-
mento de fundos das unidades; 
receber e prestar contas de 
vales transporte de usuário das 
unidades; repassar contrache-
ques e vales transporte dos ser-
viços; elaborar escalas de plan-
tão (casas de permanência); 
preencher fichas de inscrição 
de usuários; manter registro e 
controle do patrimônio; execu-
tar atividades correlatas.

O concurso público da 
Prefeitura de Magalhães de 
Almeida, no estado do Mara-
nhão, que tem como objetivo 
contratar 131 profissionais 
com escolaridade de nível fun-
damental, médio, técnico e 
superior, está com inscrições 

abertas até esta sexta-feira, 
dia 16. O certame será exe-
cutado por meio da empresa 
Crescer Consultorias e a jor-
nada de trabalho destas vagas 
é de 30 a 40 horas semanais 
e a remuneração mensal pode 
variar de R$ 954 a R$ 6.000.

- Mecânico de Manutenção
- Motorista CNH Categoria D
- Eletricista
- Agente Administrativo
- Guarda Municipal
- Auxiliar de Saúde Bucal
- Auxiliar de Laboratório
- Técnico de Enfermagem
- Técnico de Contabilidade
- Fiscal de Tributos
- Enfermeiro
- Assistente Social
- Farmacêutico Bioquímico
- Fisioterapeuta
- Médico Clínico Geral
- Nutricionista
- Médico Veterinário
- para Professores de Nível I 1º ao 5º ano - Pedagogia
- Professor Nível II 6º ao 9º ano das áreas de Letras - Portu-

guês, Inglês, Biologia, Matemática, Geografia, História e de Edu-
cação Física.
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Maranhão é o enredo bicampeão do carnaval paulista. A Acadêmicos                        
do Tatuapé só sagrou-se campeã no último quesito de desempate

Gradativamente liberados 
desde a última semana de 
janeiro, os créditos do Bolsa 
Escola já beneficiaram mais 
de 700 mil dos cerca de 1,3 
milhão de alunos inscritos no 
programa do Governo do Ma-
ranhão.

Com um total de 1.757 esta-
belecimentos aptos a realizar 
a venda de material escolar, 
tanto em São Luís, quanto no 
interior do estado, o programa 
continua crescendo anual-
mente. O número é 22% maior 
do que o alcançado no ano 
passado, quando 1.442 lojas 
foram habilitadas para a ven-
da e 111% maior que em 2016, 
quando 834 lojas realizavam o 
fornecimento.

Um desses estabelecimen-
tos é a Bigpel Papelaria, locali-
zada em Açailândia. Cadastra-
do desde 2016 no programa, 
o estabelecimento comemora 
o aumento da clientela, como 
conta Nádia Lipe Lima, uma 
das proprietárias. “Estamos 
há 20 anos no mercado de 
Açailândia, sempre como pa-
pelaria, preparando estoque 
e contando com boas vendas. 
Desde 2016, com nosso ca-
dastro no programa, ganha-
mos mais clientes. O motivo 
disso é que as pessoas viram 
que é possível comprar na loja, 
perderam a imagem de uma 
loja ‘careira’ e puderam conhe-
cer nossos preços e produtos”, 

explica Nádia.
Nas edições anteriores, o 

programa já beneficiou 1,2 mi-
lhão de crianças, injetando R$ 
100 milhões na economia ma-
ranhense, contribuindo para 
gerar emprego e renda. 

“Desde do primeiro ano que 
nos inscrevemos para receber o 
Bolsa Escola, as vendas melho-
raram bastante. No primeiro ano, 
a diferença foi muito grande e, 
graças a Deus, os anos posterio-
res não foram diferentes”, afirma 
Maria Celidade Ferreira Felix, pro-
prietária da Livraria Acadêmicos, 
em Santa Luzia.  A empresária 
também conta que o lucro do 
Bolsa Escola serviu para aumen-
tar a variedade do estoque. “As 
necessidades das pessoas são 
muito variadas e precisamos no 
preparar para atender e garantir 
a venda”, conta.

BOLSA ESCOLA 
Coordenado pela Secre-

taria de Estado de Desen-
volvimento Social (Sedes), o 
programa é uma forma en-
contrada pelo Governo do 
Maranhão de complementar 
a renda da população inscrita 
no Bolsa Família, do Governo 
Federal, e de aumentar a mo-
vimentação da economia lo-
cal, gerando emprego e renda. 

Cada aluno cadastrado no 
programa é beneficiado com 
R$ 51,00 para uso exclusivo 
na compra de material escolar.

  RENDA

Bolsa Escola 
movimenta comércio

“Eu acredito”. Esse era o coro na quadra da 
Tatuapé durante a apuração dos quesitos. A 
tarde foi de emoção e apreensão na escola da 
Zona Leste de São Paulo.

Em 2018, a Acadêmicos do Tatuapé home-
nageou as belezas e encantos do Maranhão. 
Num desfile que prezou pela tradição, a escola 
encantou quem estava na avenida com o aca-
bamento das fantasias e alegorias. Durante o 
desfile não houve nenhum incidente, o que per-
mitiu a Tatuapé passar tranquila no Sambódro-
mo do Anhembi.

