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DICAS

NOVELA 14/01/19

RECEITA – SALPICÃO NO PALITO

LIMPAR LIQUIDIFICADOR

Malhação – Vidas Brasileiras

1 talo de salsão picado

HORÓSCOPO
14/01/2019

Os alunos se revoltam com a

sal a gosto

ÁRIES

decisão de Solange de nomear

pimenta-do-reino a gosto

Alegre disposição mental para

Fabiana como presidente do

novas amizades e para tratar

Grêmio, e Gabriela tenta conter

MODO DE PREPARO

os ânimos de Dandara. Santia-

1 – Misture o cream cheese com

do para passeios e ao amor.

go se desculpa com Lourenço

a maionese, reserve.

TOURO

por seu mau desempenho no

2 – Em um outro recipiente, mistu-

Bom fluxo astral para novas em-

de assuntos íntimos. Bom perío-

futebol, e Michael sofre pelo na-

INGREDIENTES

re o frango, o milho, a ervilha, a

presas mas um tanto quanto ne-

morado.

300 gramas de cream cheese

cenoura, as uvas-passas e o sal-

Espelho da Vida

gativo para novas amizades e

(pode ser substituído por requei-

são.

para entrar com recursos na jus-

Alain não acredita que a Guar-

jão encontrado em todo super-

3 – Tempere com sal e pimenta-

tiça.

diã da casa de Julia tenha mor-

mercado. /aquele de copinho

do-reino a gosto.

GÊMEOS

rido. André garante à Guardiã

1 xícara de maionese

4 – Junte a mistura de cream

Se agir corretamente, terá gran-

que em breve ela se libertará do

2 peitos de frango desfiados

chesse com maionese

Retirar Mau Cheiro – Lave nor-

de expansão em todos os senti-

casarão. Isabel repreende Pris-

1/2 xícara de milho

5 – Faça o sanduíche.

dos, quer nos negócios, quer na

malmente. Encha o liquidifica-

cila por pegar sua caixinha de

1/2 xícara de ervilha

6 – Com os sanduíches prontos,

vida social.

dor com água até a tampa e

música. Cris reconhece o obje-

1/2 xícara de cenoura ralada

corte quadradinhos e insira os

CÂNCER

acrescente 2 colheres de bicar-

to na casa de Margot e revela

1/2 xícara de uvas-passas

palitos em cada um.

Dia negativo para os negócios,

bonato de sódio Deixe descan-

que foi um presente de Gustavo

sar por 30 minutos, depois enxa-

para Julia. Dalva se preocupa

gue.

com Margot.

Esponja – Nunca use esponja de

O Tempo não Para

aço para limpar seu liquidifica-

Lúcio não gosta de ver a mani-

As pessoas do seu signo, são, re-

dor pois ele arranha as partes

festação popular em prol da

almente, mais favorecidas nes-

plasticas, metálicas e até os de

Samvita. Vanda avisa a Petra

ta fase astrológica.

vidro.

que não sairá da Criotec en-

Sujou – Lavou: lave o copo, lim-

VIRGEM

quanto Teófilo não confirmar

Evite assinar documentos que

pe a base e os fios sempre que

que foi conduzido à empresa

possam comprometê-lo e evite

usar o liquidificador isso evita

por sua vontade. Mateus pede

também atritos com os filhos ou

que a sujeira grude Vinagre é

a Waleska que não se envolva

pais e as pessoas que dizem ser

ótimo para desengordurar o seu

com a família de Dom Sabino.

amigas.

liquidificador é só aplicar na es-

Carmen diz a Livaldo que só o

LIBRA

ponja e passar na base.

perdoará se ele retirar a ação

Escovinha – Use uma escovinha

Deverá tomar muito cuidado

que questiona a patente do

ao dirigir veículos em estradas.

