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DHPP prende acusado de assassinato no Parque Sanharol
Mateusinho é acusado de matar Paulo Ferreira com um tiro de garrucha em fevereiro desse ano

�Mateusinho� passou por exame de corpo de
delito e já se encontra no Sistema Prisional

 Divulgação/Redes Sociais

 Dema de Oliveira

Em rondas pela cidade, policiais militares
observaram um casal parado na entrada de
Imperatriz, próximo ao DNER, em um ponto
de ônibus. Os policiais viram quando a mulher
dispensou uma bolsa e foram até o casal para
uma revista. Os policiais perguntaram para a
mulher o que tinha dentro da bolsa e  ela ten-
tou negar ser sua bolsa.

Entretanto, os policiais falaram para ela que

Dema de Oliveira

Policiais da Delegacia de
Homicídio e Proteção à Pessoa
(DHPP) prenderam nesta sex-
ta-feira (27), o homem identi-
ficado por Mateus, conhecido
por ‘Mateusinho’, em cumpri-
mento a um mandado de pri-
são em seu desfavor.

Mateusinho é acusado de
matar Paulo Ferreira, com um
tiro de garrucha em fevereiro
desse ano, no Parque Sanha-
rol, em Imperatriz. Depois de
matar Paulo Ferreira dentro de
casa, ‘Mateusinho’ arrastou o
corpo e colocou em um dos
quartos da casa e deixou a gar-
rucha do lado para criar o álibi
de que a vítima tinha cometido
suicídio.

As investigações apontaram
que ‘Mateusinho’ foi o autor do
disparo que matou Paulo Fer-
reira, tendo em vista que eles
tinham uma rixa antiga e, inclu-
sive, o autor já vinha ameaçan-
do a vítima e até agredido-a.

Na noite do crime, ‘Mateu-
zinho’ foi até a casa de Paulo
Freire, e quando a vítima abriu
a porta, ele efetuou um disparo
no peito esquerdo dela, que
morreu instantaneamente.

‘Maeuzinho’ foi levado para
a Unidade Prisional de Resso-
cialização de Imperatriz, onde
se encontra até ulterior delibe-
ração da justiça.

Polícia Militar prende casal portando
maconha e cocaína na BR-010

A droga estava na bolsa da mulher, que tentou se desfazer da droga para evitar o flagrante

Maconha, cocaína, dinheiro, celular e uma bolsa apreendidos com o casal
viram quando ela tentou dispensar a bolsa e
foram até ao local e a trouxeram. Ao abrirem
a bolsa, encontraram uma barra de maconha
prensada e outra barra de cocaína, a quantia
de R$ 142,50 e um celular.

Diante da situação, os militares deram voz
de prisão ao casal, que não teve o nome infor-
mado, que juntamente com a droga apreendi-
da, foi apresentado na Delegacia Regional de
Polícia Civil de Imperatriz, onde foram feitos
os procedimentos que o caso requer.

PRF registra apreensão de mais de mil metros
cúbicos de madeira ilegal no Maranhão em 2022
Entre janeiro do ano passado e o mês de maio deste ano,

cerca de 8 mil metros cúbicos foram interceptados

Madeira apreendida se encontra em depósitos do Ibama

Divulgação/PRF

Dema de Oliveira

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) realizou a apreen-
são de, pelo menos, 8 mil me-
tros cúbicos (m³) de madeira
ilegal em todo o Maranhão,
entre janeiro do ano passado
e o mês de maio deste ano.
As interceptações têm sido
realizadas, principalmente, em
abordagens nos trechos das
rodovias do estado.

De acordo com informa-
ções dos dados oficiais do ór-
gão, o maior número de apre-

ensões de madeira ilegal têm
sido realizadas na Região To-
cantina, em trecho que com-
preende os postos da PRF dos
municípios de Imperatriz Por-
to Franco e Açailândia. Só em
2022, quase 2 mil metros cú-
bicos de madeira ilegal inter-
ceptados no Maranhão.

A carga de madeira, trans-
portada em veículos de médio
e grande porte, não apresen-
tam a documentação neces-
sária, nem o destino para o
qual a finalidade da madeira
será utilizada. A ação, na por-

ção tocantina do estado, tam-
bém visa proteger a extração
de madeiras em áreas de pro-
teção indígena.

Nos dias 24 e 25 de maio,
uma operação da Polícia Fe-
deral (PF), junto com o Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambi-
ente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA) deno-
minada ‘Nemestrino’ realizou
uma grande fiscalização den-
tro da Terra Indígena Arari-
boia, no Maranhão. Áreas de
extração ilegal de madeiras
foram rastreadas no local.

Jovem é morto por cigano em Montes Altos
A vítima foi identificada por Iran Viana, de 20 anos, que esfaqueou outro cigano

Iran Viana não teve
chance de socorro e
morreu no local

Dema de Oliveira

A Polícia Militar de Mon-
tes Altos, distante 60 km de
Imperatriz, registrou no início
da tarde desta sexta-feira (27)
um crime de homicídio naque-
le município.