A comissão de frente abriu os trabalhos 
mostrando as inuências europeias de São Luís. 
Homens com asas de pássaros reverenciavam 
o encontro dos índios com os franceses. Logo 
após, caravelas navegaram pelo Anhembi, re-
lembrando a diculdade de colonizar as terras 
maranhenses. 

Carros alegóricos gigantescos mostravam a 
história da fauna e flora do estado. Lendas his-
tóricas foram materializadas com imagem hor-
ripilantes no terceiro carro. Ao final, São José 
de Ribamar abençoou o desfile da escola.

Mas foram as paradonas que mais chama-
ram atenção. Quando a bateria silenciava, o 
canto do samba-enredo ecoava pela avenida. 
Bossas de reggae ajudaram a dar uma magia 
maior ao samba, que foi considerado pela mí-
dia um dos melhores do carnaval paulista.

O samba-enredo da Acadêmicos do Tatuapé 
foi composto por Fabiano Tenor, Mike e Luiz Ra-
mos. Veja letra:

“Maranhão, os Tambores vão Ecoar na Terra da Encantaria”

“No Mar! Foi no balanço do mar

Que o sonho aportou na ilha da magia

Lá em palmeira onde canta o sabiá

O sol namora a beleza do lugar

Cenário de poesia

Tantas batalhas nesse torrão

Herança de luta, cultura e amor

ôôôô, o negro tanto clamou

A liberdade aos pés do senhor

Ô luar, ô luar

Deixa a gira girar ... crioula

Hoje tem canjerêm feitiçaria, ô

Jêje - nagô, kaô meu pai xangô

Ê, tem cantoria! Eita povo festeiro!

Teu folclore é traição

Ê, chora viola

Preta velha conta história, lendas desse chão

Ô, quebra o oco iá iá

Matracas vão emablar

Bumba meu boi, meu cazumbá

Ouvindo reggae do bom

É carnaval vem curtir esse som

É emoção, o meu pavilhão vai girar

Na terra da encantaria

Os tambores vão ecoar

Viva São José, venha me valer

Ilu Ayê ô ilu ayê

Tatuapé numa linda procissão

Canta tua história... oh! maranhão”

DESFILE DAS CAMPEÃS
A escola campeã, a vice, a terceira, quarta e 
quinta colocadas do Grupo Especial vão par-
ticipar do Desfile das Campeãs na sexta-feira 
(16), junto com a campeã e vice do Grupo de 
Acesso.

Irão desfilar: Tatuapé, Mocidade, Mancha 
Verde, Tom Maior e Dragões da Real, Águia de 
Ouro (campeã do Grupo de Acesso) e Colora-
do do Brás (vice do Grupo de Acesso).



5GERAL
22/12/201615/2/2018

Doença celíaca é principal motivo para 
cortar o alimento, mas modismos também 

têm influenciado na decisão

Certamente, você já ouviu 
falar em dietas da moda que 
orientam a cortar o glúten. 
Entre os benefícios, está o 
de diminuir o inchaço do cor-
po. Mas você sabia que pode 
estar apenas sob efeito pla-
cebo – o benefício genuíno 
inspirado na crença de que 
um remédio ou solução real-
mente funciona? 

Muita gente afirma se sen-
tir melhor depois de eliminar 
a proteína (sim, o glúten 
é uma proteína!) da dieta, 
mesmo que não sofra da do-
ença celíaca um motivo real 
para cortar o glúten. A doen-
ça é um transtorno do siste-
ma imunológico, que pode 
atacar os intestinos e outros 
tecidos quando a substância, 
encontrada no trigo, cevada 
e centeio, é consumida. Sa-
be-se que aproximadamente 
uma em cada 140 pessoas 
sofre desse mal, que pode 
ficar adormecido duran-
te anos e se manifestar em 
qualquer idade. Mas a ver-
dadeira incidência pode ser 
muito mais alta. 

Apesar de tamanha aten-
ção ao glúten ultimamente, 
há muita gente por aí que 
nem sabe que é celíaco. Isso 
porque a doença induz a 
uma série de sintomas va-
gos e confusos – que vão 
desde dor abdominal até 
infertilidade – e que podem 
adiar em anos o diagnóstico 
preciso.

Há quem assuma que o 
que sente é normal e nunca 
se queixe ao médico – e, se o 
faz, o profissional pode mini-

mizar o fato com um “não é 
nada para se preocupar” ou 
atribuí-lo a outra causa.

O fato é que a doença 
pode permanecer silencio-
sa por muitos anos, duran-
te os quais é possível que 
ocorram danos, nem sem-
pre explícitos, com con-
sequências duradourase, 
talvez,até irreversíveispara 
asaúde. E muitas das con-
sequências adversas po-
deriam ser evitadas com o 
diagnóstico.

QUEM REALMENTE DEVE 
ELIMINAR O GLÚTEN?

SINTOMAS VAGOS E CONFUSOS

INTESTINOS 
Embora as consequências 

da enfermidade estejam bem 
documentadas, outras razões 
pelas quais a saúde da pessoa 
pode melhorar com o corte do 
glúten incluem sensibilidade 
excessiva a ele ou a outra subs-
tância qualquer no trigo (que 
é a principal fonte da proteína 
nas dietas ocidentais).

