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PÁGINA 2

ROTEIRORECEITAS – PUDIM DE OVOS SIM0PLES

PIADA
PALAVRA COM
A LETRA D

- Diga uma palavra que 
começa com a letra “D”
- “Ontem”, professora.
- Mas “ontem” não começa 
coma letra “D”...
- Começa sim, professora. 
Ontem foi “domingo”.

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 – 01h39 – Altura: -0.3
Cheia – 07h49 – Altura: 6.3m
Baixa – 13h51 – Altura: -0.1m
Cheia – 19h56 – Altura: 6.5m

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 – Toda 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. 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 a Farmácia 
Pague Menos

INGREDIENTES:
4 ovos inteiros e 4 gemas
2 colheres (sopa) de maizena
6 colheres (sopa) de açúcar
1/2 litro de leite
Algumas gotas de limão

MODO DE PREPARO:
1 - Misture o açúcar com a 
maizena, os ovos e as gemas e bata 
cuidadosamente
2 - Em seguida, junte o leite e as 
gotas de limão, não pare de mexer
3 - Unte uma forma com caramelo 
já confeccionado ou açúcar 
caramelizado, deixe uma pequena 
quantidade no fundo
4 - Deite o preparado na forma e 
deixe cozer em banho maria durante 1 
hora em fogo brando

1. Se você usa tábua de madeira, limpe-a com limão 

e sal grosso - Espalhe o sal pela tábua e esprema meio 
limão por cima. Aproveitando a metade do limão que já está 
espremida, vá esfregando o sal por toda a tábua. Enxague 
tudo com água quente, sem deixá-la de molho. Deixe secar 
totalmente e repita o procedimento uma vez por semana – se 
você usar muito a tábua, claro.

2. Combina bicarbonato de sódio e vinagre para limpar o 

fogão - Quem disse que você precisa mais do que esses dois 
itens? É só tirar as grades do forno, colocar o bicarbonato e 
fazer uma pasta com o vinagre. A mistura vai borbulhar e 
isso é bom: significa que a limpeza está acontecendo! Deixe 
por alguns minutos e esfregue para remover toda a sujeira. 
Se precisar, repita até tirar a sujeira por completo.

3. Chega de poeira nas suas telas - A TV e o computador 
podem ficar meio ~nojentinhos~ depois de certo tempo, 
principalmente pela ação de dedinhos e pó que rola nesse 
lugar. Não precisa de muita coisa não: se tiver um filtro de 
café, isso já resolve o problema. E não vão ficar com fiapos 
como os panos!

4. Adeus às manchas de copo na mesa de madeira - Sim, 
isso é o terror de quem tem uma “leve” compulsão por 
manter sua mesa em bom estado. Mas não se desespere: o 
segredo é usar seu secador para sumir com essa mancha 
horrorosa. Seque até sumir a água e use azeite para finalizar 
– mas só um pouquinho.

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

COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE CLARA CECÍLIA
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Os salários variam entre R$ 1.419,12 e R$ 6.619,90. Além 
da remuneração, a Transpetro oferece diversos benefícios

3.531 VAGAS NA 
TRANSPETRO

Concurso na Prefeitura e  

Câmara de São Bernardo

Prefeitura de Balsas lança 

edital de processo seletivo

 MARANHÃO

 140 VAGAS

Até o dia 11 de janeiro de 
2018, a Prefeitura e a Câma-
ra de São Bernardo, no inte-
rior do Maranhão, estarão 
recebendo inscrições refe-
rentes ao concurso público 
n.º 001/2017. Sob a execu-
ção do Instituto Machado 
de Assis, a iniciativa oferece 
220 vagas para profissio-
nais de níveis fundamental, 
médio e superior, com re-
muneração variável entre 
R$ 937 a R$ 3.500.

CARGOS
Prefeitura: guarda muni-

cipal, maqueiro, motorista, 
monitor de ônibus esco-
lar, agente administrativo, 
agente tributário, assisten-
te social, enfermeiro, fisio-
terapeuta, nutricionista, 
professor e médico.

Câmara: auxiliar de ser-
viços gerais, copeiro, por-

teiro, auxiliar administrativo 
e secretário executivo.

INSCRIÇÃO
As inscrições serão fei-

tas via internet no endereço 
eletrônico www.instituto-
machadodeassis.com.br. A 
taxa de inscrição é de R$ 
58,57 (fundamental), R$ 
70,77 (médio) e R$ 115,42 
(superior).

PROVAS
Na data provável de 22 

de janeiro de 2018, no ho-
rário de 9h às 12h, serão 
aplicadas as provas escritas 
objetivas. Os locais de rea-
lização das provas escritas 
serão divulgados antecipa-
damente e o gabarito das 
provas escritas objetivas 
será divulgado a partir do 
dia seguinte ao da aplica-
ção.

A Prefeitura de Balsas, 
localizada no estado do Ma-
ranhão, divulgou o edital n° 
001/2017 de processo se-
letivo simplificado, objeti-
vando preencher 140 vagas 
e formar dezenas de cadas-
tros de reserva para profis-
sionais de todos os níveis 
de escolaridade. Do total de 
vagas distribuídas, quatro 
serão reservadas a candi-
datos com deficiência. As 
remunerações oferecidas 
variam entre R$ 1.007,42 e 
R$ 1.709,96.

A realização do certa-
me estará sob a respon-
sabilidade da Fundação 
Sousândrade de Apoio ao 
Desenvolvimento da UFMA 
– FSADU. As vagas são 
para as funções de condu-
tor Samu, professor edu-
cação infantil, técnico em 
radiologia, auxiliar educa-
cional cuidador, professor 
de português, professor de 
matemática, professor de 

inglês, professor de histó-
ria, professor de geografia, 
professor de educação fí-
sica, professor de ciências, 
terapeuta ocupacional, 
médico veterinário, médico 
urologista, médico radiolo-
gista, médico ortopedista, 
médico ginecologista, mé-
dico generalista, médico 
dermatologista, fonoaudi-
ólogo, enfermeiro e assis-
tente social.

As inscrições serão rea-
lizadas das 10h do dia 4 de 
janeiro às 18h do dia 15 de 
janeiro de 2018, nos ende-
reços www.fsadu.org.br e 
www.sousandrade.org.br. 
As taxas variam entre R$ 
50, e R$ 80.

As provas objetivas serão 
realizadas provavelmen-
te no dia 4 de fevereiro de 
2018, em locais e horários 
divulgados antecipadamen-
te. Já no dia seguinte serão 
informados os gabaritos 
provisórios das provas.

A Petrobras Transporte S.A 
- Transpetro divulgou o edi-
tal de concurso público Nº 2 
- Transpetro/PSP- RH-2017.1, 
que visa à contratação 3.531 
profissionais para diversas 
funções. O seletivo será reali-
zado sob a coordenação téc-
nico-administrativa da Funda-
ção Cesgranrio. 