molhada no vinagre para lim-

adubo.
Sétimo Guardião

ESCORPIÃO Benéfica influência

par entre as teclas/botões.
Motor – Limpe a parte do motor

Judith aconselha Gabriel a con-

sociais pendentes, para lucrar

com um pano umedecido em

versar com os guardiães sobre o

em negócios iniciados anterior-

bicarbonato de sódio e água

poder da fonte. Valentina con-

mente.

assim elimina a gordura.

vence Olavo a financiar a insta-

Lâmina – Para deixar as laminas

SAGITÁRIO

lação da antena de telefonia

Alguma surpresa agradável no

sempre afiadas, coloque casca

em Serro Azul. Marilda confron-

setor amoroso.

de ovos dentro do liquidificador

ta Eurico, que passa mal.

CAPRICÓRNIO

CRUZADA DO DIA

para tratar de assuntos jurídicos
e mudanças, de um modo geral.
LEÃO

astral para tratar de questões

e bata.

Faça tudo com originalidade,
assim,

conseguirá

influenciar

pessoas importantes para seu
progresso. Momentos de inspiração neste dia devem motivá-lo
a alguma realização concreta.
Momentos agradáveis junto aos
amigos.
AQUÁRIO
Dia que promete sucesso nas investigações, nas pesquisas e na

SOLUÇÃO

medicina.
PEIXES
Êxito no estudo da astrologia e
em tudo que está relacionado
com ocultismo. Poderá lucrar
na compra ou venda de animais.
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Últimos dias de inscrições
Inscrições para o concurso público da cidade de Paço do Lumiar, para nível
fundamental, médio, técnico e superior, encerram-se no dia 18, próxima sexta-feira
A Prefeitura de Paço do Lumiar informa que as inscrições para concurso público de nível fundamental, médio, técnico e superior, encerram as inscrições
no dia 18, próxima sexta-feira.
Os candidatos devem se inscrever
pelo site www.institutomachadodeassis.com.br, tendo que arcar com a taxa
de inscrição nos valores de R$ 52,00; R$
80,00 e R$ 135,00.
Em virtude da mudança no período
de inscrições, as Provas também tiveram as datas alteradas, passando a vale o seguinte cronograma: Cargos de
nível fundamental e médio têm previsão de realização no dia 17 de fevereiro
de 2019, enquanto cargos de nível superior e Professores a data prevista é 24
de fevereiro de 2019.
A classificação será composta das
seguintes etapas: Prova Objetiva para

todos os cargos; Provas de Títulos para
todos os cargos de nível Superior da
área de Educação; Prova Prática para
os cargos de Professor interprete de Libras e Instrutor de Braile; Prova Discursiva para Procurador e Teste de Aptidão
Física para Guarda Municipal.
Algumas alterações foram deitas, assim como a exclusão do cargo de
Agente Administrativo; Quantitativo de
vagas para Psicopedagogo e Professor
Educação Inclusiva – Atendimento Educacional Especializado; Requisitos de
Especialista em Educação Básica, Professor Interpretes em Libras, Instrutor de
Braille, Cuidador, Técnico em Contabilidade, Tutor de Alunos e Merendeira.
No total, são ofertados 564 vagas.
Caso contratados, às remunerações
partem de R$ 1.043,91 e podem chegar
a R$ 7.118,77.

98 vagas na cidade de Timon

Fim do prazo em prefeitura

A Prefeitura Municipal
de Timon, no Estado do
Maranhão, juntamente
com a Secretaria Municipal de Administração e
Gestão de Pessoal – Semag, torna pública a realização de dois concursos públicos destinados à
contratação de pessoal
de ensino médio e de nível superior.
São oportunidades de
preenchimento de 98
vagas disponíveis, distribuídas aos cargos de
Guarda-Civil Municipal
de 3º Classe (30); Agente
de Trânsito (30); Arquiteto (1); Engenheiro Civil
(1); Fiscal Ambiental (2);
Fiscal de Defesa do Consumidor (2); Fiscal de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal (2); Fiscal de
Limpeza Urbana (9); Fiscal de Obras e Postura
(4); Fiscal Sanitário (13) e