A vulnerabilidade sozinha 
já gera uma série de sintomas, 
embora não cause o mesmo 
dano ao intestino ou a outro ór-
gão que a doença celíaca.

– Ao contrário do que mui-
ta gente pensa, uma dieta sem 
glúten não é necessariamente 
saudável.

Os celíacos, quando iniciam 
um regime, geralmente engor-
dam, principalmente por causa 
do teor de gordura, porque já 
não há mais má absorção de 
nutrientes. E também têm po-
tencial de desenvolver a síndro-
me metabólica, que aumenta o 
risco de doenças cardíacas e 
diabete tipo 2 – afirma o espe-
cialista internacional Joseph A. 
Murray, da Clínica Mayo (EUA).

/// Dor abdominal, incha-
ço, gases, diarreia crônica 
ou constipação
/// Fadiga crônica, anemia, 
emagrecimento inexplicável
/// Câimbras musculares, 
menstruação falha, inferti-
lidade ou abortos espontâ-
neos recorrentes
/// Deficiência de vitami-
nas, descoloração do es-
malte dentário, perda óssea 
e fraturas

CELÍACOS: SINTOMAS

O médico Joseph A. Murray recomend que o exame para 
diagnóstico da doença celíaca seja feito por todos os 
que estão no grupo de risco. São eles:

/// Familiares de quem sofre da doença
/// Quem tem diabetes tipo 1, osteoporose precoce e ane-
mia, que podem ser sinais do mal
/// Quem sofre com inchaço crônico, aftas, dores de cabeça 
e fadiga permanente
/// Quem apresenta formigamento ou dormência nos 
braços e pernas, deficiência da tireoide, artrite reumatoide e 
síndrome de Sjogren

GRUPO DE RISCO
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GRACYANE NEGA RIVALIDADE
COM VIVIANE ARAÚJO

Em recente conversa com o programa “TV Fama”, a modelo 

fitness Gracyanne Barbosa comentou sobre a ex-namorada 

do seu marido Belo,  a atriz Viviane Araújo, e negou que 

exista uma rixa entre elas. “A gente nunca teve nada, nunca 

brigou, nunca tivemos nenhuma desavença. E acho [o co-

mentário dela] muito bacana, serve para quebrar com essa 

coisa de intriga que as pessoas fazem. Então, fico muito 

feliz com esse comentário”, disse a morena citando a decla-

ração dada por Vivianne há algum tempo de que Gracyanne 

seria uma “ótima profissional”.

PAPÉIS INVESTIDOS 
EM “MISTER BRAU”

Linda, cheirosa e empo-
derada, Michele Brau (Taís 
Araújo) é a grande estrela na 
volta de “Mister Brau”, que 
estreia em abril, com direção 
geral de Patrícia Pedrosa, 
Allan Fiterman e Flávia La-
cerda. De bailarina e empre-
sária do marido, ela se con-
solida como diva da música 
pop mundial. Com direito a 
agenda lotada e até avião 
próprio, o sucesso estrondo-
so vai mexer com a vaidade e 
a criatividade de Brau (Láza-
ro Ramos), que se volta para 
suas raízes em Madureira, na 
Zona Norte carioca, atrás da 
fama perdida se arriscando 
na música sertaneja e até em 
noites de churrascaria.

NOVELAS

u
GLOBO

TEMPO DE AMAR

u
GLOBO

MALHAÇÃO

u O OUTRO LADO DO PARAÍSO
GLOBO

uDEUS SALVE O REI
GLOBO

Aldo ataca Tato e Roney. Marta 
reclama das notícias falsas sobre 
as escolas públicas. JM passa 
para Malu o contato do jornalista 
que publica as notícias falsas so-
bre o Cora Coralina. Dóris obriga 
Josefina a ir atrás de Cícero para 
pagar a pensão para os filhos. 
Tato chega com Roney à lancho-
nete e encontra a festa surpresa 
para ele. Roney conta a Keyla o 
que aconteceu com Tato. 

Maria Vitória conversa com Iná-
cio sobre tudo que aconteceu 
no Brasil. Vicente fala para José 
Augusto que sua esposa já viu 
Inácio. Maria Vitória avisa a Iná-
cio que voltará para o Brasil 
com Mariana. Firmino questiona 
Delfina sobre o incêndio em sua 
casa. Lucinda pede a Bernardo 
para ajudá-la a vender sua casa 
em São Vital, e Leonor conta o 
que ouviu para Gregório. Celeste 
decide fazer um evento em sua 
casa para apresentar Eva para as 
damas da cidade. 

Augusto é informado de que Cons-
tantino fugiu. Constância conta a 
Amália que Afonso abdicou do trono 
de Montemor para viver com ela. Vir-
gílio afirma a Amália que devolverá o 
dinheiro da dívida de Martinho para 
compensar o mal que fez a ela e à fa-
mília. Constantino consegue o apoio 
de Diógenes para pedir cinco mil mo-
edas de ouro em troca do resgate de 
Catarina. Augusto descobre que Ca-
tarina não está no castelo. 