Do total de oportunidades, 
321 são para ocupação ime-
diata e 3.210 para compor ca-
dastro reserva. Haverá reserva 
de 737 vagas para candidatos 
que se declarem negros ou 
pardos. 

As vagas são para os car-
gos de Auxiliar de Saúde, 
Condutor Bombeador, Con-
dutor Mecânico, Cozinheiro, 
Eletricista, Moço de Convés, 
Moço de Máquinas e Taifeiro 
em todo o território nacional. 
Os ganhos mensais serão de 
R$ 1.419,12 a R$ 6.619,90, 
mais os seguintes benefícios: 
auxilio educacional; assistên-
cia multidisciplinar de saúde 
(médica, odontológica, psico-
lógica e hospitalar), benefício 
farmácia; plano de previdên-
cia complementar, opcional; 
PAE - Programa de Assistência 
Especial (destinado às pesso-
as com deficiência, filhos de 
empregados); participação 
nos lucros e/ou resultados e 

complementação do auxílio 
doença.

Os candidatos deverão efe-
tuar inscrições no período de 
9 a 31 de janeiro de 2018, atra-
vés do site www.cesgranrio.
org.br. A taxa de participação 
é de R$ 47.

Este concurso será reali-
zado por meio de provas ob-
jetivas, sobre conhecimentos 
básicos e conhecimentos es-
pecíficos, mais exame de ca-
pacitação física. As provas ob-
jetivas serão aplicadas na data 
prevista de 11 de março de 
2018 para as funções de Auxi-
liar de Saúde, Condutor Bom-
beador, Cozinheiro e Moço de 
Convés e no dia 25 de março 
para os cargos de Condutor 

Mecânico, Eletricista, Moço de 
Máquinas e Taifeiro.

 Estas avaliações serão re-
alizadas nas cidades de Be-
lém/PA, Fortaleza/CE, Porto 
Alegre/RS, Rio de Janeiro/
RJ, Salvador/BA e São Sebas-
tião/SP, em locais e horários 
que serão divulgados poste-
riormente. Os gabaritos serão 
publicados no primeiro dia útil 
seguinte ao de aplicação das 
provas.

Os aprovados serão con-
tratados durante o período 
experimental de 90 dias. No 
fim deste prazo, caso o profis-
sional tenha um desempenho 
satisfatório, o contrato será 
convertido, automaticamente, 
para prazo indeterminado.
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O ADEUS A 
COUTINHO

4 CIDADES
3/1/2018

Em clima de grande comoção, foi sepultado nesta terça, em 
Caxias, o corpo do deputado estadual Humberto Coutinho, 

presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão

  SEMED

Prorrogado prazo para
aprovados em concurso

A Prefeitura de São Luís, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Administração 
(Semad), comunica que pror-
rogou o prazo para apresen-
tação dos exames para ho-
mologação na Perícia Médica 
do Município e da entrega de 
documentos admissionais 
dos professores aprovados no 
concurso público da Secre-
taria Municipal de Educação 
(Semed) para atuação nas 
zonas rural e urbana.

De acordo com o docu-
mento, os professores apro-
vados devem comparecer até 
o dia 26 de janeiro de 2018 à 
Perícia Médica do Município, 
localizada na Avenida Beira-
Mar, 342, próximo à antiga Re-
ffsa de 14h às 17h30 (segunda 
a quinta) e de 8h às 12h (sex-
ta-feira), para apresentação e 
homologação dos resultados 
dos exames admissionais.

Após a inspeção médica, 
os convocados devem com-
parecer entre os dias 15 de 
janeiro a 30 de janeiro de 
2018 à Secretaria Municipal 
de Administração (Central 
de Atendimento ao Servidor 
Municipal – Ceat), localiza-
da à Avenida Jaime Tavares, 
402 - Praia Grande, em fren-
te ao Terminal de integração, 
das 9h às 12h30 e das 15h 
às 17h de segunda a quinta 
(não haverá atendimento 
às sextas-feiras), para apre-
sentação dos documentos 
exigidos, conforme edital de 
convocação.

O atendimento aos con-
vocados na Semad será rea-
lizado mediante distribuição 
de senhas no início do horário 
de atendimento de cada tur-
no: 9h (manhã) e 15h (tarde), 
obedecendo ao limite máxi-
mo de 16 senhas diárias para 
atendimento, sendo 12 pela 

manhã e quatro à tarde. Tan-
to os exames laboratoriais 
e complementares quanto 
a emissão de documentos 
necessários à nomeação no 
cargo serão realizados às cus-
tas dos candidatos, conforme 
edital de convocação. Na Se-
mad, todos os convocados 
deverão apresentar os docu-
mentos copiados em duas 
vias, estando acompanhados 
dos respectivos originais para 
efeito comprobatório.

 De acordo com o edital, 
o não comparecimento nos 
prazos determinados para 
apresentação da documenta-
ção exigida implica automati-
camente no impedimento da 
nomeação.

 
CANDIDATOS                                                       
COM DEFICIÊNCIA
 Os candidatos com defici-
ência deverão comparecer à 
Perícia Médica, munidos de 
laudo (original ou cópia au-
tenticada) circunstanciado 
que ateste a espécie e o grau 
de deficiência, com expressa 
referência ao código corres-
pondente da Classificação In-
ternacional de Doenças (CID). 
Não haverá segunda chama-
da, seja qual for o motivo ale-
gado para justificar o atraso 
ou a ausência do candidato 
com deficiência.

Se a deficiência do can-
didato não se enquadrar na 
previsão do Artigo 43 do De-
creto Federal n° 3.298/1999, 
o candidato será eliminado 
da lista de convocados com 
deficiência e passará a figurar 
apenas na lista geral por car-
go/categoria profissional em 
igualdade de condições com 
os demais candidatos. Além 
do laudo específico, o candi-
dato deverá atender à lista-
gem geral de exames.

CANALIZAÇÃO DERRAMA ESGOTOS NA MAIORIA 
DOS RIOS DA ILHA, GERANDO POLUIÇÃO

Centenas de caxienses, par-
lamentares e gestores de todo 
o Maranhão deram, na manhã 
desta terça-feira, 2, o último 
adeus a Humberto Coutinho, 
presidente da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão (Alema). 
O corpo foi velado no ginásio da 
Faculdade de Ciências e Tec-
nologia Maranhão (Facema), e 
levado à capela da família, em 
cortejo pelas principais ruas 
do município. O sepultamento 
ocorreu com honras de chefe 
de Estado.

O momento de despedida 
contou com a presença do 
governador do Estado, Flávio 
Dino, do presidente em exer-
cício da Alema, Othelino Neto, 
e do prefeito de Caxias, Fábio 
Gentil. Gestores e parlamen-
tares prestaram homenagem 
e apoio à esposa de Humberto 
Coutinho, doutora Cleide, e à 
família. O clima foi de grande 
comoção, e centenas rezaram 
o Pai-Nosso calorosamente.

