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ROTEIRORECEITAS – MOQUECA DE PEIXE

PIADA1. Xampu anticaspa - O uso de xampus para combater o 

excesso de trabalho das glândulas sebáceas é a primeira 

medida a ser tomada. Geralmente são produtos à base de 

enxofre, ácido salicílico, zinco, sulfacetamida sódica – que 

tentam regular a atividade das glândulas e remover esse 

excesso de células.

2. Loções - De acordo com os dermatologistas, pode ser 

necessário o uso de loções à base de corticoides (às vezes 

com outros ingredientes, como peritionato de zinco, etc.), 

que possuem efeito anti-inflamatório, quando só o xampu 

não apresenta resultados.

3. Banho de sol - O sol também é um aliado no combate à 

caspa. O banho de sol (com proteção adequada no restante 

da pele) é recomendado, pois tem importante ação anti-

inflamatória e ajuda a diminuir as atividades das glândulas 

sebáceas.

4. Tratamento interno - Em casos mais “graves”, pode ser 

necessário o uso de injeções de corticoides.

5 . Isotretinoína - Em casos de caspa crônica, pode ser 

necessário o uso de Isotretinoína (Roacutuan) via oral, que 

regula de maneira definitiva a glândula sebácea.

6. Vale ressaltar que a melhor maneira de tratar a 

dermatite seborreica (caspa) só poderá ser indicada por um 

dermatologista, levando em conta as particularidades de 

cada caso.

daMural Galera

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 
Baixa – 00h53 – Altura: -0.2m
Cheia – 06h58 – Altura:  6.3m
Baixa – 13h00 – Altura:  0.0m
Cheia – 19h08 – Altura:  6.4m

Falar Bem - Estão 
abertas as inscrições 
para o curso Falar Bem 
e encantar pessoas. 
Palestra com Robson 
Júnior. Vagas 
limitadas. Informações: 
984783883.

Segunda com Fole – A 
festa do autêntico forró 
pé de serra é realizada 
toda 1ª segunda-feira de 
cada mês - em função 
do Ano Novo, este mês, 
o Segunda com Fole 
será realizado dia 8 
de janeiro de 2018 no 
Bar La Onda – Avenida 
Santos Dumont – 
retorno do São Cristóvão 
com Seu Raimundinho 
e Forró Pé no Chão e 
Amigos. Informações: 
(98) 3259-9090/99985-
4622/98141-5494.

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

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 da Lú – Todas as 
sextas-feiras tem som 
eletrônico com o DJ 
Júnior Dantas a partir 
das 19h. Aos sábados 
e domingos, seresta 
ao vivo a partir das 
17h com a banda Novo 
Estilo. E, de terça a 
domingo, funciona o 
Restaurante Luar do 
Nordeste, na Avenida 
Casemiro Júnior – Anil 
– ao lado da sede do 
antigo Lítero. 

Primeiro Encontro dos 
Amigos – Será realizado 
dia 6 de janeiro de 2018 
(sábado) no Lava-Jato 
Comercial Marinho no 
Ipem Turu.

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 à Farmácia 
Pague Menos.

 
Ingredientes:
400 gramas de peixe branco ( em 
posta)
1 maço de coentro
1 maço de cebolinha verde
1 cebola média
2 dentes de alho
2 tomates
1 pimentão pequeno
Pimenta malagueta
Azeite de oliva
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Limão
½ (meio) vidro de leite de coco
2 colheres de sopa de extrato de 
tomate

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

Modo de Preparo:
1 - Limpe e lave bem os filés de peixe e 
tempere com gotas de limão, sal e pimenta-
do-reino a gosto.
2 - Reserve. 
3 - Em uma panela, coloque um fio de azeite 
e vá alternando as camadas de peixe, cebola, 
tomate, pimentão, coentro e cebolinha. 
4 - Tempere tudo com sal e pimenta-do-
reino a gosto e regue com um pouco de 
azeite. 
5 - Cubra a panela e leve ao fogo baixo por 
10 minutos. 
6 - Adicione duas colheres de extrato de 
tomate e o leite de coco. 
7 - Deixe cozinhar por mais 10 minutos. 
8 - Sirva acompanhada de arroz branco e 
farofa de dendê.

Alcimar Monteiro, o Rei do Forró, recebendo a 
obra da direção do Boizinho Barrica

Alcimar Monteiro, Danilo Quixaba e Dr. Jonas na TV Guará Alcimar Dias e Abdiel Dias  Dudu, Alcimar Monteiro e Boiadeiro

DUAS VEZES POR 
SEMANA
O médico da família consulta 
o senhor Antônio.
— Senhor Antônio, quantas 
vezes por semana o senhor 
faz sexo com sua esposa?
— Duas vezes, doutor!
— Duas? Mas outro dia a sua 
esposa esteve aqui e disse 
que fazia sexo de dez a quinze 
vezes por semana!
— Sim, mas é só até a 
gente terminar de pagar o 
apartamento.
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As oportunidades são para os 
cargos de assistente de trânsito 

e analista de trânsito, com 
salários de até R$ 4.400

DETRAN-MA ABRE CONCURSO 
PÚBLICO PARA 170 VAGAS

 INSCRIÇÕES

 NOVA CHANCE

A Força Aérea Brasileira 
anuncia concurso público vi-
sando admitir 183 candidatos 
para Estágio de Adaptação à 
Graduação de Sargento. Vale 
lembrar que para se candida-
tar, é necessário ter concluído 
nível médio, técnico e superior.

As chances são nas es-
pecialidades de Eletrônica, 
Administração, Enfermagem, 
Eletricidade, Informática, La-
boratório, Obras, Pavimenta-
ção Radiologia e Topografia.

As inscrições ocorrerão no 

período de 8 de janeiro a 6 de 
fevereiro de 2018, por meio do 
site ingresso.eear.aer.mil.br, 
atendendo o pagamento de 
R$ 60,00.

As provas objetivas serão 
constituídas por língua por-
tuguesa e conhecimentos 
especializados (relativos à 
especialidade a que concor-
re o candidato), inspeção 
de saúde, exame de aptidão 
psicológica, teste de ava-
liação do condicionamento 
físico, prova prática da es-

pecialidade e validação do-
cumental.

No dia 22 de abril de 2018, 
as provas objetivas serão rea-
lizadas nas cidades de Belém, 
Recife, Fortaleza, natal, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, São 
Paulo, São José dos Campos, 
Campo Grande, Canos, Santa 
Maria, Curitiba, Brasília, Ma-
naus, Porto Velho e Boa Vista. 
Os selecionados ingressarão 
em janeiro de 2019. Edital 
Completo: https://goo.gl/
zMjkvD.