Vinícius deixa a delegacia. Hen-
rique diz o que Duda/Elizabeth 
deve falar na audiência. Lorena 
se preocupa com Vinícius. Tônia 
confirma sua gravidez e ameaça 
denunciar Renato se ele revelar 
seus planos. Mariano conta a So-
phia que pretende se casar. Lívia 
afirma a Tomaz que apresentará 
seu namorado a ele. Gael desco-
bre que Amaro pediu Estela em 
casamento e decide conversar 
com ele. Leandra se preocupa 
com Rato. Gael suspeita que So-
phia esteja aliada a Aura. 
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SEU SIGNO DE HOJE

LETÍCIA SPILLER TIRA FOTO OUSADA

Aos 44 anos de idade, a atriz Letícia Spiller é 
considerada uma das mulheres mais bonitas do país. 

Na terça-feira (13), a famosa resolveu ousar e se 
mostrou ao natural em suas redes sociais. De cara 

lavada e completamente nua, a artista da Globo, que 
começou na TV como paquita de Xuxa Meneghel, 54, 

surpreendeu os fãs que a acompanham no Insta-
gram. “Manhã de carnaval #morning #nude #meu-

nudeprocarnaval”, legendou a loira na web.

fotos:RepRodução

ÁRIES - Alguém de sua família ou de 
sua amizade poderá perturbá-lo, no 
período. Pense positivamente, pois 
muitas serão suas chances de sucesso 
profissional, financeiro e social, hoje. 

TOURO - Não faça modificações re-
pentinas, antes de uma análise prévia. 
Por outro lado, o fluxo é dos melhores 
para trabalhar em prol de sua ascen-
são profissional, material e social. 

GÊMEOS - Especial atenção a sua 
vida sentimental e aos pequenos pro-
blemas que tenha a resolver. Nada lhe 
será difícil nestes dias. Os laços com 
parentes e pessoas amigas, vão ser 
vantajosos. 

CÂNCER - Momento em que terá pro-
babilidade e habilidade para tirar pro-
veito dos negócios e de seu trabalho. 
Haverá colaboração por parte dos su-
periores e amigos fiéis. 
.
LEÃO - Você está mais preparado 
mentalmente, para dentro do trabalho, 
buscar uma melhoria salarial para con-
seguir uma melhora material no setor 
doméstico, por exemplo, na compra de 
utilidades domésticas que podem es-
tar faltando em sua casa.

VIRGEM - Excesso de exigência para 
com as pessoas demasiadamente sen-
síveis. Cuidado com os inimigos ocul-
tos. Não descuide da saúde. Acidentes 
podem acontecer se você abusar.

LIBRA - Boa influência para desen-
volver sua inteligência, e para tratar 
de assuntos ocultos. Todavia deverá 
evitar acidente e extravagâncias que 
possam prejudicá-lo física e moral-
mente. 

ESCORPIÃO - Esta fase é negativa 
para você, mas como tudo passa, esta 
também passará dentro de poucos 
dias. Mas agora tome cuidado com no-
tícias falsas, com pessoas que dizem 
amigas, mas não são e cuide da saúde. 

SAGITÁRIO - Particularmente, deve 
pensar no êxito em tudo. Imagine antes 
os assuntos de amor. Procure conversar 
mais com a pessoa amada. Conveniên-
cia quanto aos assuntos de transportes. 

CAPRICÓRNIO - Os astros devem 
favorecê-lo muito neste dia. Haverá 
possibilidades de elevação material 
através do esforço que tem feito no 
trabalho e dos bons negócios realiza-
dos ou a realizar. 

AQUÁRIO - Excelente disposição men-
tal para tratar de assuntos importantes 
e de negócios, para entabular novas 
ideias relacionadas com publicidade e 
comunicações. Contudo, seja sincero. 

PEIXES - Dia em que terá muita dis-
posição mental e física para trabalhar 
e para tratar de assuntos pessoais. Os 
passeios estarão bastante favorecidos 
bem como o amor e as novas amizades. 

CLÉO PIRES 
OUSA COM ABADÁ
PERSONALIZADO

Cleo Pires, resolveu causar -e 
“lacrar”- com sua presença na 
primeira noite de desfiles das 

escola de samba do Rio de Janeiro 
(RJ), no domingo (11).  A artista 
personalizou seu abadá com o 
recorte de coração na parte da 

frente, deixando os seios à mostra 
-com os mamilos tampados por 
um adesivo do qual ela é garota-

propaganda. “Vocês queriam 
lacração, babys? Aqui estou toda 

trabalhada no coração”, disse Cleo 
em publicação feita no Instagram. 
A filha de Glória Pires é uma das 

convidadas do camarote da Itaipa-
va na Marques de Sapucaí.  
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SAMPAIO ENCARA O VOZÃO
Sampaio tem três desfalques para jogo contra o Ceará, pela Copa do Nordeste. James, 

César Sampaio e Reginaldo Júnior foram vetados por conta de lesão muscular

Com os olhares voltados para 
a Copa do Nordeste, o Sampaio 
Corrêa encara o Ceará-CE, às 
21h45, no Estádio Castelão, em 
partida válida pela terceira roda-
da da competição regional. Para 
a importante partida, o Tricolor 
conta com a volta de poupados 
e desfalques importantes para o 
time titular. São três baixas por 
conta de lesões musculares.

O lateral-esquerdo James e 
o volante César Sampaio conti-
nuam em recuperação e foram 
vetados. O atacante Reginaldo 
Júnior também fica de fora da 
partida, pois sofreu um estira-
mento muscular.