LACUNA
Para os caxienses, Humber-

to deixa uma lacuna. “Ele foi e 
sempre será uma excelente 
pessoa, pois sua personalida-
de e auto-estima trouxeram 
muitos bens a nós, cidadãos 
de caxias. Além de ter sido 
um excelente prefeito, foi uma 
ótima pessoa em nossos co-

rações”, lamenta a estudante 
Thamires Coutinho. “Eu era 
como uma mãe pra ele. Eu fui 
criada na casa dos pais dele, e 
ajudei a criar”, relembrou emo-
cionada a caxiense Terezinha 
Lacerda, durante transmissão 
feita pela TV Assembleia.

O parlamentar lutava contra 
um câncer no intestino desde 
2013, e passou por hospitais 
em Teresina e São Paulo. Boa-
tos sobre a morte do deputado 
passaram a circular no dia 31 
de dezembro, mas foram des-
mentidos. A notícia da morte 
foi confirmada por volta das 
20h50 de segunda-feira, dia 1º.

 
MÉDICO E POLÍTICO

Humberto Ivar Araújo Cou-
tinho formou-se em Medici-
na pela Universidade Federal 
da Bahia em 1970. Médico do 

INSS de Caxias, exerceu pro-
fissão na Casa de Saúde de 
Maternidade de Caxias, hos-
pital que criou com ajuda de 
Cleide Coutinho, sua esposa.

Humberto ingressou na 
carreira política 18 anos após 
sua formatura na área médica, 
sendo eleito vereador de Ca-
xias em 1988 pelo Partido da 
Frente Liberal (PFL). A política 
ganhou força em sua trajetó-
ria de vida e, em 1990, foi elei-
to deputado estadual.

Após anos de disputa, Hum-
berto finalmente conseguiu 
ser eleito como prefeito de Ca-
xias no ano de 2004. Dez anos 
mais tarde foi eleito deputado 
estadual com 67.982 votos, o 
mais votado das oposições. 
Torna-se, então, pela primeira 
vez, presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão.
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As pessoas não sabem para onde vai seu dinheiro, 
não possuem controle. As pessoas não se dão conta 
que o descontrole financeiro não acontece nos gran-
des gastos, mas sim nos pequenos. Para evitar que 

isso ocorra, o correto é o preenchimento de uma ca-
derneta diária de todos os gastos, que chamamos de 
apontamento, e realizar uma planilha mensal por três 

meses, conhecendo os seus verdadeiros números.

Algumas perguntas devem ser feitas antes de fazer 
uma compra, como: estou comprando por necessi-
dade real ou movido(a) por outro sentimento, como 
carência ou baixa autoestima? Se não comprar isso 
hoje, o que acontecerá? Tenho dinheiro para com-
prar à vista? Se comprar a prazo, terei o valor das 

parcelas? O acúmulo de parcelas colocará em risco 
a realização dos sonhos que priorizei com a família? 
Também é importante pesquisar o melhor preço em 
pelo menos três lojas diferentes, entre físicas e virtu-

ais, para pagar menos e conseguir descontos.

Este é um hábito cultural do brasileiro, por isso, ao 
agir dessa maneira, as pessoas não percebem que 
estão se endividando. Para piorar, muitas vezes, o 

consumidor se esquece de colocar esses valores no 
orçamento, o que pode comprometer seriamente 

as finanças. Caso seja fundamental parcelar, deverá 
constar no orçamento mensal da pessoa, que sempre 
que receber seus rendimentos separará parte do va-
lor para pagar essa dívida. Também é interessante ter 
uma poupança paralela, para que, em caso de impre-

vistos, tenha como arcar com esses valores.

Muitos não têm o hábito de se preparar para o futuro mas, especialmente 
agora com as mudanças na aposentadoria pelo INSS, é importante rever 
essa atitude. O primeiro passo é pensar no padrão de vida que deseja ter 
após se aposentar, lembrando que mesmo tendo trabalhado a vida toda 
com carteira assinada, contribuindo para o INSS, a quantia recebida difi-

cilmente será suficiente. Muitos brasileiros se aposentam e precisam con-
tinuar trabalhando ou dependem da ajuda financeira de parentes. Lembre 
que o quanto antes você pensar em seu futuro, mais fácil será para pou-

par dinheiro e atingir a quantia desejada. Para descobrir o número da sua 
aposentadoria, preencha a planilha com a fórmula para a independência 

financeira: http://www.dsop.com.br/arquivos-downloads/file/calculo-de-
aplicacao-para-independencia-financeira?id=1.

3/1/2018

Para ter mais realizações, menos dívidas e uma vida 
financeira mais organizada e tranquila em 2018, é 
importante eliminar alguns hábitos que tendem a 

levar ao descontrole, endividamento e inadimplência

PLANEJAMENTO 
FINANCEIRO

Falta de planejamento

Comprar por impulso

Ter o hábito de parcelar

Não pensar no futuro

Todo produto ou serviço 
é cobrado com larga 

margem de lucro, portan-
to é sempre válido pedir 
descontos, especialmen-

te se estiver pagando à 
vista. Muitos têm vergo-
nha ou receio, portanto 
negociar valores deve 

se tornar um hábito em 
2018, pois é preciso 

aprender a valorizar o 
dinheiro. É importante 
também sempre rever 

os pacotes que contrata, 
como de TV a cabo, inter-

net e planos de celular, 
pois é comum que haja 
itens que paga mas não 

utiliza. É interessante 
estar sempre de olho 
na concorrência, pois 

muitas vezes há pacotes 
mais completos e mais 

baratos.

Buscar ferramentas de 
crédito fácil, como em-
préstimos, crediários, 

financiamentos, limite do 
cheque especial e pagar o 

mínimo de cartão de crédi-
to são formas comuns de 

endividamento. O mer-
cado oferece milhares de 
produtos de fácil acesso, 

contudo, os juros cobrados 
são abusivos e fazem com 
que a inadimplência se tor-
ne alta. A solução é evitar 
esses meios, buscando se 
educar financeiramente 
e mudando o comporta-

mento errôneo em relação 
a lida com o dinheiro. No 

caso de cartão de crédito, 
o ideal é ter só um e, em 
caso de descontrole, até 

mesmo eliminar. Também 
é interessante não ter limi-

te de cheque especial.

Muitos brasileiros não 
conseguem poupar dinheiro 

porque deixam para fazer 
isso apenas se sobrar no 

final do mês. Portanto, 
em 2018, é imprescindível 

começar a praticar um 
orçamento financeiro 

diferente, que priorize os 
sonhos e não as despesas. 
Ao invés de fazer Ganhos 

(-) Gastos = Lucro/Prejuízo, 
faça Ganhos (-) Sonhos (-) 

Gastos. Dessa forma, a pou-
pança para os sonhos será a 
prioridade e os gastos serão 

readequados, mudando o 
padrão de vida em beneficio 
da conquista dos sonhos da 
família. Apesar de ser muito 
importante, a realização dos 
sonhos tende a ser deixada 

em segundo plano; isso 
precisa mudar, começando 

pelas atitudes. 