As inscrições para concurso da Prefeitura de
Humberto de Campos
encerram nesta segunda-feira (14).
O certame tem como
objetivo contratar 113
profissionais de nível Fundamental, Médio/Técnico e Superior.
Inscrições vão até as
18h do dia 14 de janeiro
de 2019, via internet, no
site www.fsadu.org.br. A
taxa a ser paga pelo candidato varia entre R$ R$
55,00 e R$ 85,00. As Provas
Objetivas são no dia 3 de
fevereiro. Os salários são
R$ 984,00 a R$ 1.841,51.
Exclusivamente para o
cargo de Guarda Municipal será aplicado o Teste
de Aptidão Física.
A validade dos certames é de dois anos, prorrogáveis por igual período.
Serão preenchidas va-

Técnico de Fiscalização
de Obras e Postura (4).
Estes profissionais, ao
serem contratados, devem atuar em carga horária semanal de 30h e
40h, fazendo jus ao vencimento de R$ 954,00 e R$
1.500,00 mensais.
Vale ressaltar que dentre as vagas disponibilizadas, há oportunidades
para candidatos do sexo
masculino e feminino e
para que se enquadrem
nos requisitos especifica-

dos no edital.
Interessados em participar devem realizar as inscrições
exclusivamente
no endereço eletrônico:
nucepe.uespi.br, até o dia
28 de janeiro de 2019, efetuando o valor da taxa
que alterna de R$ 70,00 e
R$ 120,00, por meio de boleto bancário.
Todos candidatos inscritos serão classificados pela Prova Escrita Objetiva,
de caráter eliminatório e
classificatório – prevista
para o dia 17 de fevereiro
de 2019.

gas nos cargos de Operador de Máquina (1); Motorista (5); Bombeiro Hidráulico (1); Agente de
Administração (18); Técnicos em Raio X (1), Meio
Ambiente (1), Laboratório
(1), Enfermagem (10), Edificações (1) e Agropecuária (1); Professor de
Música (1); Auxiliar de Laboratório (1); Professores
de Nível Superior de Ciências (6), Educação Física
(3), Geografia (6), História
(5), Língua Inglesa (2), Língua Portuguesa (4), Matemática (2), Educação
Infantil (12) e Ensino Fundamental – Anos Iniciais
(15); Químico (1); Nutricionista (1); Médico Veterinário (1); Fisioterapeuta
(1); Farmacêutico Bioquímico (1); Enfermeiro Obstetra (2); Enfermeiro (2);
Educador Físico (1); Bibliotecário (1); Assistente Social (1).
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Projeto formativo de
tambor de crioula
Professores e coordenadores da rede municipal
de ensino participaram
de oficina com mestres
de tambor de crioula, na
Galeria Trapiche, localizado em frente ao Terminal de Integração da
Praia Grande.
A ação formativa marcou o encerramento do
Projeto Punga de Saberes, que é promovido pela Prefeitura de São Luís,
por meio das secretarias
de Cultura (Secult) e Educação (Semed), em parceria com o Comitê Gestor de Salvaguarda do
Tambor de Crioula e
apoio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult). “Esta oficina com
professores e coordenadores pedagógicos marca o término do Projeto
Punga de Saberes, uma
iniciativa que vem fortalecer o tambor de crioula
por meio de ações formativas que também
aconteceram em escolas
municipais e comunidades.”, destaca o secretário municipal de Cultura,
Marlon Botão.
A oficina foi facilitada pela mestra Roxa e mestres
Gonçalo e Chico Broca,
além de contar com a
presença de outros mestres de tambor.
O evento proporcionou
aos professores e coordenadores pedagógicos
aprendizado sobre o que
é a manifestação, o nome dos instrumentos usados, o papel de cada um
na roda e experimentaram tocar a parelha
(conjunto de tambores) e
cantar algumas toadas,
além de esquentar, no fogo, o couro dos tambores. Também teve oficina
de dança com as coreiras, que mostraram o bailado e a punga ou umbigada – gesto característico, entendido como saudação e convite à dança.