A Secretaria de Estado 
da Gestão, Patrimônio e 
Assistência dos Servido-
res (Segep), juntamente 
com a Fundação Carlos 
Chagas, comunica aber-
tura do Processo Seleti-
vo guiado pelo edital nº 
02/2017, para recrutar 170 
funcionários para o cargo 
de assistente de trânsito 
e analista de trânsito do 
Departamento Estadual 
de Trânsito do Maranhão - 
Detran-MA. Os ganhos vão 
até R$ 4.400,00.

Ficam reservadas para 
as pessoas deficiência 
5% das vagas definidas, 
já para pessoas negras 
ficam reservadas 20% da 
vagas. 

As inscrições estarão 
abertas e serão aceitas no 
site, no período das 10h do 
dia 11 de dezembro de 2017 
às 14h do dia 18 de janeiro 
de 2018, de acordo com o 
horário de Brasília, median-
te o pagamento da taxa de 
inscrição no valor de R$ 

90,00 a R$ 140,00.
As provas objetivas se-

rão realizadas nas cidades 
de Caxias, Imperatriz e São 
Luís, de acordo com a esco-
lha do candidato no ato da 
inscrição. 

A prova está def in ida 
para o  dia  18 de março 
de 2018, os horár ios e 
locais  serão l iberados no 
edita l , que pode ser  v is-
to no s ite  http://www.
c o n c u r s o s f c c . c o m . b r , 
e  por  meio de Cartões 
Informativos que serão 
encaminhados aos can-
didatos por  e-mai l . O ga-
barito  será l iberado no 
s ite  da Fundação Carlos 
Chagas, a  part ir  das 17h 
do dia  19 de março de 
2018.

O prazo de val idade do 
Processo Selet ivo será 
de 24 meses, a  contar 
da data da publ icação 
de sua homologação, 
podendo ser prorrogado 
por igual  período, uma 
única vez.

Força Aérea anuncia concurso

Petrobras oferece 353 vagas
A Petrobras - Petróleo Bra-

sileiro S.A. disponibilizou o 
Edital Nº 1/2017.2 de concurso 
público, cujo objetivo é o pre-
enchimento de 353 vagas para 
candidatos de nível superior, 
sendo 57 imediatas e 296 para 
compor cadastro de reserva. 

As oportunidades são des-
tinadas as cidades de Angra 
dos Reis/RJ, Duque de Ca-
xias/RJ, Itaboraí/RJ, Rio de 
Janeiro/RJ ou Seropédica/RJ 
e Macaé/RJ. A organização e a 
execução deste certame será 
de responsabilidade da Fun-

dação Cesgranrio.
Este processo seletivo será 

destinado aos seguintes cargos: 
Administrador Junior, Advoga-
do Junior, Analista de Sistemas 
Junior/Processos de Negócio, 
Contador Junior, Economista 
Junior, Engenheiro de Produção 
Junior e Estatístico Junior. Para 
concorrer, o candidato deve 
possuir certificado ou diploma 
de conclusão do curso de nível 
superior, bacharelado, na área 
específica da vaga, reconheci-
do pelo Ministério da Educação, 
Secretarias ou Conselhos Esta-

duais de Educação, mais regis-
tro no respectivo conselho de 
Classe, quando necessário.

As inscrições estarão aber-
tas e serão aceitas entre os 
dias 9 e 30 de janeiro de 2018, 
através do site da Fundação 
Cesgranrio - www.cesgranrio.
org.br. O valor da taxa de ins-
crição é de R$ 67,00.

A realização da prova ob-
jetiva será provavelmente no 
dia 18 de março de 2018, nos 
locais e horários que serão di-
vulgados nos dias 15 e 16 de 
março.
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Governo investe R$ 60 milhões em kits sanitários para cidades do Mais IDH

 SÃO LUÍS

Prefeitura realiza melhorias no sistema de iluminação pública

Como parte das ações de 
melhoria da qualidade de vida 
dos maranhenses, o Governo 
do Estado investe R$ 60 mi-
lhões para construir seis mil 
kits sanitários nas 30 cidades 
atendidas pelo Plano Mais 
IDH. Serão 200 kits por muni-
cípio, compostos por banhei-
ros e lavanderias, destinados 
a famílias de baixa renda.

A iniciativa, conduzida por 
meio da Companhia de Sanea-
mento Ambiental do Maranhão 
(Caema), permite elevar a se-
gurança hídrica e os índices de 
saneamento básico do estado, 

contribuindo para a saúde e o 
bem-estar da população.

Na primeira etapa do pro-
grama, a Caema beneficia 
3.600 famílias com 1.000 
equipamentos em 18 cidades 
do Mais IDH, entre elas Con-
ceição do Lago Açu, município 
da Baixada Maranhense a 320 
quilômetros de São Luís.

Serão construídos inicial-
mente 50 kits para moradores 
da sede da cidade, segundo a 
Unidade Especial de Planeja-
mento e Políticas Públicas da 
Caema. Até o final do progra-
ma, o município recebe um to-

tal de 200 kits sanitários.
Também estão na primeira 

fase: Afonso Cunha, Aldeias 
Altas, São João do Sóter, Água 
Doce, Santana do Maranhão, 
Araioses, Amapá do Mara-
nhão, Pedro do Rosário, Serra-
no do Maranhão, Arame, Itai-
pava do Grajaú, Jenipapo dos 
Vieiras, Belágua, Cajari, Cen-
tro Novo do Maranhão, Brejo 
de Areia e Satubinha.

OBRAS JÁ COMEÇARAM
Segundo o último relatório 

de obras da Caema, 185 kits 
sanitários já estão prontos 

A Avenida São Marçal ga-
nhou 198 pontos novos de luz.  
A Prefeitura de São Luís está 
expandindo os serviços de 
revitalização e modernização 
do sistema de iluminação a 
novos setores da cidade, pro-
porcionando mais beleza à ca-
pital maranhense, segurança e 
qualidade de vida à população. 
Na última semana, os serviços 
chegaram às avenidas São 
Marçal, Franceses, Agriculto-
res e a diversos trechos dos 
bairros Ilhinha e Cidade Olím-
pica. Somente este ano, o par-
que de iluminação pública de 
São Luís teve mais de 5.800 
ações de melhorias, totalizan-
do  mais de mil novos pontos 
de luz contemplando mais de 
150 bairros da capital, só em 
2017.