SUBSTITUTOS 
O técnico Francisco Diá deve 

mandar a campo João Victor e 
Silva, nas vagas de James e César 
Sampaio. No ataque, Reginaldo 
Júnior deve ser substituído por 
Wellington Rato.

RETORNOS
O Sampaio ganha a volta de 

jogadores poupados na partida 
contra o Santa Quitéria, como o 
zagueiro Joécio, o lateral-direito 
Junio Rocha e o meia Marlon. O 
zagueiro Maracás, que cumpriu 
suspensão no duelo diante da 
Raposa retoma a equipe. O trei-
nador deve mandar a campo: 
Andrey; Júnio Rocha, Maracás, 
Joécio e João Vitor; Silva, Yuri, 
Fernando Sobral e Marlon; Uillian 
e Wellington Rato.

FRANCISCO DIÁ NÃO VAI PODER CONTAR 

COM TRÊS JOGADORES PARA A PARTIDA

Chamusca
reencontra 
o Sampaio

Após passar pelo Sampaio 
Corrêa em 2016, quando foi 
demitido ainda no Campeona-
to Estadual, o técnico Marcelo 
Chamusca retorna ao Estádio 
Castelão como comandante 
do Ceará.

Diante da situação, o trei-
nador quer vencer para poder 
abrir cinco pontos de diferen-
ça do Sampaio e ficar tranqui-
lo na tabela de classificação do 
Grupo D da Copa do Nordeste. 
No entanto, jogar em São Luís 
não será fácil para o Vozão. E 
o técnico sabe bem disso. “A 
gente sabe que eles têm um 
comportamento bom jogan-
do na casa deles. A atmosfera 
ajuda muito a equipe. A gente 
quer transformar essas difi-
culdades em motivação e, res-
peitando o adversário, buscar 
um resultado positivo para 
continuar liderando o grupo”, 
disse, em entrevista, após o 
último treino antes da viagem 
para o Maranhão.

O time viajou para São Luís 
na quarta-feira de cinzas (14), 
em voo direto. Chamusca deve 
escalar o time principal para o 
jogo com: Éverson; Pio, Valdo, 
Luiz Otávio e Rafael Carioca; 
Richardson, Pedro Ken e Ri-
cardinho; Felipe Azevedo, El-
ton e Andrigo.

FICHA TÉCNICA
Sampaio Corrêa x Ceará
Local: Estádio Castelão
Horário: 21h45

SAMPAIO CORRÊA
Andrey; Junio Rocha, Maracás, 
Joécio e João Vitor; Silva, Yuri, 
Fernando Sobral e Marlon; 
Uillian e Wellington Rato. Téc-
nico: Francisco Diá

CEARÁ
Éverson; Pio, Valdo, Luiz Otávio 
e Rafael Carioca; Richardson, 
Pedro Ken e Ricardinho; Felipe 
Azevedo, Elton e Andrigo. Técni-
co: Marcelo Chamusca

Regularadora do futsal des-
de 1989, a Fifa tomou decisões, 
na última semana, que podem 
impactar bastante na dinâmica 
de jogo da modalidade. A mais 
polêmica delas é a possibili-
dade de laterais e escanteios 
serem cobrados com as mãos. 
Quando a alteração da regra 
for homologada, o cobrador 

terá o direito de escolher entre 
repor a bola com os pés - como 
é feito desde o início da Era Fifa 
- ou com as mãos. A Fifa enten-
de que a mudança contribuirá 
para o aumento do número de 
gols no futsal.

Ao todo, quatro propostas 
de mudanças de regras foram 
aprovadas na assembleia reali-

zada durante a Uefa Euro Fut-
sal, na cidade de Liubliana, na 
Eslovênia. O Brasil, represen-
tado pelo presidente da Con-
federação Brasileira de Futsal 
(CBFS), Marcos Madeira, foi 
contra apenas à mudança nas 
cobranças de lateral e escan-
teio. As outras alterações apro-
vadas pela Fifa foram quanto à 

reposição de bola por parte do 
goleiro, quanto ao uso do golei-
ro-linha e quanto às decisões 
por pênaltis. Visando aperfei-
çoar o jogo tático das equipes, 
os goleiros não poderão mais 
lançar a bola diretamente ao 
ataque. A partir de agora, a 
bola terá de tocar na quadra de 
defesa antes de chegar à outra 

metade. A regra era usada no 
antigo Futsal Fifusa, disputado 
antes dos anos 90 com uma 
bola mais pesada.

Recurso muito comum no 
futsal da atualidade, o goleiro-
linha (quinto jogador atuan-
do como um falso goleiro) só 
poderá ser utilizado por uma 
equipe que estiver perdendo. 
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Conheça as novidades e o desempenho de cada 
um dos times.Faltam poucas semanas para a Copa 
Libertadores de 2018 entrar em sua fase de grupos.  
Observe como estão os clubes considerados de alto 

nível nesta competição continental 

os gigantes? 

ATLÉTICO NACIONAL

O Atlético Nacional da Colômbia inicia a Libertadores de 2018 
depositando suas fichas no recém-contratado Vladimir 
Hernández (que teve passagem pelo Santos), no jovem 

Andrés Rentería e em nomes como Diego Arías e 
Gonzalo Castellani. A equipe Verdolaga estreou 

no Campeonato local com vitória.