Cidades
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Veículos para o Maranhão
Em 4 anos, o Governo do Maranhão entregou quase 2 mil veículos para
saúde, segurança, agricultura e outras áreas entre 2015 e 2018
Veículos para a produção agrícola, para abrir estradas, para
transportar passageiros, para levar
alunos, para deslocar pacientes,
para garantir a mobilidade de pessoas com deficiência e para fazer
a segurança do estado. Essas são
algumas funções dos veículos distribuídos e entregues entre 2015 e
2018 pelo Governo do Maranhão
em todos os municípios. Juntos, são
quase 2 mil veículos entregues.

Viaturas policiais

Já foram entregues 1.078 veículos novos, incluindo carros e motos.
São veículos modernos e equipados. Isso ajudou, por exemplo, a reduzir em 63% as mortes na Grande
Ilha de 2014 a 2018.

Ambulâncias

Ambulâncias novas e equipadas
para atendimentos de urgência e
emergência passaram a ser reali-

dade nos hospitais e postos de saúde de centenas de municípios maranhenses. Com o programa de
apoio oferecido para prefeituras,
chegou a 204 o número de veículos entregues pelo Governo do Maranhão a hospitais e postos de saúde em todo o estado. O investimento é de mais de R$ 32 milhões.

Motoniveladoras

Já foram entregues 127 dessas
máquinas, também conhecidas
como patrol. Elas abrem e melhoram estradas rurais, tirando do isolamento moradores de povoados
mais distantes dos grandes centros.

Patrulhas agrícolas

São 300 até agora, incentivando
e melhorando a produção dos
agricultores familiares. Com esses
tratores e equipamentos, eles conseguem produzir em escala e gerar
renda.

Ônibus e lanchas escolares

Já foram entregues 91 ônibus escolares e duas lanchas para o
transporte dos alunos. As entregas
foram fundamentais para levar os
estudantes com segurança.

Expresso Metropolitano

Foi criado em 2015 e funciona na
Grande São Luís (São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar) e
na Região Tocantina (nos municípios de Imperatriz, João Lisboa e Senador La Rocque). Mais de 400 mil
passageiros utilizam, por mês, os
cerca de 50 veículos disponíveis
para o transporte entre municípios.
Já são mais de 12 milhões de passageiros.

Helicópteros

O Maranhão agora tem três bases do Centro Tático Aéreo (CTA)
espalhadas pelo estado: São Luís,
Imperatriz e Presidente Dutra.

Troca gratuita de lampadas LED
Fazer o uso consciente da energia elétrica traz benefícios para o
meio ambiente e para o seu bolso.
Por isto, a Cemar, por meio do Projeto Consumo Consciente, está
promovendo a troca gratuita de
lâmpadas comuns em funcionamento (Incandescentes e fluorescentes) por lâmpadas de LED. Pra
quem não sabe, as lâmpadas de
LED representam mais economia
na conta de energia, e é por este
motivo que a Cemar incentiva
com esta troca gratuita.
Durante o ano de 2018, foram
trocadas mais de 75 mil lâmpadas
em diversas cidades do Maranhão. E para 2019 o cronograma
já está sendo construído e levará
a troca para mais de 45 cidades.
Monção e Bom Jardim já foram
contempladas nessas primeiras semanas do ano, mas o trailer de
troca de lâmpadas fará parada
em mais 5 cidades do Maranhão
durante o mês de janeiro.