Pagar sem questionar Abusar do crédito fácil Só poupar se sobrar
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SEU SIGNO DE HOJE

TAL PAI, TAL FILHO

Vinícius Bonner, filho dos apresen-
tadores William Bonner e Fátima Ber-
nardes, se declarou para a namorada, 
Thalita, pelo aniversário transcorrido 
semana passada e chamou atenção 
pela semelhança com o pai. Na foto 
usada para celebrar a data com a 
amada, o jovem de 20 anos apareceu 
de terno e expressão séria, o que lem-
brou Bonner para alguns seguidores. 
“Tão gato quanto o pai”, disse uma 
internauta. “Nossa, vc é igualzinho 
seu pai! Lindo igual”, comentou mais 
uma. Teve também quem reparasse 
na altura de Vinícius: “Alto? Imagina”, 
brincou outra. 

FOTO OUSADA

A atriz Letícia Spiller, de 44 anos, 
deu o que falar nas redes sociais ao 
mostrar seu corpo em uma foto ousa-
da no Instagram. Em meio à natureza, 
a artista chamou atenção por parecer 
nua e também por uma tatuagem 
que exibiu nas costas. Letícia aparece 
apoiada em rochas, revelando as cos-
tas nuas. Na altura do cóccix, a atriz 
exibiu o desenho de uma ave. “Essa 
foto ficou bonita”, disse um seguidor. 
“Que tatuagem, hein? Uau!”, comen-
tou outro. “O poema é lindo, mas essa 
foto é linda ao extremo!”, afirmou ou-
tro, se referindo à legenda da atriz.

O ROSTO MASCULINO
MAIS BONITO DE 2017

O cantor sul-coreano Kim Tae-Hyung, 
conhecido como V da banda BTS, foi eleito 
o rosto masculino mais bonito de 2017, se-
gundo ranking divulgado pela TC Candler. 
O levantamento traz uma lista daquilo que 
seria o ideal moderno de beleza mundial e 
tem nomes de 40 países. Entre os critérios 
analisados estão graça, elegância, origi-
nalidade, ousadia, paixão, classe, postura, 
alegria, além de perfeição estética.

BANHO DE CACHOEIRA

Tatá Werneck publicou em seu 
Instagram uma foto romântica com seu 
namorado, o também ator Rafael Vitti. 

Sob um banho de cachoeira, o casal 
posou abraçado e, curiosamente, a 

atriz revelou um suposto acidente com 
a amiga Ingrid Guimarães no passeio. 
“Tirando a Ingrid ter pisado no rabo 

de uma cobra… nossa manhã foi linda 
demais”, contou Tatá na legenda da 

foto com o amado. Rafa apareceu sem 
camisa e abraçando-a. Em seu próprio 

Instagram, Ingrid também falou sobre o 
passeio com os amigos. “A gente cantou, 
rezou e agradeceu... e vimos borboletas 
azuis”, publicou a atriz ao publicar outra 

foto no local.

ÁRIES – Evite, neste dia, questões 
com vizinhos e a pressa. Os amigos 
leais o ajudarão em qualquer dificul-
dade e conseguirá realizar boa parte 
de seus anseios e desejos. Ótimo para 
o amor e o trabalho.

TOURO – Você pode fazer compras 
ou vendas lucrativas. Procure cuidar 
de sua saúde. Atividade brilhante na 
vida social, esportiva intelectual e ad-
ministrativa.

GÊMEOS – Dia neutro a vida senti-
mental e amorosa. Haverá, também, 
muitas dificuldades que só serão so-
lucionadas com bastante trabalho, 
otimismo e perseverança. Cuide da 
saúde, evite abusos e tome cuidado 
com os inimigos.

CÂNCER – Dia em que poderá fazer 
ou pedir empréstimos e assinar do-
cumentos, ações ou mesmo pedir au-
mento de vencimentos, que será mui-
to bem sucedido. A saúde estará boa 
e chances de êxito amoroso e social.

LEÃO – Com otimismo e entusiasmo, 
você conseguirá ótimos resultados. 
Procure evitar os compromissos ar-
riscados. Não trate nada com pessoas 
desconhecidas.

VIRGEM – Todas as suas possibilida-
des de êxito, estarão conjugadas hoje. 
Basta que dê mais atenção às pesso-
as próximas ou vizinhas para desen-
volver com sucesso qualquer transa-
ção. Excelente período para contratar. 
Cuide da aparência.

LIBRA – Lucros em negócios relaciona-
dos com a terra e propriedades de um 
modo geral. Os transportes também 
estão favorecidos, bem como viagens 
por via aérea. As dificuldades serão so-
lucionadas.

ESCORPIÃO – Muita atividade física e 
mental você empregará hoje. Mas no 
final sairá vencedor. Os meios de comu-
nicações, e transportes estão favoreci-
dos. Contudo, evite desavenças na vida 
familiar.

SAGITÁRIO – Boa influência para cui-
dar dos seus interesses pessoais e as-
suntos sentimentais. Pessoas próximas 
vão procurar favorecê-lo. Saúde, dinhei-
ro, amor e loteria sob excelentes influxos.

CAPRICÓRNIO – Período em que deve-
rá evitar questões e negócios com pes-
soas da família. Por outro lado, haverá 
progressos profissionais devido à influ-
ência de pessoas desconhecidas. Cuide 
de sua saúde.

AQUÁRIO – Bom dia para solicitar a 
casa própria em um órgão competente 
do governo, se ainda não a tem. Sucesso 
nos transportes e em viagens, principal-
mente as aéreas. Harmonia familiar e 
êxito sentimental.

PEIXES – Algumas perturbações pas-
sageiras na vida doméstica e depressão 
psíquica estão previstas para você neste 
dia. Aja com calma e autoconfiança, que 
tudo tende a dar certo. Melhora da saúde 
e das chances gerais. Visite seus amigos 
e parentes.
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NOVELAS

Roney ajuda Keyla. Ellen conta para 
Anderson que não conseguiu entregar 
o jogo para a competição, e afirma que 
não está namorando Jota. Tina recebe 
o dinheiro que ganhou com a música 
no Japão. Keyla sofre para fazer prova. 
Malu apresenta as novidades adminis-
trativas do Colégio Grupo e Bóris se 
revolta. Keyla conta para Benê que K2 
a incentivou a trapacear na prova, mas 
ela resistiu. Tina pensa em investir em 
uma produtora com Anderson. Tato 
admira o comportamento de Keyla. 