“Iluminação pública é um 
elemento urbanístico essencial 
para conferir qualidade de vida 

à população. A ação está trans-
formando ruas, avenidas e pra-
ças da nossa cidade em espaços 
muito mais iluminados e segu-
ros à circulação dos moradores, 
além de propiciar à cidade um 
aspecto mais belo e moderno”, 
afirmou o prefeito Edivaldo.

Na semana passada, a Ave-
nida São Marçal, no João Paulo, 
via de grande circulação e palco 
de grandes festividades no perí-
odo junino, ganhou 198 pontos 
novos de luz. O espaço passou 
por uma completa revitalização 
do sistema de iluminação públi-
ca e está agora bem mais apta 
aos festejos da época e mais 
seguro à circulação dos mora-
dores.

Também a Avenida dos Fran-
ceses, outra via de grande trá-
fego de veículos e de pessoas, 
teve 80 pontos de iluminação 
renovados, conferindo à via um 
aspecto ainda melhor depois 

dos serviços de urbanização e 
no trânsito, realizados no local 
pela Prefeitura de São Luís. A 
Cidade Olímpica e a Ilhinha são 
outras localidades que estão 
deixando para trás a triste re-
alidade de vias escuras ou mal 
iluminadas.

“Implantamos a nova ilumi-
nação de acordo com o espaço 
que vai receber o serviço. Há 
setores que requerem apenas 
revitalização das luminárias, 
já há outros que a iluminação 
com luz branca é mais apro-
priada e outros pontos, como 
no Centro Histórico, que temos 
de preservar as características 
arquitetônicas e histórias do 
lugar, utilizando iluminação de 
acordo com o local”, observou o 
secretário Antonio Araújo.

Com essa modalidade de 
iluminação branca, a Prefeitu-
ra proporcionou um aspecto 
muito mais belo e moderno a 

áreas como a orla da Avenida 
Litorânea, as avenidas Guaja-
jaras, Holandeses, Jerônimo de 
Albuquerque, Tirirical, Libane-
ses (acesso ao Aeroporto) e Tu-
pinambá, na Ponta d’Areia; Rua 
dos Bicudos; além do Elevado 
da Cohab; no Complexo do Anel 
Viário; rotatória da Avenida Odi-
lo Costa Filho (Anjo da Guar-
da) e estacionamento da Praia 
Grande, no Centro, entre outros 
pontos da cidade.

Além desses espaços, a 
Prefeitura de São Luís contem-
plou pelo projeto centenas de 
outros parques de iluminação 
da cidade, em diversos bairros. 
Entre eles estão vias e espaços 
de bairros da Região Itaqui-Ba-
canga, do São Cristóvão, Resi-
dencial Nestor, Jardim São Rai-
mundo; Apeadouro, Liberdade, 
Vila Passos, Madre Deus, Monte 
Castelo, Fé em Deus, Cruzei-
ro de Santa Bárbara, São Rai-

mundo, Vila Vitoria, Jardim São 
Cristóvão, Ipem São Cristóvão, 
Residencila Nova Vida, Nova Je-
rusalém, entre outros.

O projeto acompanha a ex-
pansão urbanística e popula-
cional na capital, contemplando 
também diversas localidades 
da zona rural de São Luís, onde 
mais de 13 mil pontos de luz ti-
veram sua eficiência melhorada 
e mais de dois mil novos pontos 
foram instalados. Muitas des-
sas novas áreas contempladas 
na zona rural da capital estão 
em comunidades como o Ita-
pera, Maracanã, Quebra-Pote, 
Piçarreira, Coquilho, Rio Prata, 
Vila Guará, Maracujá, Inhaúma, 
Igarau, Estiva, Mata de Itapera, 
Vila Tinair, Vila Itamar, Vila Ma-
ranhão, Vila Nova República, 
Rio Grande, Vila Samara, São 
Joaquim, Santa Helena, Vila 
Brasil, Tajipuru, entre outras co-
munidades.

para entrega; outros 100 kits 
estão em fase de conclusão, e 
340 estão com obras em an-
damento, em estágio avança-
do. Os kits são compostos por 
estruturas de alvenaria com 
caixa d’água, banheiro com 

pia, chuveiro, vaso sanitário e 
revestimento, área de lavan-
deria com pia lavatório, fossa 
séptica e sumidouro.

Cada kit sanitário está dis-
posto em uma área construída 
de sete metros quadrados.

SANEAMENTO EM NÚMEROS
Governo investe R$ 60 milhões em 6 mil kits sanitários

As primeiras 1 mil unidades beneficiam 3.600 famílias em 18 cidades

Cada uma das 30 cidades do Plano Mais IDH recebe 200 kits 

Já são 185 kits concluídos, 100 em finalização e 340 com obras avançadas
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O QUE FAZER PARA GANHAR DINHEIRO

1º - Capacitar-se

Sua renda está baixa? Sua família dirá: estude 
mais e busque um emprego melhor.

- Vantagens:
É o caminho tradicional. Sua atitude será social-

mente adequada e todos lhe olharão como um “ba-
talhador”.

- Desvantagens:
Depende de sorte, não dá certo para todos. Você 

pode dar o melhor de si e nunca ser reconhecido. E 
está longe de ser um modo de como ganhar dinhei-
ro rápido..

2º - Investir bem

A segunda ideia para ganhar dinheiro que posso lhe 
garantir que dá certo é investir bem.

- Vantagens:

O dinheiro trabalha para você e se multiplica sozinho. 
Além disso, de casa você faz qualquer investimento.

- Desvantagens:
É necessário ter algo poupado ou uma boa renda. Fora 

isso, sem chance.

3º - Como ganhar 
dinheiro na internet

O jeito mais fácil e segu-
ro de conseguir dinheiro 
na internet é vendendo 
infoprodutos. Seus ou 
de terceiros.

Quando você ven-
de os de outros, ganha 
uma comissão e é cha-
mado de ‘afiliado’.

O problema daque-
les que tentam, mas não 
conseguem, está em não 
entender que marketing 
lida com comportamento e 
comportamento muda.

O que funcionava há 5 anos 
não funciona mais.

Exemplo claro são anúncios de 
produtores e afiliados direto para uma pá-
gina de vendas.

Quando alguém abre seu anúncio, ele ainda não 
está preparado para uma Oferta:

Provavelmente ele ainda não te conhece, então 
não confiará em sua promessa.

A decisão de compra é um processo que precisa 
de maturação (nem todos agem por impulso).

Naquele momento a pessoa pode estar ocupada 
com outras coisas e poderá não lhe dar atenção.

