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Em audiência de custódia, Justiça mantém prisão de assassino
confesso de jovem em Imperatriz; polícia investiga se morte foi em
ritual

Emerson Vieira Correia disse que matou a jovem com golpes de marreta.
Emerson Vieira Correia, que se apresentou à polícia na quinta-feira (24) e confessou ter assassinado a jovem
Carine Silva na madrugada do último domingo (20), participou de audiência de custódia nesta sexta-feira (25).
O juiz da Central de Inquéritos e Custódia, José Jorge Figueiredo, decidiu pela manutenção da prisão
temporária representada pela Polícia Civil, com parecer favorável do Ministério Público.

O assassino deve permanecer na Unidade Prisional de Ressocialização (UPRI) até a conclusão das investigações
pela polícia e o envio do inquérito à Justiça.
No depoimento ao delegado Gustavo Tavares ele contou que assassinou a jovem com golpes de marreta na
cabeça, após um surto. 

A polícia também investiga se o caso tem a ver com algum ritual porque na casa onde aconteceu o crime foram
apreendidos vários objetos, como velas, chocalhos, bonecas, ervas e um líquido que deve ser periciado.

Emerson e Carine se conheceram por meio de um aplicativo de encontro. 

O corpo da jovem foi encontrado despido às margens da BR-010 na segunda-feira (21).

Com informações do Imirante
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Presidente Othelino Neto prestigia abertura do Ano Judiciário de
2019
 

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), participou, nesta quarta-feira (23), da
abertura do Ano Judiciário de 2019. A sessão especial aconteceu no Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA) e foi conduzida pelo desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, presidente da Corte judiciária.

"É muito importante o reinício dos trabalhos do Poder Judiciário, agora com suas sessões ordinárias. Para mim
é um prazer participar, reforçando essa relação institucional harmônica entre os poderes constituídos, o
Legislativo, o Judiciário e o Executivo", destacou Othelino Neto.

Durante a abertura dos trabalhos, o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos elencou propostas de
melhorias da prestação jurisdicional em 2019, entre outros pontos. Ele também reforçou o compromisso da
Corte de Justiça com a sociedade.

"As perspectivas são as melhores, embora saibamos que tivemos um ano difícil, face à conjuntura nacional, e
isso repercute nos estados e municípios. Mas, o Poder Judiciário, juntamente com os eminentes
desembargadores, juízes e servidores, tem procurado dar ênfase para que façamos uma administração voltada à
sociedade", assinalou o presidente do TJMA.

O secretário-chefe da Casa Civil e deputado estadual eleito, Marcelo Tavares, representando o governador
Flávio Dino (PCdoB), pontuou que toda a sociedade precisa do trabalho do Poder Judiciário. "É um trabalho
extremamente importante para a população. Tenho certeza que a convicção do Judiciário é fazer o melhor
trabalho possível durante o ano de 2019 para a sociedade maranhense", completou.