Inácio socorre Lucinda e a leva para o 
hospital. Inácio acredita que Lucinda 
armou o atropelamento para que eles 
se reconciliassem, e afirma a Reinaldo 
e Emília que não será mais manipu-
lado pela esposa. José Augusto agra-
dece a Izabel pela festa de Mariana. 
Fernão proíbe Tereza de sair de casa. 
Delfina destrata Izabel. Inácio pede 
que Justino avise a Lucerne do ocorri-
do com Lucinda. Nicota sai para jantar 
com Geraldo. Maria Vitória e Celeste 
conversam sobre o vestido de noiva. 

Malagueta tenta entender o motivo 
de Maria Pia ter escondido que gerou 
Bebeth. Nina avisa a alguém, pelo te-
lefone, que Aníbal está depondo. Aní-
bal diz ao delegado que só responderá 
as perguntas quando estiver acom-
panhado de seu advogado. Aníbal se 
nega a responder a Eric sobre o que 
ele sabe da morte de Mirella. Eric co-
memora ao descobrir que Luiza está 
grávida. Maria Pia ironiza Luiza. Do-
mênico avisa a Antônia que Evandro e 
Mônica foram presos.

Suzy se irrita por não encontrar Sa-
muel em casa. Clara combina com 
Renato como desmascarar o psiquia-
tra. Natanael conversa com Gustavo 
sobre a libertação de Sophia. Caetana 
se aconselha com Duda e decide con-
tar para Herculana quem é o seu pai. 
Tomaz pede que Renato o leve para 
visitar Josafá. Clara convida Adinéia 
para jantar. Sophia é libertada, e Bru-
no desconfia. Diego pede Melissa em 
casamento. Karina leva Duda até as 
ruínas de uma Igreja. 

GLOBO

uMALHAÇÃO

GLOBO

uTEMPO DE AMAR

GLOBO

uPEGA PEGA

GLOBO

uO OUTRO LADO DO PARAÍSO

Samba
sem 

preconceito
Marcelly Morena sempre sonhou desfilar numa 

escola de samba como passista. Só que sua transe-
xualidade a impediu muitas vezes de torná-lo reali-
dade. “Por incrível que pareça, o carnaval ainda tem 
preconceito contra nós”, aponta ela, que também é 
funkeira, e sairá com requebrado e ginga na ala de 
passistas femininas da Grande Rio: “É a primeira vez 
na história da agremiação que isso acontece”. E ela 
não será destaque, não estará em carro. O que Mar-
celly sempre quis foi estar junto e misturada a outras 
mulheres como ela. “Quem está assistindo ao desfile 
não vai questionar se sou homem, mulher, transex, 
travesti ou qualquer coisa. Vai ver um espetáculo e 
muito samba no pé”, promete.



O Vasco já vai começar 2018 com dois jogos im-
portantes pela segunda fase da Libertadores contra 
o Universidad de Concepción (CHI), sendo o primei-
ro já no dia 31 de janeiro, na casa do adversário. As 
boas notícias para o Cruzmaltino é que o técnico Zé 
Ricardo vai poder contar com o atacante Luís Fabia-
no e o zagueiro Breno, que terminaram a tempora-
da passada no departamento médico.

Segundo René Abdalla, que não é médico do clu-

be, mas operou o joelho dos jogadores vascaínos 
em São Paulo, os dois devem estar aptos para jogar 
já na estreia do Campeonato Carioca, no próximo 
dia 17. Ele disse que o Fabuloso ainda vai precisar 
fazer uma reavaliação.

“O Luís Fabiano estava bem, muito alegre. Como 
não tivemos contato nas duas últimas semanas por 
causa das férias dele, devemos fazer uma avaliação 
na próxima semana. Mas acredito que, assim como 

o Breno, vai estar liberado no início do Carioca”, dis-
se Abdalla, comentando o quadro de mais dois jo-
gadores lesionados do Cruzmaltino.

O elenco do Vasco se reapresenta no dia 3 de ja-
neiro para começar a sua pré-temporada, que será 
feita no Rio de Janeiro, em um CT no Recreio dos 
Bandeirantes, na Zona Oeste. O primeiro compro-
misso é contra o Bangu, na primeira rodada do Ca-
rioca, em São Januário. 

Luís Fabiano e Breno vão estar em condições de jogo

Não sou 
especialista 
em futebol, 
mas gosto de 

matemática. Ele foi o 
jogador mais procurado 
por outros clubes. 
Recebemos várias 
propostas. A questão do 
grupo é com o Abel e o 
Autuori.

 
Marcos Vinícius,
diretor executivo do Flu

Em comparação com europeus, clubes brasileiros dominam ranking de jogos disputados em 
2017. Flamengo, recordista de partidas oficiais, atuou 17 vezes mais que o Manchester United 

CURIOSIDADE

Entre as curiosidades, chama a atenção que o Avaí esteve 

em campo tanto quanto o Real Madrid, finalista de Champions 

League e do Mundial de Clubes. O São Paulo, eliminado pre-

cocemente de três competições na temporada, fez apenas um 

jogos a menos do que o time de Zidane.

Além da desorganização orgânica do futebol brasileiro, o 

grande diferencial é a disputa dos estaduais que acabam ele-

vando o número de partidas e sufocando o calendário já mal-

tratado. Para completar, ainda inventaram mais um torneio, a 

Primeira Liga, que contou com a presença de Flamengo e Cru-

zeiro, por exemplo. A temporada 2018, não é exagero afirmar, 

será pior.

Flu vira o ano sem resolver
nada sobre Gustavo Scarpa

 NOVELA

SHOW DE DESRESPEITO

ÉVERTON (FLA) SOFREU COM EXCESSO DE JOGOS E 
FICOU AFASTADO DE VÁRIAS PARTIDAS IMPORTANTES

O ano é novo, mas os pro-

blemas são antigos. O calen-

dário de 2018, principalmente 

o brasileiro, será afetado sen-

sivelmente pela Copa do Mun-

do da Rússia, tanto é que al-

guns times terão apenas duas 

semanas para treinar antes do 

início dos jogos oficiais. Mas 

não é só a cada quatro anos 

que esses fatos são tão absur-

dos. Em 2017, os responsáveis 

pelo futebol no Brasil deram 

mais um show de desrespeito 

aos clubes.

Dos 20 times que disputa-

ram o Brasileirão da Série A, 14 

atuaram tanto ou mais do que 

o Manchester United, equipe 

que mais entrou em campo 

entres aquelas que pertencem 

à elite da Europa (Alemanha, 

Espanha, França, Inglaterra e 

Itália). O Flamengo, recordista 

de partidas oficiais no Brasil, 

atuou 17 vezes mais do que o 

elenco comandado por José 

Mourinho.

No levantamento, foram 

considerados todos os jogos 

oficiais dos 84 times europeus 

da elite do continente que es-

tiveram na primeira divisão 

durante o ano de 2017, mesmo 

critério utilizado para as equi-

pes brasileiras. Na compara-

ção, entre os 25 que mais joga-

ram, 17 são do Brasil. Coritiba, 

Vasco e Atlético-GO são os re-

presentantes do país que fica-

ram fora dessa primeira lista.