Você chega em casa e promete a si mes-
mo: “Agora chega!”. Não dá mais pra aguen-
tar as coisas do jeito que estão. Trânsito, 

chefes malas, falta de oportunidade. A lista 
segue. Você decide que é hora de mudar e 
diz que vai arranjar uma forma de ganhar 

dinheiro. Então, o Aqui-MA  traz umas dicas 
para que você se saia bem na busca por feli-
cidade financeira.
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TE CONTEI?

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Keyla acaba se afastando de Tato. 
Guto ajuda Benê a selecionar mú-
sicas para Tonico. Benê agradece 
a Juca por sua ajuda com Julinho. 
Fio e Clara discutem sobre suas di-
ferenças. Edgar afirma a Malu que 
discutirá as sugestões adminis-
trativas com os pais e professores 
do colégio. Keyla avisa aos pais de 
Deco sobre a festa de Tonico. Bó-
ris apoia Ellen e Jota para a Game 
Jam. Anderson se anima para pro-
duzir os clipes de Tina. Samantha 
elogia Lica. Keyla produz o aniver-
sário de Tonico. 

Celeste comemora o noivado de 
Vicente e Maria Vitória. Reinaldo 
lamenta para Emília que Eunice 
não tenha aceitado acompanhá-lo 
a Salvador. Pepito leva seus novos 
funcionários para a casa de Alzira. 
Nicota se junta à reunião de mu-
lheres no Grêmio Cultural. Fernão 
e Macário armam um plano contra 
José Augusto. Izabel, Henriqueta, 
Tereza, Elvira e Angélica prepa-
ram a festa de Mariana. Delfina 
reclama por ter que tomar conta 
da neta de José Augusto. Fernão 
conta a Delfina sobre sua conversa 
com Macário. Tereza não conse-
gue convencer 

Bebeth incentiva Douglas a lutar 
por Gabriel. Siqueira pede para 
Antônia voltar à Polícia e desco-
brir em que Nina está envolvida. 
Antônia afirma a Siqueira que 
está feliz com sua escolha de ficar 
com Júlio em detrimento de sua 
carreira. Maria Pia diz a Madalena 
que está difícil ficar em casa sem 
sua presença. Ricardo avisa a Ma-
ria Pia que Malagueta quer vê-la. 
Malagueta pergunta a Maria Pia o 
motivo de ela não ter lhe dito que 
gerou Bebeth.

Sophia é levada por Bruno e se 
enfurece com Clara. Raquel chega 
à delegacia, e Vinícius é obrigado 
a respeitar sua ordem. Clara co-
memora a prisão de Sophia. Lívia 
pede para Amaral chamar Nata-
nael. Estela convida Juvenal para 
fazer as refeições em sua casa e 
Amaro se incomoda. Sophia faz 
ameaças a Clara para Lívia. Lívia 
se encontra com Mariano. Nádia 
e Gustavo repreendem Bruno por 
ter prendido Sophia. Raquel des-
confia de Gustavo e pede para o 
namorado observar as ações do 
pai no caso de Sophia.

NOVELAS

GLOBO

uMALHAÇÃO

GLOBO

uTEMPO DE AMAR

GLOBO

uPEGA PEGA

GLOBO

uO OUTRO LADO DO PARAÍSO

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

LUCAS VELOSO 
E NATHALIA MELO 
TROCAM BEIJOS

 QUENTES

Lucas Veloso voltou a 
dançar com a namora-
da, Nathalia Melo. É que 
o ator, segundo colocado 
no “Dança dos Famosos”, 
quadro do “Domingão do 
Faustão”, estrelou o novo 
clipe da dupla sertaneja 
César Menotti e Fabiano, 
Disco Arranhado, com a 
bailarina, com quem ofi-
cializou o relacionamen-
to no início do mês. Nas 
imagens, o humorista e 
a dançarina mostraram 
sintonia e trocaram beijos 
quentes enquanto perfor-
mavam. “Mulé mais gata 
de todas as gatas”, escre-
veu o comediante no Ins-
tagram. 

Desde o dia 1º de janeiro de 2018, o WhatsApp, um 
dos aplicativos mais populares do mundo, deixou de 
funcionar em uma série de smartphones. De acordo 

com o Facebook, dono do app, isso vai acontecer 
porque a empresa não oferecerá mais suporte a plata-

formas antigas. Na prática, isso significa que, mesmo 
que o app funcione nos dispositivos antigos, eles não 
receberão atualizações, sejam elas de segurança ou 
de novas ferramentas. Especialistas apontam ainda 

que alguns recursos podem parar de funcionar a qual-
quer momento. No ano que vem, dispositivos que 

rodem o BlackBerry OS 10 e o Windows Phone 
8.0 não terão mais acesso ao WhatsApp.“Apesar 

de esses telefones terem feito parte da nossa 
história, eles não oferecem a capacidade necessá-
ria para expandir as funções do nosso aplicativo no 
futuro”, explica a companhia em um comunicado. O 

aplicativo de mensagens já não funciona nas versões 
do Android anteriores à 2.3.3, no Windows Phone 7 e 
nos iPhones 3GS e abaixo, que rodam o iOS 6. O app 

também não funciona com o Nokia Symbian S60. 
“Queremos concentrar nosso esforço nas platafor-

WHATSAPP VAI PARAR DE FUNCIONAR 
EM ALGUNS CELULARES; SAIBA QUAIS

SUSPEITA DE NAMORO EM CLIMA ROMÂNTICO

NAMORO 
ASSUMIDO

O zagueiro Lyanco, jogador do 
Torino que teve passagem pelo 
São Paulo, assumiu pelas redes 
sociais o romance com Yasmin 

Volpato, apresentadora do canal 
Off. Os dois publicaram fotos e 
vídeos juntos na Itália. “Pedido 

que eu fiz para as estrelas e 
elas me deram. Obrigada, Deus. 

Já era antes de ser”, escreveu 
Yasmin na legenda da foto ao 

lado do amado. Ela tem 23 anos, 
nasceu em Santa Catarina e 

já foi apontada como affair de 
Neymar em 2015.

A filha da Xuxa 
compartilhou em 
seu Instagram uma 
foto enigmática ao 
lado do ator Bruno 
Montaleone e 
deixou seus segui-
dores curiosos com 
suposto romance. 
Pode ser que em 
2018 Xuxa Mene-

ghel tenha um genro para chamar de seu. Desde a madruga-
da de quinta-feira (28) os seguidores de Sasha Meneghel no 
Instagram apostam em um suposto romance entre a modelo 
e o ator Beto Montaleone, intérprete de Glauco em Malhação 
– Seu Lugar no Mundo.