FLAMENGO 

O Rubro-Negro iniciou 2018 com mudança de técnico: Paulo 
César Carpegiani (campeão da Liberta de 1981) voltou no 
lugar de Reinaldo Rueda, que assumiu a seleção do Chile. 

O Fla manteve o grupo forte com nomes como Juan, 
Diego, Éverton Ribeiro,  e trouxe apenas o meia-

atacante Marlos Moreno e Henrique 
Dourado. 

RACING

Adversário do Cruzeiro no Grupo 5, o Racing retomou o Campeonato 
Argentino em 2018 com oscilações: uma vitória e uma derrota, e a 
equipe está na fase intermediária. Para este ano, o time contará 

reforços conhecidos de brasileiros:  Donatti (ex-Flamengo) 
Centurión (ex-São Paulo). Lisandro López (ex-Inter), 

Lautaro Martínez, Dominguez e Juan Musso são 
trunfos.

CORINTHIANS

O Timão  iniciou 2018 com algumas mudanças em relação ao título 
nacional: o zagueiro Pablo e o lateral-esquerdo Arana saíram do 

clube. Porém, o reforço Júnior Dutra logo agradou, e a volta 
de Emerson Sheik não deixa de agradar supersticiosos. 

O promissor Mateus Vital é outra novidade. No 
Paulista, a equipe vai bem: é líder, e venceu 

cinco dos quatro jogos.

COLO-COLO

Após frustrações em acertos com Lucas Barrios e Matías Fernandez, 
o Colo-Colo  se reforçou a toque de caixa com Insurralde, Carlos 
Carmona e César Piñares. Mas a aposta da equipe é em nomes 

como o goleiro Agustín Orión, em meio-campistas como 
Julio Valdés e o ex-palmeirense Valdívia, e no atacante 

Esteban Paredes. A equipe estreou no Chileno 
com vitória.

GRÊMIO

Mantendo a base de seu tricampeonato 
da Copa Libertadores, o GRÊMIO, do Grupo 
1 começou o ano seguinte meio patinando. 
Lançando uma equipe reserva de início do 

Gauchão, chegou a amargar a lanterna, e só 
sentiu o gostinho da vitória com a volta dos 

titulares, na última quarta-feira: 2 a 1 
sobre o Brasil de Pelotas.

SANTOS

No Grupo 6, o Santos, com três títulos no currículo, teve baixas 
consideráveis para a Libertadores-2018: Lucas Lima e Ricardo 

Oliveira deixaram o clube. A equipe, agora comandada por 
Jair Ventura deposita fichas no veterano Renato, e na 

manutenção de nomes Rodrigão Copete. Mas o 
início de Paulistão vem sendo com altos 

e baixos.

INDEPENDIENTE

Com sete Libertadores no currículo e adversário do Corinthians 
no Grupo 7, o Independiente teve alguns problemas neste 
início de ano: o herói da Sul-Americana, Barco, o defensor 

Nicolás Tagliafico saíram do clube. Tendo nomes 
como Gigiliotti e Albertengo, a equipe oscilou 

na retomada do Argentino,  com uma 
vitória e um revés.

 

PEÑAROL

O Peñarol  iniciou o ano de 2018 de forma promissora. A equipe 
uruguaia venceu dois clássicos diante do Nacional (pela Copa 
Antel e pela Supercopa Uruguaya) e seu início no campeonato 

local também foi com triunfo, sobre o Racing. Mantendo 
a base, o time conta com nomes como Crístian 
Rodrígues, Gargano, Maxi Rodríguez, além do 

recém-contratado Fidel Martínez.

 CRUZEIRO 

O Cruzeiro chega à Libertadores de 2018 com contratações de 
peso: além da volta de seu camisa 9, Fred, chegaram os laterais 

Edílson, Egídio e Marcelo Hermes, o volante Bruno Silva e 
o atacante David. Nomes como Messidoro deixaram a 

equipe celeste, que iniciou o Campeonato Mineiro 
bem: é líder, com quatro vitórias e um 

empate em cinco partidas.

ESTUDIANTES

Um dos rivais do Santos no Grupo 6 da Copa Libertadores, o 
Estudiantes vem de forma instável no reinício do Argentino. O 

time conta com o colombiano Otero, e com nomes como 
Pavone, Andújar e Zuqui para ir bem. Porém, ainda 

não engatou na competição local. A equipe tem 
quatro títulos atualmente na Liberta.

 PALMEIRAS 

O Verdão chega à Libertadores de 2018 com novidades. Além de 
Roger Machado ser o novo técnico, o clube conta com Lucas 

Lima como principal reforço, e ainda trouxe nomes como 
o goleiro Weverton, o zagueiro Emerson Santos e o 

lateral-esquerdo Diogo Barbosa. No Paulistão, 
o Verdão está tinindo: venceu todos os 

cinco jogos iniciais.

RIVER PLATE

Futuro adversário do Flamengo no Grupo 4, o River Plate iniciou 
a temporada com altos e baixos. Com a chegada de Pratto (que 

atuou no Atlético-MG e São Paulo) para atuar ao lado de 
Scocco, a equipe recomeçou o Argentino com revés. 

