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CNH DE GRAÇA
  SAÚDE

Casos de dengue caem 74% 

no estado do Maranhão
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CNH gratuita para desempregados de baixa renda 
pode se tornar realidade. Projeto de lei que propõe 
criação da Carteira Nacional de Habilitação Social 

tramita na Câmara dos Deputados

Reportagem do jornal 
Folha de S.Paulo mostrou 
que o Maranhão teve que-
da de 74,5% no número 
de casos suspeitos de 
dengue nas primeiras se-
manas deste ano na com-
paração com o mesmo 
período de 2017. 

A redução é mais acen-
tuada que a verificada no 
Brasil todo, de 44%. No 
Maranhão, a queda foi de 
271 para 69 casos suspei-
tos até a terceira semana 
de janeiro.

Alguns estados tive-
ram aumento de casos, 
como São Paulo, cuja alta 
foi de 241%. 

O Governo do Mara-
nhão tem adotado desde 
2015 uma série de ações 
para combater a dengue. 
O Programa Estadual de 
Controle da Dengue faz 
um trabalho intenso com 
as visitas de campo às 
residências, os carros-
fumacê e todo o esforço 
educativo feito nas esco-
las e centros comunitários 
do Maranhão.

Tem havido também 
capacitações em municí-
pios para mapear as prin-
cipais áreas infestadas. 

CUIDADO DE TODOS
A adoção de medidas 

preventivas e de combate 
ao mosquito transmissor 
devem ser de caráter per-
manente, tanto da parte 
do poder público como no 

dia a dia da população. 
É sempre importante 

tampar as caixas d’água, 
manter as calhas limpas, 
lixeiras bem tampadas e 
limpar, semanalmente, os 
pratos de vasos de plan-
tas com areia.

“Precisamos eliminar 
os focos do mosquito para 
evitar surtos das doenças 
por ele transmitidas. Isso 
é uma responsabilidade 
de todos. Precisamos unir 
forças para combater o 
Aedes, a ação mais efetiva 
é eliminar os focos”, diz o 
secretário de Estado da 
Saúde, Carlos Lula.

NOVAS AÇÕES
Em janeiro, a Secretaria 

de Estado de Saúde lan-
çou novas ações de imu-
nização contra o Aedes 
Aegypti. As ações incluí-
ram o envio de oito carros 
fumacê para combater o 
mosquito nas cidades de 
Barra do Corda, Pinheiro e 
Cururupu - destinos popu-
lares entre os foliões que 
viajam para curtir o carna-
val no interior do Estado.

Também em janeiro, 
o Governo do Maranhão 
iniciou o monitoramento 
em prédios públicos na 
Região Metropolitana de 
São Luís.

A ideia é atuar de forma 
preventiva, identificando 
focos e orientando servi-
dores para atuar de ma-
neira adequada.

Um projeto de lei (PL) 
que tramita pela Câmara 
dos Deputados propõe a 
gratuidade da Carteira Na-
cional de Habilitação para 
desempregados de baixa 
renda. A CNH gratuita não 
exclui a exigência de se fa-
zer aulas ou exames de di-
reção, mas elimina os cus-
tos de todo o processo de 
aquisição do documento.

Para ter direito à CNH 
gratuita, ou Carteira Na-
cional de Habilitação So-
cial, a pessoa deve ter 
renda baixa comprovada por inscrição no Ca-
dastro Único do Governo (CadÚnico), além de 

estar desempregado há mais 
de um ano.

O PL, de número 8837/17, 
foi proposto pelo deputado 
Carlos Souza (PSDB-AM). “O 
objetivo é facilitar a inserção 
de pessoas no mercado de 
trabalho, uma vez que a CNH 
constitui uma oportunidade 
a mais de […] se exercer uma 
atividade econômica”, decla-
rou o deputado com relação 
ao projeto.

Para arcar com os custos 
do benefício, o texto sugere 
que o governo federal faça 

convênios com estados, municípios e entida-
des públicas credenciadas.

  NO BRASIL

Maranhão é o 4º estado que
mais aumentou investimentos

Destaque entre os estados 
em melhor situação fiscal 
desde o início da gestão Flá-
vio Dino, o Maranhão também 
ocupa lugar especial entre os 
entes da federação com os 
melhores indicadores de in-
vestimentos em 2017. O Ma-
ranhão obteve o quarto maior 
crescimento nos investimen-
tos entre as 27 unidades da 
federação.