A vítima foi identificada por
Iran Viana, de 20 anos, que se
envolveu em uma briga com
um cigano, e no auge da con-

fusão, o golpeou com uma
faca.

Um familiar do cigano es-
faqueado foi avisado, e foi
para o local da confusão. Che-
gando lá, sacou de um revól-
ver e disparou contra Iran, que
não teve nenhuma chance e
morreu no local.

O cigano esfaqueado foi
levado para um hospital da ci-
dade e quanto ao outro ciga-

no, empreendeu fuga, segun-
do informações para o interi-
or do município e até o início
da noite ainda não havia sido
preso.

O cigano esfaqueado foi
trazido para o Socorrão, em
Imperatriz.

O corpo de Iran Viana foi
periciado e removido para o
Instituto Médico Legal (IML),
de onde será liberado para
familiares, logo após os pro-
cedimentos de praxe.
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Jovem é encontrado morto
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA – Um jovem, identificado como Cristiano Costa Mendes, de 21

anos, foi morto a tiros na noite de quinta-feira (26), no bairro Vila Roseana, em São José de Ribamar, na
Região Metropolitana de São Luís. Segundo a Polícia Militar, o jovem foi encontrado amarrado dentro de
um tanque de uma residência, com marcas de tiros. A população encontrou a vítima e acionou a PM.
Peritos do Instituto de Criminalística (Icrim) foram acionados e o corpo foi removido para o Instituto
Médico Legal (IML). Segundo a polícia, a vítima havia sido presa por tráfico de drogas em 2019.
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Rua Paraíba, 762 � Imperatriz - MA
Fone: 3524-1487

Residência Médica no Hospital dos
Servidores do Estado Rio de Janeiro

Curso de Cardiologia na Clínica Quirón,
Barcelona - Espanha

Cardiologia • Clínica Médica

CRM -MANº 382

Dr. Claumir Barros Simões

Pronto Socorro Clínico e Cardiológico
SOCOR

Pronto Socorro Clínico e Cardiológico
SOCOR

MURTA

MONITORAMENTO,
ALARME,

CFTV
E CERCA ELÉTRICA

SERVIÇOS DE:

MPERATRIZI

CONFIÁVEIS: SÓ NA MURTA

3525-0096/3525-2999
Celular e WhatsApp

98802-0114

Marwelblog
Por Moreira Silva

DEUS, peço saúde para todos.
Desejos de Moreira do Marwel.

Parabéns para Deurimar Herênio, que faz aniversário
nesta segunda-feira dia 30, e recebe as homenagens

dos familiares e amigos, e de sua esposa Maria do
Amparo e das filhas Anne e Vitoria. O aniversariante
receberá todos na chácara da familia neste domingo

Feliz Anivesário

FELIZ ANIVERSÁRIO III
Parabéns para o odontólogo RENAN MA-

RINHO DA SILVA, pelo seu aniversário ocor-
rido dia 25 de maio. Vale lembrar que o den-
tista RENAN, na infância, foi atleta do Ma-
rwel. Parabéns.

FELIZ ANIVERSÁRIO II
Parabéns para o Delegado de Polícia MAR-

CONE LIMA MARQUES, pelo seu aniversá-
rio ocorrido dia 21 de maio. Dr. MARCONE,
que na infância treinou no Marwel, no 50° BIS,
recebe os parabéns de todos da pioneira.

FELIZ ANIVERSÁRIO
Parabéns para o deputado RILDO DE OLI-

VEIRA AMARAL, pelo seu aniversário ocor-
rido dia 22 de maio. Na foto, ele aparece com
o ex-comandante do 50° BIS, Coronel RO-
BERTO FURTADO BATISTA. RILDO, que na
infância treinou no Marwel, recebe os para-
béns de todos que fazem a primeira Escolinha
de futebol de Imperatriz.

DESTAQUE
Para o Tenente-Coronel MENDES MELO,

que comanda o 50° BIS com o braço forte e a
mão amiga, por ter comandado a segurança
presidencial com muita competência, ter feito
formaturas tradicionais em homenagens ao Dia
do Exército, Dia da Infantaria, Dia das Mães
entre outros. Nosso comandante recebeu e vem
recebendo elogios da sociedade organizada. Na
foto, nosso Oficial Superior mostra os nomes
de personalidades importantes pra nossa ci-
dade, no mural GENTE DA NOSSA GENTE,
em local de Honra no nosso 50° BIS.
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Geral

CENTRO DE TERAPIAS ORIENTAIS - CTO
Medicina Tradicional Chinesa
Pós-Graduação Acupuntura

Capacitação de Profissionais da Área de Saúde

É uma terapia milenar chinesa com mais de 3 mil anos
de existência, reconhecida pela Organização Mundial
de Saúde - OMS e pelos Conselhos Federais de Saúde.