Confira as cidades e datas:
– Pindaré-Mirim: de 14 à 16/01, na
Praça da Praça da Matriz, das 8h às
12h e das 14h às 18h;
– Bacabal: dias 17 e 18/01 das 8h às
12h e das 14h às 18h e no sábado
19/01 das 8h às 12h, na Praça da
Praça do Bolo, próximo ao posto do
Giba;
– Pedreiras: de 21 a 23/01 das 8h às

12h e das 14h às 18h, na Praça Corrêa de Araujo, ao lado da Igreja
São Benedito;
– São Félix de Balsas: de 28 a 30/01
das 8h às 12h e das 14h às 18h, na
Praça da Matriz;
– Riachão: Dias 31/01 e 01/02 das
8h às 12h e das 14h às 18h, e no sábado 02/02 das 8h às 18h, na Praça
N. Sra. De Nazaré – Centro.

Te Contei?
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Nova silhueta de
Fabiana Karla após
perder 20kg

Graciela quer engravidar
O novo ano começou com uma nova meta para Graciele Lacerda. A empresaria e
o sertanejo Zezé di Camargo começaram
os preparativos para ter um bebê no próximo ano. O casal, que está junto há 13
anos, fará uma fertilização in vitro, já que o
cantor passou por uma vasectomia. Graciele ainda não tem filhos e Zezé é pai de
Wanessa Camargo, Camilla Camargo e
Igor Camargo.

Gêmeas dividem o
mesmo namorado
As irmãs Anna e Lucy
DeCinque são daquelas que fazem qualquer coisa para virarem notícia. As gêmeas australianas vivem
nos site de fofocas, seja para falar que dividem o mesmo namorado ou para se mostrarem arrependidas
de suas cirurgias plásticas para ficarem ainda mais idênticas.
Anna e Lucy gostam
de ter tudo igual: as
mesmas roupas, o emprego, o carro, o Facebook e, claro, o namorado, Ben. A notícia da
vez é que elas querem,
ao mesmo tempo, engravidar dele além de
se casarem. “Se nós
pudermos mudar a lei,
nós queremos casar
com ele. Amor é amor
e somos adultos e
acho que deveríamos
casa”, disseram as duas.
Já em relação ao bebê, elas ainda não encontraram o jeito ideal
para fazer dar certo.
“Nossa mãe está nos
convencendo a ter
parto normal, então
não sei como vai ser.
Porque precisamos ficar grávidas ao mesmo tempo. Como isso
vai funcionar? Vai ser
mais um desafio. Ben
sente muita pressão”.

Fabiana Karla aproveitou
a semana para curtir a
praia no Rio de Janeiro,
ao lado do noivo, Diogo
Mello, da sogra e da cunhada. Com aquele
grande sorriso, a atriz posou para diversos cliques
que Diogo fez enquanto
aproveitava a praia de
Grumari. Os cliques também exibiram a nova silhueta de Fabiana, que
perdeu 20 quilos para viver a personagem Madá,
que viverá no novo folhetim das sete “Verão 90.
Na novela, a atriz será casada com Marcos Vera.
Adoramos a energia boa!

Apresentadora “raspa”
parte do cabelo

O JORNA
CESSADO DO M

Ano novo, vida nova! Fernanda
Lima aproveitou para dar aquela
renovada no visual em um Salão no
Rio de Janeiro e vamos te contar, a
bela radicalizou mesmo!
De acordo com uma foto postaO JORNAL MAIS
da pelo cabeleireiro Anderson CouO JORNAL
JORNA
O
MAIS
COMPOSTO
ENERGÉTICO
ACESSADO
DO
MARANHÃO
ACESSADO
DO
CESSADO
DOMARANHÃO
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Sexual
MILHÕES
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too ug
o
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oimp rcia .com.br
o
to otoug
92 ANOS D
havia feito no ano passado, mas só
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to o ug
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divulgado a foto recentemente.
CATUABA, GUARANÁ,
oimp rcia .com.br
“Quero um corte igual”, comentou
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um.
E TRIBULOS TERRESTRES