Isabella Santoni, de-
pois de comemorar 
o Natal com figurino 
do balé do Faustão, 
passou a virada do 
ano em Fernando 
de Noronha, em 
Pernambuco. E 
compartilhou um 
clique romântico ao 
lado de Caio Vaz, 

com quem rejeita rotular a relação de namoro. “Um beijinho 
no paraíso”, escreveu na legenda do clique a atriz. Em outro 
clique com o surfista, com quem foi clicada aos beijos no co-
meço de dezembro, ela comentou: “Vem, mozão! Mais uma 
trip pra nossa conta”.

mas que a 
maioria das pessoas usam e, 

apesar de às vezes termos que tomar de-
cisões difíceis, temos que dar às pessoas 
a melhor forma de se comunicarem com 

os seus”, declara o WhatsApp.
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ALINE EM CLIMA 
PARADISÍACO
Nada como ter um namorado ante-

nado e bom fotógrafo para deixar o ál-
bum do Instagram ainda mais bonito, 
né? Aline Riscado é uma destas sortu-
das. Pelas lentes do namorado Felipe 
Roque, a atriz e bailarina tem roubado 
a cena de paisagens paradisíacas em 
São Miguel do Gostoso, no Rio Grande 
do Norte. Em meio a uma luz incrível, 
Riscado mostra apenas a silhueta e, de 
quebra, ainda arrisca passos de dança.

MOSTRANDO O BUMBUM
A atriz Juliana Paes compartilhou com seus 

seguidores uma foto de suas férias em Jeri-
coacoara, no Ceará. Deitada em uma rede, a 
interprete de Bibi Perigosa na novela A Força 
do Querer impressionou pela boa forma. Ju-
liana, de 38 anos, apareceu de bruços e exibiu 
o bumbum apenas de biquíni. “Só de bundão 
pro ar”, brincou um seguidor. “Que isso crian-
ça!!! Tá demais hem!”, disse mais um. A atriz 
viajou para Jericoacoara após o Natal. Sema-
nas antes, Juliana e a família passaram dias 
em um hotel de luxo na França. 

EM CLIMA DE ROMANCE

Após assumir o relacionamento no começo do mês 
com Thaila Ayala, Renato Góes publicou a primeira foto 
com a namorada em seu Instagram. Em Jericoacoara, 
no Ceará, onde passaram o réveillon, o galã mostrou 

uma imagem em clima quente com a atriz em uma praia 
local. Em seu perfil, a artista também exibiu um clique 
com o galã. Nos comentários, os internautas mostra-
ram que aprovam o novo casal, visto recentemente na 

estreia de uma peça. 

SEU SIGNO DE HOJE
ÁRIES – Dia dos mais propícios 
para os relacionamentos sociais e 
pessoais. Os assuntos financeiros, 
porém, deverão ser tratados ama-
nhã, quando suas possibilidades 
de sucesso serão maiores. Procu-
re um maior entendimento dentro 
do seu ambiente de trabalho.

TOURO – Pense no seu êxito e 
não dê importância a impressões 
negativas. Atravessa o melhor 
período material do ano e po-
derá progredir muito através do 
próprio esforço. Pessoas alegres 
e expansivas poderão fazer você 
feliz.

GÊMEOS – Excelente influência 
para desenvolver novas ativida-
des de modo geral. Aproveite, 
pois esta e a melhor fase para 
progredir profissional, social e 
materialmente.

CÂNCER – Você está predispos-
to a ter um episódio amoroso 
neste dia, que lhe dará no futuro 
muitos aborrecimentos. Cuide da 
saúde, da sua reputação e não 
faça novos negócios. 

LEÃO – Procure manter seu esta-
do de ânimo mais calmo e otimis-
ta, neste e nos próximos dias para 
que não venha a sofrer prejuízos e 
embaraços.

VIRGEM – Viver em paz e sem per-
turbação será muito importante 
agora. Para que tudo isso aconteça, 
evite participar de intrigas e rivalida-
des com quem quer que seja.

 LIBRA – Devido ao bom aspecto 
dos astros em seu horóscopo hoje, 
poderá progredir bastante, profis-
sional e socialmente. Lucrará no co-
mércio de livros e material de ensino 
de modo geral.

ESCORPIÃO – Suas energias 
poderão ser empregadas com re-
sultado. No entanto, evite assumir 
compromissos contra os seus inte-
resses, mesmo que seja para agra-
dar a alguém. 

SAGITÁRIO – Dia negativo para os 
negócios, para tratar de assuntos ju-
rídicos e mudanças. Neutro para os 
casos sentimentais. Cuide da saúde 
e previna-se contra acidentes.

CAPRICÓRNIO – Indícios de ex-
celente contato com pessoas mais 
idosas que você e de bom nível fi-
nanceiro e material. Aproveite tal 
oportunidade para tirar proveito. In-
teligência clara, e forte magnetismo 
pessoal. 

AQUÁRIO – Ótimo dia para tratar 
de assuntos artísticos. Os bons ami-
gos deverão colaborar para a solu-
ção de seus problemas pessoais. 
Feliz dia no trabalho e no amor. 

PEIXES – Ótimo lucro na empresa 
de seu capital e na compra e ven-
da de ferro, aço, metais, cobres e 
madeiras. Poderá se sentir atraído 
pelas aventuras perigosas e extra-
conjugais, mas deverá evitá-las. 

BRINCANDO COM MACACO

Curtindo as férias de 
fim de ano na Tailândia 

ao lado da família, a atriz 
Flávia Alessandra mos-
trou que não abriu mão 

dos cuidados com o cor-
po ao exibir a boa forma 
em um clique onde brin-
ca com um macaco em 
uma praia. Usando um 

biquíni preto, Flávia mostrou a barriga chapada 
e toda a boa forma que conquistou o apresen-
tador e também ator Otaviano Costa, que está 

ao lado da amada na viagem.
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ESPORTES

  TERCEIRA VEZ

Neymar é eleito 

o melhor jogador 

brasileiro na Europa

Neymar começou 2018 
colhendo frutos de um movi-
mentado 2017. O camisa 10 do 
Paris Saint-Germain foi anun-
ciado nesta segunda-feira (1º) 
como o vencedor do troféu 
Samba de Ouro, concedido 
para o melhor jogador brasilei-
ro na Europa pelo site “Sam-
bafoot”. Esta é a terceira vez 
em quatro anos que o astro 
leva o prêmio.

Com bom desempenho no 
PSG, Neymar levou prêmio de 
melhor brasileiro na Europa.