Biomedicina � Enfermagem � Farmácia
Fisioterapia � Medicina � Odontologia

Psicologia � Terapia Ocupacional

Contato: (99) 98110-0575 � (99) 96174-2961

- Assistente de Loja - PCD
- Atendente - PCD
- Pintor Automotivo
- Departamento Fiscal
- Supervisor de Transporte - Ensino Superior e CNH
A/D
- Alinhador e Balanceador
- Caseiro
- Eletricista de Autos
- Técnico em Refrigeração
- Borracheiro de Autos
- Soldador de Autos
- Mecânico de Autos
- Auxiliar Mecânico de Autos
- Lanterneiro de Autos
- Técnico em Informática
- Marceneiro
Ajudante de Marceneiro
- Ajudante de Serralheiro
- Artesão de Móveis em Fibra Sintética
- Vendedor Externo de Placa Solar - Disponibilidade
para viajar e possuir carro
- Pedagoga - Com experiência para série iniciais
- Gerente Comercial - Nível Superior em Administra-
ção; CNH "B" e possuir carro próprio
- Gerente de Marketing - Nível Superior ou cursando
Marketing
- Pedreiro de Levante
- Carpinteiro
- Armador de Ferragens
- Ajudante Geral
- Auxiliar de Departamento Pessoal - Ensino Médio;
Experiência em Pacote Office.

Os interessados devem procurar o SINE munidos de
documentos pessoais e Carteira de trabalho assinada com a

referida área pleiteada a partir das 7h até às 13h na rua
Maranhão n° 538, Centro, esquina

com a Rua Luís Domingues.

VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE
Currículo para: agsineitz.curricullum@bol.com.br

Fone: (99) 99164-2090.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida acolhe
imagem peregrina da Virgem de Nazaré

Raimundo Primeiro 

Tendo sido iniciado na noite de sexta-feira,
26, continua neste sábado, 28, a partir das 19h,
o 14º Tríduo Mariano da Paróquia Nossa Se-
nhora Aparecida, localizada na rua São Paulo, nº

217, no setor Entroncamento, em Imperatriz,
com o tema “Servir ao Senhor com amor”.

A programação foi oficialmente aberta com a
chegada e acolhida da imagem peregrina da Virgem
de Nazaré de Montes Altos, às 17h de quinta-feira,
acompanhada da Guarda, durante todo o trajeto.  

A entrega da imagem peregrina da Vigem de
Nazaré foi feita ao padre Francisco Rodrigues, pá-
roco de Nossa Senhora Aparecida, pelo padre Luzi-
mar Moura, pároco da Igreja de Santa Ana, Matriz
de Montes Altos, a 65 quilômetros de Imperatriz.

A programação desta sexta-feira constou do

Terço, sendo que logo depois,
às 18h30, seguida de uma parti-
cipativa carreata pelas principais
ruas do bairro Vila Lobão, pas-
sando em frente a Paróquia de
Santa Cruz, e encerrando na
Igreja Nossa Senhora Apareci-
da, quando a imagem de Nossa
Senhora de Nazaré foi recepci-
onada por um significativo nú-
mero de devotos que a espera-
vam desde o começo da noite. 

Logo após, às 19h30, o pa-
dre Francisco Rodrigues celebrou
missa. O 14º Tríduo Mariano da
Paróquia Nossa Senhora Apare-
cida será encerrado na noite deste
domingo, 29 de maio. 

CÍRIO DE NAZARÉ/BE-
LÉM DO PARÁ

Albano Henriques Martins
Júnior, integrante da Diretoria
do Círio de Nossa Senhora de
Nazaré de Belém do Pará, ava-
liou positivamente o evento.
“Uma alegria para nós”, disse,
acrescentando não ter partici-
pado, em virtude da pandemia
de covid-19, da 1ª edição Círio
de Nossa Senhora de Nazaré de
Montes Altos, ocorrida em se-
tembro de 2021.

“Uma alegria, aqui em Im-
peratriz, participar do Tríduo de
Nossa Senhora Aparecida, in-
clusive da carreata e da Santa
Missa. Amanhã [sexta-feira],
irei a Montes Altos, onde, com
muito orgulho, receberei o tí-
tulo de cidadão daquela cida-
de, um gesto de carinho, ou
seja, estou muito feliz”, com-
plementou Albano Henriques.

VIRGEM MARIA

A Virgem Maria foi uma
mulher que fez de sua vida um
serviço. Colocando-se plena-
mente disponível a servir a
Deus, tornou-se discípula de
Jesus, seguindo seus passos,
desde a concepção em seu ven-
tre até o martírio na cruz. Ela é
serva que, através do seu SIM,
tornou-se a Mãe de Jesus, a
Mãe do Salvador.

Divulgação
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