Os bons resultados de ou-
tros estados se deram em fun-
ção de ajustes que resultaram 
em cortes de gastos, sobretu-
do na redução com pagamen-

to da folha de servidores. Já o 
Maranhão conseguiu manter 
equilíbrio fiscal sem abrir mão 
de ampliação de serviços pú-
blicos, inclusive com a realiza-
ção de concursos públicos. 

O Maranhão passou de R$ 
874 milhões em 2016 para R$ 
1.175 bilhão investido no ano 
seguinte, um crescimento de 
26%.

Dados da Secretaria de 
Estado de Planejamento e Or-
çamento (Seplan) mostram 
que o Governo aumentou os 
investimentos com a folha de 
pagamento em 5,1% em 2017, 

enquanto a maioria dos Esta-
dos reduziu gastos no setor 
para equilibrar a relação entre 
receita e despesa.  

Tudo isso foi feito mesmo 
com a queda nas transferên-
cias de recursos do Governo 
Federal. Com a crise nacional, 
o Estado deixou de receber 
mais de R$ 1 bilhão desde 
2015. Ainda assim, houve am-
pliação de 28,9% em investi-
mentos. 

Mesmo com a queda nos 
repasses federais, o Estado 
ajustou a receita para impedir 
o aumento de tributos.



3OPORTUNIDADES
19/2/2018

Oportunidades no concurso da Prefeitura de São Luís são para o cargo de técnico                        
municipal de nível superior nas áreas de serviço social, direito e psicologia

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 28
Encontram-se abertas, até o 

dia 28 de fevereiro, as inscrições 
do concurso público da Prefei-
tura Municipal de São Luís. A 
seleção visa o provimento de 43 
vagas do quadro de pessoal da 
Secretaria Municipal da Crian-
ça e Assistência Social. Haverá, 
ainda, formação de cadastro 
reserva para eventuais oportu-
nidades.  Candidatos que têm 
formação superior e registro no 
órgão de classe podem se ins-
crever para o cargo de técnico 
municipal de nível superior nas 
especialidades de serviço social 
(23 vagas), direito (4) e psicolo-
gia (16). O salário inicial é de R$ 
2.036,25. 

Interessados em concorrer a 
uma das vagas devem realizar 
as inscrições exclusivamente 
pela internet, através do ende-
reço eletrônico da AOCP (www.
aocp.com.br), banca organiza-

dora do processo seletivo. O ca-
dastro deverá ser efetuado até a 
data limite de 28 de fevereiro. O 
valor da taxa de participação é 
de R$ 100. 

A prova objetiva, de caráter 
eliminatório e classificatório, será 
composta por 60 questões de 
múltipla escolha, sendo oito de 
língua portuguesa, 17 de legisla-
ções federais e municipais e 35 

de conhecimentos específicos. 
Já a avaliação discursiva, 

eliminatória e classificatória, 
contará com duas questões, 
sendo avaliados os seguintes 
aspectos: atendimento ao tema 
proposto na questão; conheci-
mentos técnico-científico sobre 
a matéria; clareza de argumen-
tação/senso crítico em relação 
ao tema proposto na questão; 

e utilização adequada da língua 
portuguesa. 

As provas objetiva e discursi-
va serão aplicadas no município 
de São Luís-MA no dia 8 de abril, 
em horário e local a ser informa-
do no cartão de informação do 
candidato, a ser publicado no 
site da AOCP a partir do dia 16 de 
março.  A etapa final do concur-
so da Prefeitura de São Luís-MA 

será a análise de títulos, apenas 
classificatória. Serão aceitos os 
seguintes diplomas/certifica-
dos: especialização com carga 
horária mínima de 360 horas/
aula ou declaração de conclusão 
de pós-graduação em nível de 
especialização, acompanhada 
de histórico escolar, na área do 
cargo a que concorre; mestrado; 
e doutorado. 



4
19/2/2018

TE CONTEI?

MESMO FORA DO 
GRUPO A, FAMOSAS 

GARANTEM NÃO                   
DEIXAR A GRANDE RIO

A Grande Rio continua com 
o apoio de suas famosas. Thai-
la Ayala e Paloma Bernardi, 
por exemplo, garantiram que 
estão à disposição da escola 
mesmo na Série A do Carna-
val carioca. A agremiação 
teve problema em um carro 
alegórico que não conseguiu 
entrar na avenida, extrapolou 
o tempo em cinco minutos 
e, por isso, foi penalizada em 
cinco décimos — o que foi 
determinante para a queda. 
Paloma Bernardi, ex-rainha 
de bateria da escola, contou 
que a tristeza é grande. Mas, 
na hora em que o luto passar, 
a escola se reerguerá. A atriz 
Thaila Ayala se manifestou 
por uma rede social. Lá, ela 
escreveu que agora é pensar 
no próximo ano. “Ahhh minha 
Grande Rio, meu coração está 
apertadinho aqui...mas essa 
escola é feita de raça, amor e 
fé então agora é rumo 2019! ”, 
afirmou.