A grande novela do Flu-
minense neste período de 
transferências tem sido o 
meia Gustavo Scarpa. Depois 
de pedir para ser negociado, 
o jogador de 23 anos foi pro-
curado por clubes paulistas, 
que ainda não chegaram a 
um acordo com os cario-
cas pelo jogador. Do lado do 
Fluminense, o negócio só 
aconteceria se envolvesse 
uma troca por outros atletas. 
Sem definição, a tendência, 
agora, é de que Scarpa se re-
apresente com o restante do 
elenco tricolor no dia 3.

“Não sou especialista em 
futebol, mas gosto de ma-
temática. Ele foi o jogador 
mais procurado por outros 
clubes. Recebemos várias 
propostas. A questão do gru-
po é com o Abel e o Autuori. 
O Scarpa, pra mim, é jogador 
do grupo. Vai se apresentar 
no dia 3 e viaja para os Esta-
dos Unidos”, disse o diretor 
executivo do Fluminense, 
Marcos Vinícius Freire, em 
entrevista. Apesar de possi-
bilidade da reapresentação, 
o clube ainda vê em Scarpa 
uma boa moeda de trocas. 
Mas tudo dependeria das 

ofertas e jogadores que vi-
riam em uma eventual troca. 
Corinthians, Palmeiras e São 
Paulo chegaram a oferecer 
atletas pelo jogador, mas ne-
nhum negócio avançou até o 
momento.

Como veio do meia o pe-
dido para ser negociado, a 
expectativa agora é de que, 
com a virada do ano, as ne-
gociações sejam retomadas. 
Apesar de ter sido o líder de 
assistências do Campeona-
to Brasileiro, com 12 passes 
para gol, Scarpa teve atritos 
com a torcida do Fluminen-
se, sendo vaiado durante 
parte da temporada. O meia 
disputou 51 jogos e marcou 
sete vezes no último ano.
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Dirigente do COB aponta normalidade depois de um ciclo forte. 
Aposta para os Jogos no Japão passa por novas modalidades

BRASIL CAI NO RANKING

ANA MARCELA CONQUISTOU O 1º LUGAR NOS 25KM DA 
MARATONA AQUÁTICA, MAS A PROVA NÃO É OLÍMPICA

PÓDIOS BRASILEIROS EM MUNDIAIS DE 2017
 

OURO

Etiene Medeiros (natação, 50m costas)*
Ana Marcela (maratona aquática, 25km)*
Mayra Aguiar (judô, categoria até 78kg)
André e Evandro (vôlei de praia)
Vôlei feminino
 

PRATA

João Gomes (natação, 50m peito)*
Nicholas Santos (natação, 50m borboleta)*
Bruno Fratus (natação, 50m livre)
Revezamento 4x100m livre masculino (natação)
Gabriel Medina (surfe)
Martine Grael e Kahena Kunze (vela, Classe 49er FX)
Vôlei masculino
Judô equipe mista
David Moura (judô, categoria acima dos 100kg)
Letícia Bufoni (skate, categoria street)
Pedro Barros (skate, categoria park)
Ana Sátila (canoagem slalom, K1 extremo)*
 

BRONZE

Ana Marcela (maratona aquática, 10km)
Ana Marcela (maratona aquática, 5km)*
Xavier Vela e Willian Giaretton (remo, categoria LM2)*
Rafael Silva (judô, categoria acima dos 100kg)
Érika Miranda (judô, categoria até 52kg)
Caio Bonfim (marcha atlética, 20km)
Larissa e Talita (vôlei de praia)
Kelvin Hoefler (skate, categoria street)
Isaquias Queiroz (canoagem velocidade, C1 1.000m)
Ana Sátila (canoagem slalom, C1)
*(Não é prova olímpica)

OS 20 MELHORES DO ANO

PAÍS                                          OURO                           PRATA                         BRONZE 
1. Estados Unidos   45                    41               36   
2. China                                    34                   24               25 
3. Rússia                                  33                   33               31   
4. França                                  22                     6               21  
5. Japão                                   19                     14              22  
6. Alemanha                            19                    12              14   
7. Reino Unido                        16                    17             23   
8. Coreia do Sul                       15                    4              17   
9. Itália                                    14                   13              23   
10. Austrália                           13                   18              14   
11. Hungria                             9                     13               9   
12. Holanda                             8                      11               9  
13. Nova Zelândia                   7                     7                7   
14. República Tcheca             7                      6                8   
15. Turquia                              6                      4                3   
16. África do Sul                        6                      3                4  
17. Sérvia                                6                      0                4   
18. Brasil                                        5                        12               10  
19. Bielorrússia                         5                       5                11  
20. Cuba                               5                        5                 5    

Em 2017, foram disputadas 
1.227 medalhas em campeo-
natos mundiais de esportes 
olímpicos. O Brasil é dono de 
27 delas e ocupa a 18ª posição 
do ranking no quadro geral 
de conquistas internacionais 
deste ano. O levantamento 
feito pelo Correio contabiliza 
todos os pódios, inclusive em 
provas que não estão incluí-
das no programa olímpico de 
Tóquio-2020. Se elas não fo-
rem computadas, a queda do 
Brasil em relação ao ranking 
dos Jogos Olímpicos Rio-2016 
seria ainda maior. 

Em comparação àquela 
competição, o país caiu cinco 
posições — em 2016, conquis-
tou o 13º lugar geral. Sem as 
conquistas das provas exclu-
ídas do programa do Comitê 
Olímpico Internacional (COI), 
o Time Brasil perderia sete 
medalhas — duas de ouro, 
duas de prata e três de bron-
ze. O principal exemplo são as 
vitórias do Mundial de Espor-
tes Aquáticos, realizado em 
Budapeste, em julho. Os ouros 
de Ana Marcela e Etiene Me-
deiros, por exemplo, vieram de 
provas que não fazem parte 
das Olimpíadas. Mais casos: 
na canoagem, Ana Sátila; e no 
remo, Xavier Vela e Willian Gia-
retton, subiram ao pódio em 
modalidades que não estarão 
em Tóquio-2020. A queda no 
quadro se junta ao cenário de 
declínio dos investimentos e 
patrocínios no esporte após a 
Rio-2016.

De acordo com o gerente 
de alto rendimento do Comitê 
Olímpico do Brasil (COB), Jor-
ge Bichara, o contexto vivido 
em 2017 era esperado, e, so-
mente nos próximos anos, os 
efeitos poderão ser notados. 
“É um momento de bastante 
apreensão e dificuldade para 
todos os segmentos da nossa 
sociedade. Não seria diferente 
para o esporte”, avalia. No en-
tanto, Bichara acredita que é 
prematuro analisar, este ano, 
o cenário para os próximos 

Jogos Olímpicos. “Não acho 
que já sentimos esse impac-
to em relação a um grupo de 
atletas ou uma modalidade 
específica.”