O atacante foi o vencedor 
com 27,7% dos votos de uma 
eleição que contou com jor-
nalistas de fora do Brasil e 
ex-jogadores da Seleção Bra-
sileira, como Taffarel e Juni-
nho Pernambucano - além de 
uma votação popular na Inter-
net. Neymar superou Philippe 
Coutinho, que havia conquis-
tado o troféu em 2016 e ficou 
com 16,64% dos votos neste 
ano.

Terceiro colocado no prê-
mio Fifa The Best e na Bola de 
Ouro, Neymar (foto) receberá 
o troféu em fevereiro, em Paris.

CRIS CYBORG GANHA DE HOLLY HOLM 

CONFIRA OS RESULTADOS COMPLETOS DO UFC 219:

Brasileira leva bônus de mais de R$ 165 mil; Khabib e Elliott são premiados

Bem-sucedida na primei-
ra defesa de cinturão do peso 
pena, com vitória por decisão 
unânime sobre Holly Holm, 
Cris Cyborg ganhou prêmio 
extra no UFC 219, realizado no 
último sábado, em Las Vegas. 
A brasileira foi premiada com o 
bônus de US$ 50 mil (cerca de 
R$ 165 mil) por ter feito a Luta 
da Noite do evento. A desafian-
te batida também faturou o 
mesmo valor pelo empolgante 
duelo de cinco rounds.

O Ultimate também dis-
tribuiu dois bônus de Perfor-
mance da Noite. Com a vitória 
sobre o brasileiro Edson Bar-
boza, Khabib Nurmagomedov 
levou o prêmio de US$ 50 mil. 
O russo bateu o brasileiro por 
decisão unânime, em duelo 
entre líderes do ranking do 
peso leve, se aproximou da 
disputa de cinturão e manteve 
a invencibilidade na carreira, 
chegando a 25 triunfos.

O outro bônus de Perfor-
mance da Noite foi entregue a 
Tim Elliott, que superou Mark 
de la Rosa, na abertura do 
card preliminar. Com triângulo 
de mão, o norte-americano foi 
responsável por uma das duas 
finalizações do UFC 219 – to-
dos os outros combates foram 
decididos pelos juízes – e tam-
bém embolsou US$ 50 mil.

CARD PRINCIPAL

Cris Cyborg derrotou Holly Holm por decisão unânime (49-46, 48-47, 48-47)
Khabib Nurmagomedov derrotou Edson Barboza por decisão unânime (30-25, 30-25, 30-24)
Dan Hooker derrotou Marc Diakiese por finalização (guilhotina) aos 42s do 3º round
Carla Esparza derrotou Cynthia Calvillo por decisão unânime (triplo 29-28)
Neil Magny derrotou Carlos Condit por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

CARD PRELIMINAR

Michal Oleksiejczuk derrotou Khalil Rountree por decisão unânime (triplo 30-27)
Myles Jury derrotou Rick Glenn por decisão unânime (triplo 30-27)
Omari Akhmedov e Marvin Vettori terminaram com um empate majoritário (28-28, 29-28, 28-28)
Matheus Nicolau derrotou Louis Smolka por decisão unânime (30-26, 30-26, 30-25)
Tim Elliott derrotou Mark de la Rosa por finalização (triângulo de mão) aos 1m41s do 2º round

CRIS CYBORG GANHOU PRÊMIO EXTRA NO UFC 219, REALIZADO EM LAS VEGAS
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MOTO ESTREIA HOJE NA 
COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JR

O time maranhense jogará em grupo com Taubaté-SP, Palmeiras-SP e Luverdense-MT, enquanto o 
Pinheiro caiu em chave ao lado de Ferroviária-SP, Corinthians-SP e Linense-SP

Os representantes do Ma-
ranhão na Copa São Paulo de 
2018, maior competição de 
categorias de base do país, 
conheceram seus adversá-
rios na competição. O Moto 
Club está no Grupo 27, com 
Taubaté-SP, Palmeiras-SP e 
Luverdense-MT. Já o Pinheiro 
caiu no Grupo 17, ao lado de 
Ferroviária-SP, Corinthians-
SP, maior vencedor da com-

petição, e Linense-SP.
O Moto Club ficará na ci-

dade de Taubaté, e a equipe 
do Pinheiro, representante da 
Baixada  Maranhense, dispu-
tará a primeira fase em Ara-
raquara. O Torneio começa 
hoje, 2 de janeiro, e segue até 
o dia 25. Em 2017, 120 equipes 
participaram do torneio e no 
próximo esse número sobe 
para 128. Atual campeão, o 

Corinthians está na chave 17, 
em Araraquara, junto com 
Ferroviária-SP, Corumbaen-
se-MS e o time maranhense 
de Pinheiro.

VITRINE

Maior vitrine nacional para 
revelação de novos talentos, 
a Copa São Paulo de Futebol 
Junior contabilizará em 2018 
sua 49ª edição. Ao longo de 

23 dias, a contar de 2 de ja-
neiro, 128 clubes espalhados 
por 32 sedes irão movimen-
tar os gramados do estado. 
Seguindo a tradição, a grande 
final será realizada no Estádio 
do Pacaembu, no dia 25, brin-
dando o aniversário da capital 
paulista.

Disputado desde 1969, o 
torneio foi inicialmente inti-
tulado Taça São Paulo de Ju-

niores. Ao contrário do que 
acontece atualmente, era or-
ganizado pela prefeitura da ci-
dade. Este cenário mudou em 
1987, quando o então prefeito 
Jânio Quadros optou por não 
bancar a competição. Neste 
ano, o campeonato acabou 
não acontecendo, sendo reto-
mado no ano seguinte já sob a 
batuta da Federação Paulista 
de Futebol (FPF).

CURIOSIDADES

Em quase cinco décadas, a competição acu-
mula algumas peculiaridades. A inclusão de 
clubes de outros estados, ocorreu somente a 
partir de 1971. Logo após assumir a organiza-
ção, a FPF vislumbrou uma competição mais 
democrática, o que resultou em um completo 
sucesso, transformando o torneio no mais im-
portante torneio de base do Brasil.

Houve ainda espaço para algumas equipes 
estrangeiras participarem. Em 2014, por exem-
plo, o japonês Kashima Reysol se tornou o pri-
meiro clube de outro país a avançar de fase.

Em 2010, duas alterações importantes 
aconteceram. Com a criação do Campeonato 
Brasileiro Sub-20, a FPF opta por admitir joga-
dores até 19 anos. O regulamento atual prevê 
garotos nascidos em 1998.Além de renomear a 
competição, passando a chamá-la de Copa São 
Paulo de Futebol Junior.