VIAGRA NATURAL
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oimp rcia .com.br
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rcia .com.br
92 ANOS D
CREDIBILID
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Tel: (98) 98855-3874
99133-3814 / 98612-7008
14x15cm Glass SLZ JOI.pdf

Atriz gosta de mandar nudes
Carolina
Dieckmann deu uma entrevista daquelas.
Durante uma brincadeira de ‘Eu Nunca’ com Matheus
Mazzafera, a atriz revelou que tem o costume de mandar vários nudes para o marido Tiago Worcman,
que mora em Miami. A atriz dá nome a
uma lei que criminaliza a exposição de fotos íntimas,
que foi criada após a bela ter seu e-mail invadido e
fotos particulares expostas na web, em 2012. Assim,
aproveitou para dizer que após a lei, perdeu o medo
de compartilhar nudes e encoraja os outros a fazer o
mesmo: “Agora tem a lei e posso fazer o que eu quiser! Todo mundo pode mandar foto que não tem problema”, disse.
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Conheça dicas para acabar
de vez com os piolhos
Os piolhos são, sem dúvida, um incômodo que se aloja na cabeça de crianças

A

cabar com piolho nem sempre é fácil, principalmente em crianças em
fase escolar que transmitem o parasita com mais facilidade, mesmo
após o tratamento. No entanto, existem algumas dicas que podem ajudar a tornar o
tratamento mais eficaz e prevenir uma reinfestação.
1. Passar shampoo de tratamento
O shampoo ou spray de tratamento é uma
ótima opção e a mais eficaz para acabar
com piolhos e lêndeas. Existem várias marcas disponíveis como o Paranix, Sanasar ou
Pedider, por exemplo, que podem ser encontrados em farmácias. Estes produtos devem ser aplicados em todo o cabelo, desde
a raiz até às pontas, conforme indicado no
rótulo do produto. Veja outros produtos indicados e como podem ser utilizados.
2. Utilizar um pente com frequência
A utilização de um pente fino é muito importante para fazer corretamente o tratamento, já que pode ser utilizado para espalhar
melhor o shampoo, e também para eliminar
piolhos e verificar se existe reinfestação. Pa-

ra crianças em idade escolar, mesmo depois
do tratamento, é muito importante verificar
os fios com frequência e com a ajuda de um
pente adequado, para evitar que os piolhos
se multipliquem novamente.
Para isso, deve-se passar um pente fino
em cada mecha do cabelo, desde a raiz do
cabelo até às pontas, colocando uma toalha ou lençol branco em cima da mesa, para identificar mais facilmente os piolhos. Este
procedimento deve ser repetido com a cabeça virada para baixo. Além disso, estão
também disponíveis para venda pentes eletrônicos, que matam o piolho ou a lêndea
em uma só passagem.
3. Lavar objetos
O piolho é um parasita que se transmite através de escovas, pentes, chapéus, travesseiros ou lençóis, por isso é muito importante lavar estes objetos com frequência para evitar
reinfestação ou mesmo a transmissão do parasita para outra pessoa.
Assim, todos os objetos que tenham estado em contato com o cabelo da criança,
como lençóis, cobertores, roupas, brinquedos de pelúcia, prendedores e arcos de ca-

belo, chapéus, bonés, tapetes, almofadas e
a capa do sofá, devem ser lavados se possível em água com temperatura superior a
60º, ou selados num saco de plástico durante 15 dias, para asfixiar os piolhos.
4. Utilizar repelente
Mesmo que o tratamento resulte e mate todos os piolhos e lêndeas, pode ocorrer reinfestação, principalmente em crianças quando voltam à escola. Assim, o uso de repelentes pode ajudar a evitar que o piolho se
aproxime da cabeça da criança, já que
tem na sua composição óleos essenciais
que liberam um cheiro que os piolhos não
gostam e por isso eles não se aproximam.
O piolho não salta, nem pula, mas pode
passar diretamente de um cabelo para outro, por isso deve-se evitar aproximar a cabeça da cabeça de quem tem piolho. Saiba mais em Como Identificar uma Infestação de Piolhos.
Além disso, existem também alguns comprimidos para piolho, como a Ivermectina,
que prometem acabar com piolho, porém
eles devem ser tomados com precaução e
com prescrição de um médico.