Ele explica que 2018 e 2019 
são anos- chaves para o ciclo. 
Na avaliação do gerente de 
alto rendimento, eles vão dizer 
qual a capacidade de resulta-
do do Brasil em Tóquio-2020. 
Mesmo com as adversidades, 
a principal meta da entidade 
este ano foi batida. O objetivo 
era ter medalhistas entre 9 e 
12 modalidades em mundiais. 
Dessa forma, o país alcançou 
o propósito, uma vez que su-
biu ao pódio em 10 esportes 
— alguns em que os brasilei-
ros possuem tradição e outros 
que fazem parte de uma nova 
aventura para a nação.

 
REPETIÇÃO 

Assim como nos Jogos 
Olímpicos de 2016, vôlei, judô, 
vela e vôlei de praia trouxeram 
medalhas em seus respecti-
vos mundiais. O atletismo con-
quistou um pódio no Mundial 
de Londres, em agosto, assim 
como foi no Rio. No ano pas-
sado, Thiago Braz conquistou 
o ouro na prova de salto com 
vara. Este ano, foi o brasilien-
se Caio Bonfim que trouxe o 

bronze para casa na prova de 
20km de marcha atlética.

 Já a canoagem, que fez su-
cesso com Isaquias Queiroz 
na Lagoa Rodrigo de Freitas, 
também trouxe medalhas nos 
Mundiais de velocidade e sla-
lom. Isaquias, o maior meda-
lhista do país em uma Olimpí-
ada, ganhou o bronze na prova 
de C1 1000m, na qual foi prata 
na Rio-2016. Na modalidade 
slalom, o Brasil não subiu em 
nenhum pódio no Rio. Já no 
Mundial, Ana Sátila, uma das 
promessas brasileiras, con-
quistou o bronze na prova de 
C1, canoa individual, e a prata 
no K1 extremo.

 
GRANDES EXPECTATIVAS

 Para o COB, a mistura das 
conquistas entre esportes nos 
quais o país tem tradição e ou-
tros menos praticados é um fa-
tor positivo. “Era um ano que es-
perávamos dificuldades. Temos 
um desgaste e um relaxamento 
natural e necessário de alguns 
esportes, mas também vemos 
um espaço para atletas novos”, 
destaca Jorge. Ele lembra as 
que as modalidades incluídas no 
programa olímpico de Tóquio - 
2020 são grandes esperanças 
para que o país mantenha ou 
aumente o rendimento.
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INFECÇÃO INTESTINAL
É importante lembrar que os sintomas de infecção intestinal são mais 

graves e preocupantes em crianças e idosos, pois têm uma maior 
tendência a ficarem desidratados e a perderem peso

Os sintomas de infecção intestinal, também 
chamada de gastroenterite, podem surgir de 
30 minutos a 3 dias após o consumo do alimen-
to contaminado por vírus, fungos ou bactérias.

Esses sintomas variam de acordo com o tipo 

de micro-organismo causador, a gravidade da 
infeção, a idade e o estado de saúde da pessoa 
infectada, e podem incluir: cólicas e dores ab-
dominais; diarreia, podendo apresentar sangue 
nas fezes; vômitos.

DOR DE CABEÇA 
PERDA DE APETITE, FEBRE

É importante lembrar que os sinto-
mas de infecção intestinal são mais gra-
ves e preocupantes em crianças e idosos, 
pois têm uma maior tendência a ficarem 
desidratados e a perderem peso.

O QUE EVITAR NA ALIMENTAÇÃO?

Enquanto a diarreia durar, deve-se 
evitar o consumo de legumes e frutas 
com casca, mesmo em sopas ou saladas 
cozidas, pois eles são ricos em fibras que 
irão aumentar o trânsito intestinal e fa-
vorecer a diarreia.

Deve-se também evitar alimentos ri-
cos em gordura, como carnes vermelhas, 
manteiga, leite integral, queijos amare-
los, bacon, linguiça, salsicha e alimentos 
processados, pois o excesso de gordura 
também facilita o trânsito intestinal e di-
ficulta a digestão.

Além disso, deve-se evitar alimentos 
que aumentam a formação de gases, 
como repolho, ovo, feijão, milho, ervi-
lha e sobremesas ricas em açúcar, pois 
favorecem a diarreia e aumentam a dor 
abdominal.

O QUE COMER NA INFECÇÃO INTESTINAL?

Durante o tratamento da infecção intestinal é 
importante beber bastante água para repor os lí-
quidos perdidos pela diarreia e vômitos, e consumir 
alimentos de fácil digestão, como arroz branco co-
zido, macarrão, carnes brancas com pouco tempe-
ro, frutas cozidas e sem casca, sucos coados e chás 
com açúcar, lembrando de evitar chás com cafeína, 
como chá verde, preto e mate.

Nos lanches, é indicado consumir biscoitos se-
cos sem recheio, pão branco com geleia de frutas, 
iogurtes naturais e queijos brancos, como a ricota, 
pois são pobres em gordura e de fácil digestão.

COMO EVITAR A 
DESIDRATAÇÃO?

Para evitar a desidratação, é importante consu-
mir pelo menos 2 litros de líquidos por dia, podendo 
também usar o soro caseiro, seguindo a receita: 1 
colher de sopa de açúcar; 1 colher de café de sal; 1 
litro de água filtrada ou fervida.

Deve-se deixar o soro caseiro em uma garrafa 
separada para que o paciente beba ao longo do dia, 
enquanto persistirem os sintomas. Este soro tam-
bém está indicado para crianças, gestantes e idosos.

QUANDO PROCURAR O MÉDICO?

O médico deve ser procurado quando os sintomas de infecção não tiverem melhorado após dois 
dias para as crianças e três para os adultos, ou em casos de sangue nas fezes.

Além disso, bebês menores de três meses devem ser levados ao médico logo que apresentarem 
vômitos e diarreia, enquanto crianças maiores de 3 anos deve ir ao pediatra se os sintomas durarem 
mais de 12 horas.



11POLÍCIA
3/1/2018

Uma discussão por motivo fútil teria sido a motivação para Dior matar o 
próprio irmão com dois tiros de espingarda. A vítima havia invadido a casa 

do irmão e praticado furtos, além de o agredir. O fratricida está foragido

MATOU O IRMÃO POR MOTIVO BANAL

O  vereador Cláudio Jorge Lima Cunha, 47 anos, co-
nhecido como Jorge Cunha, irmão do prefeito da cida-
de Apicum-Açu, foi assassinado naquele município a 
golpes de faca no povoado Turilana, com duas facadas, 
pelo pescador conhecido como “Pelebreu”, de 25 anos 
de idade, que foi preso em flagrante.

O vereador foi atingido com uma facada na barriga e 
outra no coração, quando estava em uma festa. O fato 
aconteceu no momento que Cláudio se dirigia ao seu 
veiculo na madrugada desta terça-feira (2). Consta 
que o vereador Jorge Cunha participava de uma festa 
na madrugada desta terça-feira (2), em Apicum-Açu, 
quando um elemento se aproximou dele e lhe pediu R$ 
2. Diante da recusa, os dois começaram a discutir. O  
indivíduo, então, sacou uma faca e matou o vereador.