CELEIRO DE CRAQUES

Em quase cinco décadas de disputa, o 
campeonato se notabilizou pelo surgimento 
de diversos craques. Entre tantos atletas que 
despontaram estão Raí, ídolo do São Paulo, 
que disputou a final de 1983 pelo Botafogo-SP. 
Dono de grande categoria, Djalminha foi cam-
peão com o Flamengo em 1990, em um time 
tido como um dos melhores da história do tor-
neio, que contava ainda com nomes como Ju-
nior Baiano, entre outros.

Um ano depois, o campeonato ficaria mar-
cado pelo surgimento de Denner, que brilhou 

pela Portuguesa, e até hoje é lembrado como 
um dos jogadores mais habilidosos que o país 
já teve.

Mais recentemente, o torneio pode ostentar 
ter apresentado ao mundo Lucas Moura, atu-
almente no milionário PSG. O então, ‘Marceli-
nho’, apelido adquirido pela semelhança física 
com o ex-atleta Marcelinho Carioca, foi cam-
peão com o São Paulo em 2010.

Em 2015, mesmo sem a conquista do títu-
lo, Gabriel Jesus apresentou suas credenciais, 
após levar o Palmeiras até as semifinais da 
competição. Hoje, ele é o centroavante titular 
da Seleção Brasileira comandada por Tite.

FAVORITOS

Após um ano estrelado nas categorias de 
base, o Palmeiras chega com condições de 
conquistar a competição pela primeira vez na 
sua história.

Ao todo, o clube conquistou quatro títulos, 
os paulistas sub-11, 13 e 20, além da Copa do 
Brasil Sub17. Com boa mobilidade, categoria 
e boa finalização, o atacante Léo Passos deve 
comandar a equipe palestrina e já se credencia 
como postulante a principal jogador do torneio.

Maior campeão do torneio com 10 títulos, 
o Corinthians sempre é uma força a se consi-
derar. Vice-campeão da Copa do Brasil sub-17, 
o time do Parque São Jorge tem em Fabrício 
Oya sua maior esperança. Campeão em 2017, 
o atleta chegou a ser convocado para Seleção 
Brasileira Sub-20.

Campeã paulista na categoria sub-17, após 
bater o Palmeiras, a Ponte Preta deve ser uma 

das forças do interior. Além destes, São Paulo 
e Santos, conhecidos pelos fortes trabalhos na 
formação de atletas sempre chegam para bus-
car a taça.

Com tantos clubes grandes e formadores, 
o torneio deve ser novamente um sinônimo de 
bom futebol e boas surpresas. O Cruzeiro foi 
campeão brasileiro sub-20 ao bater o Coriti-
ba nos pênaltis. A Copa do Brasil ficou com o 
Atlético-MG, que também nos pênaltis superou 
o Flamengo. São todos clubes com fama de for-
mar talentos ao futebol nacional.

TROCA DE ÚLTIMA HORA

Como de costume nas últimas edições, a 
próxima Copa São Paulo baterá o recorde de 
clubes participantes e número de sedes. Com 
128 equipes e 31 cidades (a capital terá duas se-
des), a edição 2018 supera a de 2017, que teve 
120 times e 30 grupos.

Houve uma troca de última hora. O Fast 
Club oficializou a sua desistência somente no 
domingo, por não conseguir recursos para a 
viajem de Manaus até a capital paulista. A di-
reção da Federação Paulista de Futebol (FPF) 
confirmou a vaga para o União Barbarense, da 
cidade paulista de Santa Bárbara d’Oeste, que 
fica perto de Campinas. Agora ele integra o 
Grupo 23, com sede em Osasco, que tem ainda 
as presenças do anfitrião, o Osasco Audax, além 
do Atlético Mineiro e o Rio Branco-AC.

FORMA DE DISPUTA

A competição será disputada em sete fa-

ses, sendo seis delas no formato de mata-
mata e as duas últimas denominadas se-
mifinais e final. Na Primeira Fase, os 128 
clubes foram divididos em 32 grupos, no-
meados numericamente (de 1 a 32), todos 
com sedes diferentes. As quatro equipes de 
cada grupo se enfrentam entre si em turno 
único.

Os dois melhores colocados avançam para 
a Segunda Fase. Em caso de empate por pon-
tos, serão observados os seguintes critérios de 
desempate: a) mais vitórias; b) melhor saldo de 
gols; c) mais gols pró; d) menos cartões verme-
lhos; e) menos cartões amarelos; f)confronto 
direto - em caso de empate entre apenas dois 
clubes; g) sorteio - a ser realizado na sede da 
FPF.

OS CONFRONTOS

Na Segunda Fase, os primeiros melhores 
colocados encaram os segundos colocados - O 
vencedor do Grupo 1 mede forças com o segun-
do colocado do Grupo 2, sendo que o primeiro 
colocado do Grupo 2 joga contra o segundo do 
Grupo 1, e assim sucessivamente.

Nas fases subsequentes, as partidas se-
guem este formato, em jogo único. Em caso de 
empate serão observados os mesmos critérios 
da Primeira Fase.

A Terceira Fase vai ter 16 times e entra na 
reta final, caindo depois para oito, quatro e dois 
(finalistas). Assim sendo, o campeão da Copi-
nha de 2018 totalizará nove jogos, no período 
de 23 dias. Pouco tempo para buscar a glória 
no futebol.
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COMO USAR VIDRO DE AZEITONA

12/4/2017

Cuidar do meio ambiente é de extrema importância e uma 
das formas de fazê-lo é reaproveitando e dando um novo uso 
para coisas que temos em casa e íamos jogar no lixo. Um exem-
plo disso são as embalagens de vidro, que, além de serem mui-

to úteis, você pode encontrar em qualquer lugar com qualquer 
forma e fazer o que quiser, por isso selecionamos seis ideias 
para reciclar vidros de azeitona. Há ideias para todos os todos 
os gostos e com diferentes graus de dificuldade e materiais. 

Como reciclar vidro de azeitona

Existe uma infinidade de coisas que você pode fazer usando vidros de azeitona e téc-
nicas que podem ser aplicadas, é só escolher o que mais combina com você, a sua casa 
e as suas necessidades

Os terráriOs sãO 
lindOs e vOcê pOde 
fazê-lOs usandO 
pOtes de vidrO de 
azeitOna, assim O 
seu artesanatO fica 
muitO mais baratO.