Esportes
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A maiores contratações do
futebol brasileiro
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A contratação de Arrascaeta, pelo Flamengo, foi a maior negociação da hitória do futebol
brasileiro. O Megão bateu o Corinthians quando contratou o argentino Carlitos Tevez

O

Flamengo fechou a
contratação do uruguaio De Arrascaeta
na maior negociação
da história do futebol brasileiro.
O valor de 15 milhões de euros
(R$ 63,7 milhões) superou os cerca de R$ 60 milhões pagos pelo
Corinthians para tirar Tévez do
Boca Juniors em 2005. Você vê
as maiores contratações no Brasil – os valores da lista são os pagos no momento da transação,
sem considerar a correção monetária:

Arrascaeta

O uruguaio deixou o Cruzeiro e
vai defender o Flamengo, que
pagou 15 milhões de euros (R$
63,7 milhões). Segundo apurou o
UOL, o time mineiro receberá 8,5
milhões de euros pelos 25% que
tem sobre o jogador. A outra parcela, que pertence ao Supermercados BH, foi negociada por
4 milhões de euros. Os outros 2,5
milhões ficarão com o Defensor,
ex-clube do atleta, e com agentes do jogador, que possuem
25%. André Cury, empresário que
representou o Cruzeiro na negociação, ficará com 10% do montante.

do clube. O meia estava no CSKA Moscou, da Rússia.

mo para o Chelsea, foi vendido
para o Villarreal, da Espanha.

Leandro Damião

Nico López

O atacante foi contratado pelo Santos no final de 2013 por cerca de R$ 42 milhões. Damião deixou o Internacional e chegou
como principal esperança de
gols na Vila Belmiro, mas atuou
apenas na temporada 2014 com
a camisa do clube. Depois, foi
emprestado para Cruzeiro, Betis,
Flamengo e Internacional. O vínTevez
Em 2005, o Corinthians desem- culo terminou no fim do ano pasbolsou cerca de R$ 60 milhões sado.
para contratar Carlos Tévez, então com 21 anos, com ajuda da Alexandre Pato
MSI, comandada por Kia JooO Corinthians desembolsou
rabchian. O atacante deixou o pouco mais de R$ 40 milhões paBoca Juniors e ficou no clube al- ra tirar Alexandre Pato do Milan
vinegro até 2006, quando foi pa- em 2013. Porém, o atacante não
ra a Inglaterra.
se destacou com a camisa do
clube e acabou emprestado ao
São Paulo na temporada seguinVitinho
Antes de Arrascaeta, o Fla- te após perder pênalti com camengo desembolsou R$ 43 mi- vadinha que resultou na eliminalhões para contratar Vitinho em ção do clube alvinegro nas
julho do ano passado, até então quartas de final da Copa do Brano maior investimento da história sil de 2013. Após novo emprésti-

Nico López chegou ao Internacional em 2016 em uma transação que girou na casa dos R$
35 milhões. O atacante uruguaio
deixou o Nacional e desde então veste a camisa do clube colorado. No fim do ano passado,
ele despertou interesse do futebol árabe, mas preferiu ficar na
equipe gaúcha.

Borja

O atacante colombiano chegou como principal esperança
de gols ao Palmeiras no começo
de 2017. O clube alviverde desembolsou cerca de R$ 33 milhões para tirar Borja do Atlético
Nacional, da Colômbia. Com a
camisa do time paulista, Borja foi
campeão brasileiro na temporada passada.