Vereador de Apicum-Açu 
morto por causa de R$ 2 

BARBARIDADEDOUGLAS CUNHA

Um homem, identifica-
do como Neres e conhecido 
como “Nerim”, morador do 
Bairro Milton Ericeira, no po-
voado Maguary, na zona ru-
ral da cidade Santa Luzia, foi 
morto pelo irmão com dois 
disparos de arma de fogo. O 
crime aconteceu quando os 
dois entraram em discussão. 
Nerim chegou a ser encami-
nhado ao hospital municipal 
SPA, mas já havia falecido no 
local do crime.

Consta que a vítima passou 
toda a noite no bairro em que 
residia, indo até o povoado já 

citado para desejar feliz ano 
novo a familiares. Ao chegar 
à residência do irmão, com 
quem já tivera alguns desen-
tendimentos, “Dior”, irmão de 
Nerim, fez uso de uma arma 
de fogo calibre 20, efetuando 
dois disparos na altura do ab-
dômen do irmão.

Conforme a polícia, a víti-
ma, há três meses, já havia 
sido presa por roubar objetos 
do irmão, dentre esses, um 
cordão de ouro que foi recu-
perado pela polícia. Na ocor-
rência, foram constatadas 
agressões sofridas por Dior, 
quando teve sua casa invadida 
e pertences roubados. O sus-
peito continua foragido.

Policiais militares do 9º BPM, em 
ronda pelo Pão de Açúcar, na região 
do Anil, receberam denúncia anôni-
ma de que em uma casa na Rua Du-
que de Caxias havia uma grande mo-
vimentação e exalando forte cheiro 
de drogas.  Os militares foram ao lo-
cal indicado e receberam autorização 
para entrar na casa. Ali, apreende-
ram 34 petecas de maconha e 13 de 
crack. Também foram detidos Paulo 
Henrique Cardoso Oliveira, Ana Pau-
la Oliveira Maciel e Madson Manuel 
Castro Matos. Todos foram apresen-
tados no Plantão da Polícia Civil para 
as providências legais.

Traficantes 
presos no Anil

DROGAS
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Em relação a 2014, o total de assassinatos em 2017 foi bastante reduzido, chegando  a registrar 
quase a metade do que ocorreu naquele ano na Grande São Luís, segundo a Polícia Civil

CAI O NÚMERO DE HOMICÍDIOS

Detento condenado a 23 anos
é alvejado com cinco tiros 

BALEADO

Getúlio Vitor Bezerra, 37 anos, foi alvejado com cinco tiros dos sete 

que foram desferidos por um atirador que se encontrava no interior 

de um veículo, cujas características não foram informadas. Getúlio 

Vitor Bezerra cumpre pena em Pedrinhas acusado de latrocínio 

(roubo seguido de morte), ocorrido no dia 4 de novembro de 2001 

em Imperatriz. Ele estava em companhia de Cláudio Rosa Silva, 

vulgo ‘Neném’, na época com 23 anos. A vítima foi Pedro Mota da 

Silva Neto. Ele chegava em casa, localizada na Rua Coronel Manoel 

Bandeira, Bacuri, com a namorada, Meires do Carmo Reis, quando 

foi abordado por Getúlio Vitor e Cláudio Rosa. Pedro Mota reagiu, 

foi alvejado e morreu. O delegado Eduardo Galvão informou que 

Getúlio Vitor recebeu o benefício de saída temporária no Natal e 

não tinha retornado a Pedrinhas. Ele, que deveria ter retornado na 

última quarta-feira, está entre os 58 detentos que não voltaram da 

saída temporária e já estava sendo considerado fugitivo do sistema 

prisional do Maranhão. Getúlio Vitor se encontra no Hospital 

Municipal de Imperatriz, o Socorrão, em observação, depois de 

ter sido submetido a uma cirurgia. Ele está sendo escoltado por 

agentes civis e militares para evitar fuga. Logo que receber alta, 

será recambiado para Pedrinhas.

Os homicídios na Gran-
de São Luís caíram 40,65% 
no ano de 2017 em relação 
a 2014, quando foram regis-
trados 910 homicídios. Já em 
2017, foram apenas 540 casos. 
Os números são da Polícia Ci-
vil do Maranhão divulgados 
nesta terça-feira.

Considerando às ações 
de prevenção e repressão 
desenvolvidas pelo Sistema 
de Segurança Pública do 
Estado do Maranhão, houve 
uma redução de 75% nas 
explosões a agências ban-
cárias em comparativo com 
os anos de 2014 a 2017. Em 
comparativo com o mês de 
dezembro dos anos de 2014 
a 2017, tivemos uma redu-
ção de 100%. Através do 
trabalho investigativo a Po-
lícia Civil por intermédio do 
Departamento de Combate 
ao Roubo a Banco da Seic 
prendeu e indiciou mais de 
200 (duzentos) assaltantes 

de banco no ano de 2017.

FIM DE ANO
O ano de 2017 fechou com 

os plantões funcionando du-
rante todas as festividades do 
fim de ano, os serviços foram 
oferecidos em regime de plan-
tão em cinco pontos princi-
pais, delegacias de Polícia Ci-
vil do Bom Menino, Cohatrac, 
Vila Embratel, Cidade Operá-
ria e do Maiobão. Os distritos 
setorizam a cidade em cinco 
macropolos e centralizam as 
demandas de cada região.

Crimes de roubos, furtos, 
homicídios e tráfico de drogas 
foram foco de investigações, 
para levar tranquilidade à po-
pulação durante as festas de 
fim de ano. Já sendo combati-
das em diversas ações desde 
o começo de ano, tendo cuida-
do redobrados da segurança 
para dar maior comodidade ao 
cidadão. O trabalho da Segu-
rança foi realizado com apoio 

das secretarias de Cultura do 
Estado (Sectur) e município 
(Secult); Secretarias munici-
pais de Segurança com Cida-
dania (Semusc) e de Trânsito 
e Transportes (SMTT); Blitz 
Urbana; Vigilância Sanitária; 
Corpo de Bombeiros; e Cemar.

SEIC
“Hoje, na Seic, temos um 

departamento específico que 
investiga roubo a banco, e con-
tamos com delegados, investi-
gadores, escrivães, especia-
listas para cada caso. Nossas 
investigações são eficientes, 
investigação rápida, onde traz 
ao Poder Judiciário uma prova 
plena, uma maior segurança 
na hora de emitir as condena-
ções e com resultados rápidos 
as condenações são precisas. 
A Seic também realiza traba-
lhos integrados com a Polícia 
Militar na parte de repressão a 
este tipo de crimes ”, afirma o 
delegado Thiago Bardal.