Mas a equipe se redimiu. Alento para campanha 
instável na competição. Os Miliionarios 

têm três títulos da Liberta.

COMO ESTÃO 
OS GIGANTES?
Conheça as 

novidades e o 
desempenho 
de cada um 
dos times.

Faltam 
poucas 

semanas 
para a Copa 
Libertadores 

de 2018 
entrar em 
sua fase 

de grupos.  
Observe 

como estão 
os clubes 

considerados 
de alto 

nível nesta 
competição 
continental 
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Saiba quais são os pesadelos mais 
comuns e o que podem significar

1 – Sonhar que está 
perdido ou encurralado
De todos os pesadelos, esse 
provavelmente é um dos mais 
simples a serem analisados. Se 
você sonha que está perdido ou 
encurralado é porque possivel-
mente você esteja se sentindo 
assim na vida real. Há várias si-
tuações que podem nos deixar 
desnorteados como, por exem-
plo, quando estamos sendo sub-
metidos à muita pressão. Esse 
tipo de pesadelo é um aviso so-
bre suas preocupações internas 
e que devem ser resolvidas.

3 – Sonhar que está nu 
ou vestido de forma 
inadequada em público
Esse é um clássico! Sonhar 
que está parcial ou completa-
mente nu em público é extre-
mamente comum em pesso-
as de várias faixas de idade. 
Esse tipo de pesadelo está 
diretamente ligado à auto-
estima, pois, nos sonhos, as 
roupas funcionam como uma 
forma de encobrir aspectos 
da personalidade que  não 
se quer revelar ou que não se 
sente confiante em mostrar.
Pessoas que não veem proble-
mas em ficar nuas dentro de 
um sonho é porque não pos-
suem nada a esconder e, por-
tanto, são mais confiantes em 
relação a si mesmas; ao con-
trário, pessoas desconfortá-
veis com a nudez apresentam 
certas vulnerabilidades ou ver-
gonha sobre algum aspecto da 
personalidade. Se você possui 
algo que quer esconder dos ou-
tros, é muito provável que este 
tipo de sonho seja recorrente.

2 – Sonhar que está 
caindo ou se afogando
Esse tipo de pesadelo geralmente é uma consequência 
do pesadelo anterior, ou seja, quando a pressão e os pro-
blemas tornam-se insuportáveis, quando atingem o seu 
ápice. Demonstram uma ansiedade internalizada em tor-
no de uma situação ou tarefa. As sensações provocadas 
pela queda ou afogamento podem variar da completa 
perda de controle à alegria extrema; tais sensações de-
penderão do seu posicionamento perante as circunstân-
cias da realidade as quais o pesadelo se espelha.

4 – Sonhar com desastres (naturais ou não)
Acho que todos concordamos que tanto sofrer um aci-
dente real ou sonhar com um é uma experiência terrível. 
Pesadelos intensos como este geralmente contêm uma 
carga grande de significados. Desastres dizem bastan-
te sobre o estado mental de uma pessoa. Em geral, este 
tipo de sonho representa que você, interiormente, não 
consegue lidar com certas situações porque talvez já se 
sinta oprimido ou derrotado perante àquilo, como se não 
tivesse condições de sobreviver ou superá-la.

DECIFRE OS PESADELOS EM CASA
Pesadelos, como entendê-

los? Dizem que se tem pe-
sadelos quando o corpo não 
está bem ou quando algo está 

nos atormentando. A verdade 
sobre eles é que, como parte 
dos sonhos, as coisas podem 
não necessariamente apa-

rentar o que realmente são. 
Um pesadelo com acidente 
de carro não significa que se 
deva ter medo de um acidente 

na vida real. Lembre-se: pesa-
delos, assim como os sonhos 
bons, são extremamente sim-
bólicos e refletem certos as-

pectos da vida cotidiana ou a 
expressão de um sentimento 
pessoal sobre algum evento 
que está por vir.
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Suspeitos de assalto são presos em ação policial

Mulher tenta assassinar 
homem por causa de ciúmes

ROSIANA ESFAQUEOU A VÍTIMA NO PESCOÇO

Quem não ficaria com medo 
ao achar um caixão no meio da 
estrada. Isso aconteceu logo 
no período do carnaval, entre 
as cidades de Arari e Vitória do 
Mearim, no Maranhão.

O caixão não tinha corpo, 
mas tinha vestígios de que um 
defunto esteve dentro, pois fo-
ram encontrados alguns aces-
sórios de velório no local do 
achado fúnebre. 

A situação chamou a aten-
ção de curiosos, que foram ao 
local. A polícia foi chamada e 
realizou buscas com o objetivo 
de encontrar o corpo, pois o 
caixão deve ter caído do carro 
funerário e o corpo arremes-
sado para outro lugar.

População encontra caixão sem cadáver em estrada entre as 
cidades de Arari e Vitória do Mearim. Polícia faz buscas pelo corpo

CADÊ O MORTO?

A Polícia Militar, durante 
patrulhamento da operação 
de carnaval, na região do bair-
ro Cidade Olímpica, prendeu  
João Batista Amorim Serejo 
Neto, de 21 anos, Milton Bal-
dez de Castro, de 46 anos, e 
Denison Dutra Rego, de 18 
anos, pelos crimes de roubo 
qualificado pelo concurso de 
pessoas e pelo emprego de 
arma.