O mesmO funciOna 
cOm restOs de 
tecidO, Ou até 

mesmO feltrO, se 
vOcê preferir.

se vOcê vai 
cOmemOrar alguma 
data especial, Ou 
simplesmente quer 
arrumar e decOrar 
a casa, existem ideias 
incríveis que vOcê 
pOde mOntar usandO 
vidrOs de azeitOna.

cOm algumas 
fitas de papel 
vOcê cOnsegue 
decOrar 
Os pOtes e 
deixá-lOs uma 
gracinha.

Outra ideia bacana 
é usar Os pOtes de 
azeitOna para fazer 
enfeites de natal Ou 
para Outras Ocasiões 
especiais na sua casa.

vOcê pOde ter Outras ideias para 
usar Os pOtes de azeitOna, cOmO 

fazer lustres para lâmpadas, 
canteirOs para flOres e 

hOrtaliças e pOtes para velas 
arOmáticas decOrativas. basta 

ter criatividade!

2/1/2018
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Mulher foi vista pela última vez em junho do ano passado, quando chegava em casa. 
Sua família está desesperada e apela à população para que ajude a encontrá-la

FEMINICÍDIO
Uma equipe  de 

investigadores da 

Delegacia Regional 

de Caxias efetuou 

a prisão de Elson 

Cabral, de 43 anos, 

dando  cumprimento 

a mandado de prisão 

preventiva expedido 

pelo juiz João Pereira 

Neto, responsável 

pelo Plantão 

Judiciário, em face do 

suposto cometimento 

de tentativa de 

feminicídio contra 

sua companheira, 

fato ocorrido no dia 

20 de dezembro de 

2017, na casa onde 

residem, ocasião em 

que, após discussão, 

a vítima sofreu um 

disparo de arma de 

fogo que lhe atingiu 

de raspão no pescoço, 

sendo que Elson não 

concretizou o ato por 

ter sido impedido por 

uma filha da vítima, 

que lhe desferiu uns 

golpes de faca.ANA MARIA ROCHA DA SILVA  

MISTÉRIO CONTINUA: 

DOUGLAS CUNHA 

I
nvestigadores da Supe-

rintendência de Homicí-

dios e Proteção à Pessoa 

(SHPP) continuam de-

senvolvendo buscas, visan-

do localizar Ana Maria Ro-

cha da Silva, de 35 anos, que 

está desaparecida há seis 

meses, de sua residência, no 

conjunto Maiobão, em Paço 

do Lumiar. Ana Maria tinha 

um relacionamento muito 

conturbado com o marido, 

com quem teve cinco filhos.

Ela foi vista pela última 

vez, por volta das seis horas 

da manhã do dia 5 de junho 

de 2017, quando chegava à 

sua residência, de onde sa-

íra no dia 2 para passar um 

fim de semana fora. No dia 

em que voltou, ela deveria 

acompanhar o marido à 

consulta com um médico.

Consta que Ana Maria 

saiu de sua casa  no dia 2 de 

junho acompanhada de um 

filho adolescente de 17 anos, 

para a  casa de uma amiga. 

Ali, o adolescente ficou e ela 

seguiu para a casa de uma 

ex-cunhada com quem foi 

para uma festa na Cidade 

Operária. Ela retornou para 

a casa da ex-cunhada na 

madrugada de domingo.

Quando retornou para 

casa, Ana Maria encontrou 

bem próximo os seus dois 

filhos, de 13 e dez  anos, que 

iam para a escola. Conver-

saram rapidamente com a 

mãe e seguiram para esco-

la e ela para casa, onde en-

contraria o marido a quem 

levaria para uma consulta 

médica. Consta que ela não 

teria chegado à sua casa e 

também nunca mais foi vis-

ta em lugar algum. 

O caso já está sendo inves-

tigado pela SHPP. O delegado  

Marcos Affonso, que está à 

frente das investigações, já 

interrogou o marido da Ana 

Maria, visto que ambos man-

tinham uma relação muito 

conturbada, fato que já a te-

ria levado a fugir, certa oca-

sião, para Goiânia, no estado 

de Goiás. Ele a teria trazido 

de volta e logo recomeçaram 

as brigas, com espancamen-

tos e ameaças. A polícia con-

tinua investigando, e a família 

de Ana Maria, desesperada, 

pede a quem tenha qualquer 

informação  sobre o paradei-

ro daquela mulher, que infor-

me à autoridade policial mais 

próxima ou à família pelo te-

lefone: (98) 98828-6616.

ANA MARIA AINDA ESTÁ

 DESAPARECIDA
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Depois de matar uma mulher no Tocantins, assassino fugiu para o 
Maranhão e foi preso em Trizidela do Vale pela Polícia Civil

MATOU MULHER E FUGIU

 SINISTRO

Caminhão capota 
em Marajá do Sena

Policiais civis da 14ª De-

legacia Regional de Pedrei-

ras deram cumprimento 

ao mandado de prisão pre-

ventiva expedido pelo juiz 

da Comarca de Augustinó-

polis, no estado do Tocan-

tins, contra Antônio Fran-

cisco Silva do Nascimento. 

Ele foi preso na Rua Tiago 

Costa em Trizidela do Vale 

(MA).

Antônio Francisco confes-

sou ter matado Beliza Nunes 

Mota, no ano de 2015, na 

cidade de Augustinópolis, 

com golpes de arma bran-

ca, levando a vítima à morte. 

Ele responde a processo na-

quela cidade pelo crime de 

homicídio duplamente qua-

lificado.

As autoridades judiciais 

de Pedreiras/MA e do Tocan-

tins já foram comunicadas 

da prisão e o preso aguarda  

determinação judicial para 

ser recambiado para a co-

marca responsável pelo seu 

processo, no Tocantins.

Um caminhão carrega-
do de equipamentos de 
som perdeu o controle ao 
fazer uma curva e capotou 
na ladeira da entrada da 
cidade de Marajá do Sena. 
O motorista e os ajudan-
tes sofreram ferimentos. 
O acidente aconteceu no 
domingo (31/12/2017), às 

15h. 
O caminhão não era da 

Banda Kangas do Forró, 
mas de uma empresa de 
Poção de Pedras que aluga 
equipamentos de som para 
festas e eventos

Os equipamentos de som 
seriam usados no show da 
banda Gangas do Forró, que 

se apresentaria na cidade 
de Marajá do Sena, em um 
clube particular. O show foi 
cancelado em decorrência 
do acidente.

Os equipamentos de som 
pertencem ao empresário 
Cláudio Som, de Poção de 
Pedras. O caminhão tam-
bém é daquela cidade.

CAMINHÃO CAPOTOU E DEIXOU FERIDOS E PREJUÍZO DE GRANDE MONTA

ANTÔNIO FRANCISCO MATOU MULHER A GOLPES DE FACA