SEU SIGNO DE HOJE
ÁRIES - As novas amizades que tem 
feito ultimamente, hoje se apresen-
tarão de forma agradável e benéfica 
para você. 

TOURO - Influência astral inclinará 
você às mudanças em negócios, de 
emprego ou até mesmo de residência. 
O aumento de sua popularidade será 
evidente, apesar de alguns reveses ou 
queda. Excelente ao amor e diversões.

GÊMEOS - Tendência aos excessos 
de prazer, aos amores extraconjugais. 
Evite tais coisas para não ser preju-
dicado de um momento para o ou-
tro. Elevação de personalidade e das 
chances gerais. 

CÂNCER - Bom período para solicitar 
a casa própria em um órgão compe-
tente do governo, se ainda não a tem. 
Sucesso nos transportes. Harmonia 
familiar e êxito sentimental e amoro-
so. 

LEÃO - Ótimo ao amor e as questões 
de dinheiro. Este período corresponde 
a um anseio de você querer controlar 
todos os ambientes em que estiver, ou 
mesmo manter o seu poder de deci-
são sobre todas as pessoas que entrar 
em contato.

VIRGEM - Vontade de crescer. Esta 
benéfica influencia atingirá direta-
mente sua capacidade mental, dando 
mais disposição para entabular e pen-
sar nas novas empresas e especula-
ções que pretende realizar.

LIBRA - Muita atividade física e men-
tal você empregará neste período. Mas 
no final, sairá vencedor. Os meios de 
comunicações, transportes estão fa-
vorecidos. Contudo, evite desavenças 
na vida familiar e amorosa. Mantenha 
acalma.

ESCORPIÃO - Deverá neste dia, tomar 
uma atitude firme quanto aos negócio e 
ser mais constante em seus projetos e 
no trabalho. Êxito nos jogos, sorteios e 
na loteria. Momento em que terá muito 
sucesso ao tratar com autoridades civis 
e na solução de seus problemas profis-
sionais, financeiros e pessoais.

SAGITÁRIO - Muito bom dia para fazer 
novas experiências científicas ou psí-
quicas, para assinatura de contratos e 
para as diversões, prazer e a vida sen-
timental e amorosa. Pode iniciar longas 
viagens, o fluxo favorece. 

CAPRICÓRNIO - Mantenha-se calmo 
ao invés de ficar nervoso e inquieto por 
qualquer coisa que possa não lhe agra-
dar. Saiba, que você está vivendo uma 
fase positiva. Deverá evitar quaisquer 
ações vis. 

AQUÁRIO - Muito bom dia para fazer 
novas experiências científicas ou psí-
quicas, para a assinatura de contratos e 
as diversões, prazer e a vida sentimen-
tal e amorosa. Momento favorável para 
as diversões. 

PEIXES - Espetacular influência astral 
para o seu signo. Forte magnetismo 
pessoal, o que contribuirá para o seu 
sucesso, junto às altas personalidades. 

NOVELAS

u
GLOBO

TEMPO DE AMAR

u
GLOBO

MALHAÇÃO

u O OUTRO LADO DO PARAÍSO
GLOBO

uDEUS SALVE O REI
GLOBO

Lica promete checar a informa-
ção de MB com Edgar. Todos 
comemoram a entrevista de El-
len e Jota para a TV. Patativa dá 
informações sobre Aldo a Tato. 
Roney permite que Tina e Ander-
son instalem sua produtora mu-
sical no galpão. Lica confronta os 
sócios do novo colégio e acaba 
ofendendo Malu. Mitsuko recebe 
boas notícias sobre o estado de 
saúde. Malu manipula K2, que 
acaba contando sobre a bomba 
que Dogão explodiu no Cora. 

Maria Vitória afasta Inácio. Vi-
cente garante a José Augusto 
que confia em sua esposa. Tereza 
confidencia a Angélica que está 
grávida de Fernão. Vicente per-
cebe a aflição de Maria Vitória. 
Tereza revela sua gravidez para 
Maria Vitória. Delfina faz insinua-
ções a Vicente sobre sua esposa. 
Izabel tenta confortar Inácio. Ce-
leste apresenta Eva para as da-
mas da sociedade. Nicota insiste 
para ver Geraldo no hospital, e 
Natália se penaliza com o estado 
da dona da pensão. Fernão janta 
com Emília.