A guarnição foi informada 
por funcionários de uma em-
presa de localização veicular, 
revelando que uma moto-
cicleta roubada estaria nas 
imediações.

Logo foi direcionada a 
guarnição ao endereço soli-
citado na Rua 13, Quadra 97, 
do bairro Cidade Olímpica. 
Ao chegar à localização, a 
equipe avistou a motocicleta, 
momento em que dois ho-
mens tentaram fugir pulando 
o muro, mas foram contidos. 
Ao todo, nove pessoas esta-
vam na residência, sendo três 
adolescentes.

Após capturar os sus-

O CAIXÃO FOI ENCONTRADO NO ACOSTAMENTO DA 
ESTRADA QUE LIGA ARARI A VITÓRIA DO MEARIM

peitos, foram desenvolvidas 
buscas no local, sendo encon-
trada a moto roubada, uma 
Honda Fan CG 150, de placa 
PSD-4756, já em processo de 
desmanche. 

Foram encontradas ainda 
duas armas de fogo, sendo um 
revólver calibre 38, com cinco 
munições intactas, e uma pis-
tola de calibre 765, além de 

várias bolsas femininas, apa-
rentemente roubadas, vários 
documentos pessoais, pro-
dutos de maquiagem, relógio, 
perfumes, três pares de tênis, 
rádio e celulares.

Todo o material e os nove 
suspeitos foram conduzidos 
e apresentados no plantão 
da Delegacia da Cidade Ope-
rária.

OS SUSPEITOS FORAM PRESOS
APÓS AÇÃO DA POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar, por meio 
do 3°Batalhão de Imperatriz, 
predeu Rosiana da Silva Bar-
ros, de 26 anos, por tentativa 
de homicídio e lesão corpo-
ral. Além dela, Rafael Chagas 
Sousa, de 24 anos, foi detido 
por suspeitas de tráfico de 
drogas.

A primeira prisão foi a de 
Rosiana. A PM foi acionada 
através do Centro Integra-
do de Operações Policiais 
(CIOPS), referente a denún-
cia de uma vítima de arma 
branca, que estava sendo 
atendida na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA), 
no bairro São José. 

Ao se deslocarem até a 
UPA, os PMs constataram 
que se tratava de uma ten-
tativa de homicídio. Foram 
feitas buscas seguindo as in-
formações repassadas pela 
vítima, Jean Alves de Sousa, 
de 30 anos, e por testemu-
nhas, até chegar em Rosiana. 

Segundo as testemunhas, 
a mulher deferiu um golpe de 

faca no pescoço da vítima, 
motivada por ciúmes de sua 
companheira. Rosiana foi 
apresentada na Delegacia de 
Polícia Civil para a tomada 
das providências cabíveis.

PRISÃO POR TRÁFICO
Em continuidade aos 

trabalhos, a guarnição, em 
abordagem a um veículo 
táxi, realizou busca pesso-
al em Rafael, que estava 
na condição de passageiro, 
encontrando drogas e R$ 
270 em espécie no bolso. O 
suspeito foi apresentado no 
Plantão Central sem lesões 
corporais para as providên-
cias cabíveis.

MATERIAL APREENDIDO:
– 14 papelotes de substância 
semelhante a cocaína;
– 02 porções de maconha;
– 01 pedra de crack;
– 01 aparelho celular Sam-
sung;
– R$ 270,00 em espécie
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Tio mata sobrinha estrangulada 
e população faz justiça com as 

próprias mãos. O caso aconteceu 
no bairro do Coroadinho

TRAGÉDIA EM FAMÍLIA

Um crime em família dei-
xou a população do Alto São 
Sebastião, no bairro do Co-
roadinho, consternada, pois 
um jovem de 27 anos assassi-
nou a própria sobrinha, de 20 
anos.

Revoltados com a situa-
ção, moradores da região in-
vadiram a casa do suspeito e 
o lincharam com pedradas e 
pauladas. O caso ocorreu na 
madrugada de terça-feira (13). 

A tragédia familiar teve iní-
cio por volta das 3 horas da 
madrugada, quando Rayane 
dos Remédios Costa Rodri-
gues foi morta por estrangu-
lamento. O principal suspeito 
foi o próprio tio, João Carlos 

Pereira.  Após o crime, Carlos 
Pereira, que era natural da ci-
dade de Pinheiro, na Baixada 
Maranhense, já estava hospe-
dado em outra casa e pronto 
para viajar, pois tinha a inten-
ção de fugir. Revoltada, duran-
te a manhã do mesmo dia, a 
população invadiu o local e o 
linchou com pedradas e pau-
ladas.

A Polícia Civil e Instituto de 
Criminalística e Medicina Le-
gal (Icrim) estiveram no local e 
deram início aos procedimen-
tos de investigação.

Uma das linhas de inves-
tigação policial aponta que 
o assassinato da jovem teria 
sido premeditado.

RAYANE 
RODRIGUES 
FOI MORTA 

PELO 
PRÓPRIO 

TIO

PERITOS DO IML E ICRIM ESTIVERAM 
NO LOCAL DOS ASSASSINATOS, NO 

BAIRO DO COROADINHO