Nilmar

Assim como fez com Tévez, o
Corinthians abriu os cofres para

contratar o atacante Nilmar, então no Lyon, da França. O jogador chegou em 2005 em uma
transação de aproximadamente
R$ 28 milhões, mas saiu dois anos
depois via Justiça do Trabalho
alegando não-pagamento de
luvas prometidas pela MSI.

Pablo

O São Paulo desembolsou R$
26,5 milhões para tirar Pablo do
Atletico-PR no final do ano passado na maior contratação da
história da equipe tricolor. O atacante se destacou na campanha do título da Copa Sul-Americana com a camisa do clube
paranaense.

Carlos Eduardo

O Palmeiras pagou pouco
mais de R$ 23 milhões ao
Pyramids, do Egito, nesta janela
de transferências para contratar
Carlos Eduardo. O atacante,
que se destacou no Brasil com a
camisa do Goiás, é a principal
aposta do clube para a temporada 2019.

Polícia
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Enterrada na casa do ex
Corpo de mulher é encontrado enterrado no quintal de ex-namorado, em Barreirinhas.
Vítima foi encontrada com as mãos atadas e pescoço envolvido com o pano
Um crime brutal foi totalmente elucidado na cidade de Barreirinhas, distante cerca de 325km da capital maranhense.
Uma jovem de 25 anos estava desaparecida há dois dias e foi encontrada.
O corpo de Magda Carvalho Oliveira
foi encontrado enterrado no quintal da
casa do ex-namorado.
Segundo o Corpo de Bombeiros e a
Polícia Militar do Maranhão, Magda estava enterrada com as mãos amarradas para trás. Os policiais e bombeiros
ainda encontraram um pano que estava enrolado em seu pescoço, com sinais de esganadura.
Informações policiais afirmam que
Magda trabalhava em uma ótica e foi
vista pela última vez saindo de mototáxi
para fazer cobranças, na última terçafeira (8), mas nunca retornou à sua resi-

dência.

Família suspeitava de ex

Desconfiados de que o ex-namorado
estivesse com Magda Carvalho, os familiares decidiram avisar aos policiais,
que foram até a residência de Wellisson
Farias e, após buscas, com a ajuda do
Corpo de Bombeiros, encontraram o
corpo da jovem enterrado no quintal
da residência dele.

Celular com o suspeito

A polícia prendeu Wellison Farias Martins, de 22 anos, com quem a vítima
mantinha relacionamento e principal
suspeito do crime de feminicídio. Ele foi
encontrado com o celular de Magda.
O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para verificar as causas de morte da vítima.

Foi à delegacia e acabou preso

“Herói” da Ponte do Ipase

A Polícia Civil, por
meio da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) e
a Delegacia de Homicídios Área Oeste (DHO),
cumpriu mandado de
prisão contra Sony Anderson Silva de Oliveira,
de 19 anos.
O indivíduo foi intimado a comparecer na
DHO para prestar esclarecimentos referente ao
homicídio que vitimou o
motorista de um aplicativo em São Luís, Edmilson
Pimenta Azevedo, fato
ocorrido no último domingo (6).
Após analises no Sistema Integrado de Gestão
Operacional (Sigo), foi
constatado que contra
Sony Anderson havia um
mandado de prisão de
sentença condenatória
por crime de roubo, expedida pela 4ª Vara Cri-

Um grave acidente
quase termina em tragédia, nesta sexta-feira (11).
Uma mulher estava dirigindo um Mitsubishi Lancer, branco, quando perdeu o controle do veículo
na ponte do Ipase.
O veículo bateu na
proteção e caiu no Rio
Anil. A motorista, que não
foi identificada, ficou pre-

minal da capital maranhense, em aberto. O indivíduo, após prestar esclarecimento à polícia, foi

encaminhado ao Sistema
Penitenciário de Pedrinhas, onde está à disposição do Poder Judiciário.

sa dentro do carro, que ficou quase todo submerso.
Um homem que passava pelo local se jogou
dentro do rio e realizou o
salvamento.
O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado
para socorrer a vítima do
acidente.