Augusto descobre que presos fu-
giram da masmorra e saquearam 
lojas da cidade. Virgílio impres-
siona Amália ao usar o dinheiro 
que recebeu de Martinho para 
consertar as barracas dos fei-
rantes. Afonso luta contra Cons-
tantino e consegue se libertar. 
Cássio e Demétrio encontram 
Afonso na floresta. Selena leva 
Ulisses para um jantar romântico 
preparado por Betânia. Afonso 
conta a Catarina que Amália per-
deu a memória e seu casamento 
foi anulado. 

Vinícius promete se vingar de So-
phia. Rato tenta convencer Gael 
de que Sophia não fez nada con-
tra o delegado. Tomaz se magoa 
com Lívia. Amaro inventa uma 
desculpa para romper com Este-
la. Gael questiona Sophia sobre o 
atentado contra Vinícius. Patrick 
sugere a Laura que o julgamento 
de seu padrasto seja adiado. Lo-
rena apoia Vinícius. Adinéia tenta 
convencer Suzy a exigir que Sa-
muel durma no quarto com ela. 
Radu cuida de Raquel. Jô se quei-
xa de Henrique para Adriana. 

MAISA SILVA CONFESSA
QUE ESTÁ NAMORANDO

Maisa Silva está namorando! A atriz 
de 15 anos aproveitou o Valentine’s 
Day, data em que se comemora o Dia 
dos Namorados no exterior, para anun-
ciar seu relacionamento com o jovem 
Nicholas Arashiro, de mesma idade. Em seu 
perfil no Instagram, a artista que mudou o visual do ca-
belo após as gravações da novela “Carinha de Anjo” pu-
blicou uma foto em clima de romance com seu compa-
nheiro usando a legenda “happy Valentine’s Day”, (feliz 
Dia dos Namorados, em inglês). O novo status de rela-
cionamento da funcionária de Sílvio Santos que se re-
cusou a beijar o apresentador Dudu Camargo se tornou 
um dos assuntos mais comentados no Twitter na tarde 
de quarta-feira (14).

JULIANA PAES SOFRE 
ASSALTO À MÃO 

ARMADA A CAMINHO 
DA SAPUCAÍ

No segundo dia de desfiles 
das escolas de samba do Rio 
de Janeiro, Juliana Paes, rainha 
de bateria da Grande Rio neste 
ano, foi assaltada durante o cami-
nho para Sapucaí. O veículo da atriz 
foi abordado por homens armados na 
saída do túnel Santa Bárbara. Os criminosos obrigaram o 
motorista a parar a van. Após reconhecer a celebridade, eles 
levaram apenas os telefones celulares e os deixaram seguir. 
Mesmo após ter sido vítima do crime, Juliana marcou pre-
sença do camarote e seguiu com a sua agenda normalmente.
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ESPORTES

PIORES OFENSAS DE 
TORCIDAS A RIVAIS

  MUNDIAL

Tite revela 15 nomes para a Copa do Mundo

No jogo entre Nacional e Chapecoense, válido pela 
Copa Libertadores, parte da torcida uruguaia fez ges-

tos de aviõezinhos na arquibancada da Arena Condá. A 
agressão usando a tragédia vivida pelo clube em 2016 

não é fato isolado: outros grupos de torcedores já ape-
laram a dramas de rivais em outras oportunidades.

Faltando menos de quatro 
meses para o início da Copa do 
Mundo, o técnico Tite, apesar 
de afirmar que a lista ainda está 
aberta, se antecipou e revelou 
15 nomes que já estão garan-

tidos para a Rússia. “Lista está 
aberta numa parte e fechada 
em outra. Fechada em nomes 
com uma situação consistente 
em seus clubes e que, dentro da 
seleção, já estejam confirma-

dos, afirmados e jogando bem. 
São os 11 que iniciam (Alisson, 
Daniel Alves, Marquinhos, Mi-
randa, Marcelo, Casemiro, Re-
nato Augusto, Paulinho, Couti-
nho, Neymar e Gabriel Jesus), 

o Thiago Silva, o Fernandinho, o 
William, o Firmino”, afirmou em 
entrevista ao UOL Esporte.

A convocação oficial acon-
tece, geralmente, em maio. O 
Brasil só vai a campo dia 17 

de junho, contra a Suíça. An-
tes, a Seleção Brasileira ainda 
fará dois amistosos: contra a 
Rússia, no dia 23 de março, e 
quatro dias depois encara a 
Alemanha, em Berlim.

1 
- O episódio das torcidas do 
Nacional e o do Criciúma não 
foram os únicos envolvendo a 

tragédia da Chape. Em abril de 2017, 
durante o clássico do Campeonato 
Português, a torcida do Porto cantou 
“Quem me dera o avião da Chape-
coense fosse do Benfica”. 

2 
- Vítimas em 2015, torce-
dores do United foram vilões 
no ano seguinte, quando 

usaram músicas ofensivas contra 
o Liverpool. Os cantos lembravam 
a tragédia de Hillsborough, que 
em 1989 deixou 96 mortos e 766 
feridos num jogo entre Liverpool e 
Nottingham Forest.

3 
- Em 2012, a Juventus foi multa-
da em 10 mil euros por causa de 
uma faixa que sua torcida usou 

durante um jogo para ironizar o aci-
dente aéreo que matou 18 jogadores 
do rival Torino em 1949. A faixa dizia 
“Nós somos o orgulho e a alegria de 
Turim. Vocês, só um acidente”. 

4 
- Dois anos depois, foi a vez de 
torcedores do Corinthians can-
tarem versões que remetiam 

à morte do ex-atacante do Inter-
nacional, que vivia péssima fase no 
Brasileirão. Em jogo em São Paulo, 
o coro era de “Não é mole não, você 
vai cair, igual o [sic] Fernandão”. 

5 
- O atacante Fernandão, ídolo 
do Internacional, havia morrido 
há dois meses em um acidente 

de helicóptero quando, em um 
Gre-Nal em agosto de 2014, alguns 
torcedores do Grêmio resolveram 
ironizar a tragédia. E fez-se o coro 
de “Fernandão morreu, Fernandão 
morreu”.

6 
- Em jogo 
válido pelo 
Campeonato 

Catarinense, apenas 
cinco meses depois 
do acidente com 
a Chapecoense, a 
torcida do Criciúma 
cantou para os rivais: 
“ão, ão, ão, abastece 
o avião”, lembrando 
que a queda foi pro-
vocada por falta de 
combustível. 

7 
- O acidente aéreo que matou 
oito jogadores do Manchester 
United em 1958 foi usado por 

torcedores do Manchester City na 
chegada ao Old Trafford para agredir 
os donos da casa. Os cantos antes do 
clássico em 2015 foram duramente 
repreendidos pela própria direção do 
Manchester City. 
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GERAL

O POLÊMICO PONTO G
Ciência comprova que o ponto G não 

existe, mas a ditadura do orgasmo, sim

Desacreditado nas co-
munidades científicas, mas 
ainda povoando piadinhas e 
frequentando o imaginário 
das quatro paredes do mun-
do ocidental, o ponto G já foi 
responsável por frustrações e 
até mesmo por algumas men-
tirinhas entre aqueles que se 
gabam de tê-lo encontrado.

Ao longo das últimas déca-
das, no entanto, desde que a 
existência de um ponto G foi 
sugerida em 1950, pelo médi-
co alemão Ernst Grafenberg, 
houve um desfile de “profes-
sores do sexo”, consultores de 
produtos eróticos e também 
médicos ensinando como al-
cançá-lo. De seu lado, a ciên-
cia se movimentou em torno 
da controvérsia.

G de quê?

De Grafenberg, um gine-
cologista alemão. Em 1950, 
ele foi o primeiro a mencio-
nar a existência do tal ponto 
(“registrado” pela medicina 
em 1981).

Existe mesmo?

Nos últimos 68 anos, nin-
guém encontrou uma prova 
científica incontestável de 
que o ponto G exista – seja 
uma protuberância, uma 
veia, um lugar dentro do ca-
nal vaginal sensível como o 
clitóris. Ou seja, anatomica-
mente falando, nã-nã. Pes-
quisadores já investigaram 
por meio de cirurgias, resso-
nância magnética, autópsia.

Mas, enquanto vários mé-
dicos dizem que o ponto G 
é tão real quanto os unicór-
nios, outros oferecem até 
tratamento pra aumentar o 
prazer ali. A galera do tantra 
e do pompoarismo também 
jura de pé junto que ele não 
só existe como provoca or-
gasmos mais intensos.

Então, onde ficaria 
o ponto G?

Supostamente a uns 5 
cm da entrada da vagina. 
Não seria um ponto, mas 
uma pequena área rugosa 
na parede do canal vaginal.

Como estimular?

Uma das opções seria 
com a mulher deitada de 
barriga para cima. Ela ou 
outra pessoa lubrifica dois 
dedos e os penetra devagar. 
Não até o fundão! Bastam 
os tais 5 cm. Daí massageia 
a região como se tivesse 
fazendo o movimento de 
chamar alguém. Pode ten-
tar uns círculos, simultane-
amente pressionar o púbis 
por fora, em cima da vulva…

Pênis meio tortos pra 
cima, vibradores com for-
matos específicos e posi-
ções sexuais como a “ca-
valgada” facilitariam esse 
esquema.

A aplicação de botox na va-
gina funciona?

Clínicas de dermatologia 

e cirurgia plástica estão 
aplicando injeções de 
ácido hialurônico dentro 
do canal vaginal. Afirmam 
que esse procedimento, 
feito em dez minutos com 
anestesia local, aumenta 
a sensibilidade do teci-
do onde ficaria o ponto 
G. Não existem estudos 
sérios comprovando a 
eficácia e abordando os 
efeitos colaterais.

Vale o GPS?

Tudo bem explorar o 
lugar onde SERIA o pon-
to G e testar se estímu-
los ali são prazerosos 
ou não. Do mesmo jei-
to que você exploraria 
outras zonas erógenas. 
O que não vale é consi-
derá-lo imprescindível 
(SE É QUE ELE EXISTE). 
Porque, se você não 
“encontrar”, corre o ris-
co de se sentir incom-
petente ou concluir que 
nasceu “sem essa parte 
do corpo”. Ponto G de 
verdade é de “gozo” – e 
sua localização varia de 
pessoa pra pessoa.

o 



8
19/2/2018

POLÍCIA

“PINDUCA” 
E “GORDO” 
EM CANA

“Mulher Loja” é presa com 
55 celulares furtados

CARNAVAL DE PINHEIRO

Uma mulher foi detida pela Polícia Militar com 
55 celulares, que teriam sido furtados durante o 
carnaval na cidade de Pinheiro. 
Marta Cristina Costa Santos, de 34 anos, foi 
presa em São Luís, no bairro do Coradinho. 
De acordo com o major Cláudio André, 
comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar, 
responsável pela prisão, além dos 55 celulares, 
outros objetos foram apreendidos na residência 
de Marta Santos.

- 55 celulares
- 6 munições intactas calibre 38mm
- 2 relógios
- 2 porta-cédulas
- 1 lixadeira elétrica
- 3 carregadores portáteis para celular

Polícia Civil prende homens 
suspeitos de integrar 

uma facção criminosa na                         
capital maranhense

JOHNNY, “GORDO”, “PINDUCA” E KELMA
FORAM PRESOS EM AÇÃO DA SEIC

A Polícia Civil, por intermé-
dio da Superintendência Esta-
dual de Investigações Crimi-
nais (Seic), deu cumprimento 
a mandados de prisão preven-
tiva contra Charles da Luz, o 
“Pinduca”, de 26 anos, e Fran-
cisco de Assis, o “Gordo ou 
De Assis”, de 38 anos, ambos 
integrantes de uma facção cri-
minosa atuante no estado do 
Maranhão.

Segundo a polícia, as in-
vestigações realizadas pelo 
Departamento de Comba-
te ao Crime Organizado 
(DCCO) da Seic dão conta 
de que Pinduca seria um 
dos principais líderes de 
uma das facções criminosas 
que atuam na capital mara-
nhense, atuando especifica-
mente na região de Paço do 
Lumiar e em alguns bairros 
de São Luís, praticando di-

versos delitos.
Pinduca foi localizado em 

um hospital particular em São 
Luís, onde estava internado 
em razão de ter sido alvejado 
por um disparo de arma de 
fogo durante um roubo que 
tentou praticar na companhia 
de Gordo, na semana passada. 

OUTRAS PRISÕES 
Além dos cumprimentos 

dos mandados de prisão, fo-
ram autuados em flagrante 
delito o indivíduo Jonhy de 
Castro, de 25 anos, como in-
curso no crime de integrar 
organização criminosa em 
razão de ter sido identificado 
como o responsável pelo re-
colhimento de valores ilícitos 
de traficantes a mando de Pin-
duca, e Kelma Lúcia Silva, de 
38 anos, ex-companheira de 
Pinduca.

MARTA 
CRISTINA 

COSTA 
SANTOS


