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Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)
encaminha ao Ministério do Planejamento 

pedido para preenchimento de 12.215 vagas 
neste ano de 2018, em diversas áreas. 

Autorização deve sair o mais rápido possível   
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DICAS PARA CUIDAR DAS 
VISTAS (OLHOS)
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PÁGINA 2

ROTEIRORECEITA – MOUSSE DE MILHO VERDE

PIADA

LOTERIAS

CHEGANDO 
DA IGREJA
O marido chega da igreja, 
pega a mulher no colo e 
começa a dançar com ela. 
A esposa pergunta:
- A missa hoje foi sobre como 
tratar bem as esposas?
E ele responde:
- Não, foi como carregar 
nossa cruz com alegria!

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 – 02h23 – Altura: -0.2m
Cheia – 08h32 – Altura: 6.3m
Baixa – 14h36 – Altura: 0.0m
Cheia – 20h39 – 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 

Bloco da imprensa 2018 
-  1ª concentração, dia 
13 de janeiro de 2018, na 
Praça dos Catraieiros, área  
da Praia Grande,  Centro 
Histórico de São Luís, em 
frente ao Bar do Porto. O 
Baile da Imprensa acontece 
dia 2 de fevereiro, na Casa 
do Maranhão, também na 
Praia Grande. Atrações do 
dia 13 – 17h – Tambor de 
Crioula de Leonardo; 18h 
– Sindicato do Samba; 19h 
– Bloco Tradicional Reis da 
Liberdade (A); 20h – Show 
Carnaboi; 21h – Turma do 
Quinto; 22h – Show de Mano 

Borges; 23h – Banda da 
Confraria.

Forró Pegado -   Dia 7 de 
janeiro  haverá o  Forró do 
Agenor com o Grupo Forró 
Pegado. Local ainda  será 
divulgado.

Encontro dos Amigos 
-  Dia 6 de janeiro de 2018 
no Laja Jato e Conveniência 
Martinho – Ipem São 
Cristóvão

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:
1 lata de milho verde escorrido (ou espigas de milho)
1 xícara (chá) de leite
1 lata de leite condensado
1 caixa de creme de leite sem soro
1 envelope de gelatina em pó sem sabor
2 claras

MODO DE PREPARO:
1 - No liquidiicador bata o milho verde com o leite e 
coe
2 - Devolva a mistura de milho e leite ao 
liquidiicador e adicione o leite condensado, o creme 
de leite e a gelatina, hidratada e dissolvida de acordo 
com as instruções da embalagem
3 - Bata até formar uma mistura homogênea
4 - Bata as claras em neve e incorpore delicadamente 
à mousse
5 - Distribua em taças e leve para gelar

1. Preste atenção ao que come - Claro que 
isso não quer dizer que tenhamos que comer 
5 cenouras por dia. Obviamente não. A ideia 
aqui é manter uma alimentação adequada e 
balanceada, onde as vitaminas imprescindíveis 
pra mantermos uma visão saudável estejam 
incluídas.

2. Proteja-se no sol, seja no verão ou no 
inverno - Talvez você seja uma daquelas pessoas 
que amam usar óculos de sol. Mas, você os usa 
apenas no verão? Os escolhe só por uma questão 
de moda e gosto? Os óculos de sol não são 
apenas para o verão, absolutamente. Lembre-
se que é importante tê-los a postos durante 
todo o ano (e isso inclui as crianças também). 3. 
Cuidado com o uso do computador!

3. Computador - Como viver longe dos 
computadores, tablets ou smartphones? 
Atualmente é quase impossível, mas note, é 
QUASE. A verdade é que dosar o uso dessas 
ferramentas é possível, o que é impossível é não 
sofrer com uma inlamação ou uma irritação 
ocular em algum momento, caso o uso não seja 
controlado.

LOTOFÁCIL - CONCURSO 1606

01 03 05 07 08

09 10 11 14 15

19 20 22 23 25

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

SOCORRO RIBEIRO EM 
CAMPOS DO JORDÃO-SP

PARABÉNS, LETYCIA, POR 
MAIS UM ANO DE VIDA! 

CONFRATERNIZAÇÃO GASTROLIFE: LORENA, NONATO,
 ELISSANDRA, JOSY, IEDA, SOCORRO, LUCIANE E HELLEN GAROTO QI - UFMA
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Pedido de concurso do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) contempla os                               
excedentes da seleção vigente e a realização de novo processo seletivo em 2018

EXPECTATIVA DE
12.215 VAGAS 

Senac abre processo seletivo 

para contratação em São Luís

CRO/PB abre inscrições com 200 vagas

 EDITAL

 SELEÇÃO

 O Senac acaba de lan-
çar edital referente ao 
processo seletivo para 
contratação de servido-
res para o quadro efetivo 
e de reserva, com lotação 
na cidade de São Luís. A 
vaga é para o cargo de 
assistente administrati-
vo. As inscrições devem 
ser feitas exclusivamente 
pela internet no período 
de 15 a 17 de janeiro e 
custam R$ 20. 

 A Instituição oferece 
benefícios como plano 
de saúde subsidiado, se-
guro de vida em grupo, 
seguro funeral e tíquete-
alimentação. A remunera-
ção mensal para o cargo 
de Profissional de Apoio 
Administrativo é de R$ 
1.794,46 com carga ho-
rária de trabalho de 40h 
semanais.  Os candidatos 
que pretendem concor-

rer à vaga devem possuir 
ensino médio completo, 
seis meses de experiên-
cia na área administrativa 
e conhecimentos sobre 
rotinas administrativas; 
português, matemática e 
informática básica.

 As provas serão realiza-
das em duas etapas: Prova 
de Conhecimentos, a ser 
realizada no dia 26 de ja-
neiro, e entrevistas, de 7 
a 9 de fevereiro. O edital 
completo pode ser con-
ferido na página http://
www.sistemas.ma.senac.
br/seletivo/ . A divulga-
ção do resultado final será 
no dia 16 de fevereiro por 
meio de lista nominal e 
estará disponível no site 
do Senac e em jornal de 
grande circulação. Outras 
informações pelos tele-
fones (98) 3194-6437 ou 
(98) 3198-1501.

Entrou em vigor o prazo 
de inscrição do concurso do 
CRO-PB (Conselho Regional 
de Odontologia da Paraíba). 
A seleção visa o preenchi-
mento de 200 vagas, sendo 
cinco imediatas e 195 para 
formação de cadastro reser-
va (CR). Ofertas serão lota-
das nas cidades de Campina 
Grande/PB, João Pessoa/
PB e Patos/PB.

 As inscrições devem ser 
realizadas exclusivamente 
pela internet, através do en-
dereço eletrônico do Insti-
tuto Quadrix (www.quadrix.
org.br), organizador do pro-

cesso de seleção. A ficha de 
cadastro estará disponível 
no site até o dia 22 de janei-
ro de 2018. 

De acordo com o edital, 
o cadastro reserva somente 
será aproveitado median-
te abertura de novas vagas, 
atendendo aos interesses de 
conveniência e de oportuni-
dade do CRO-PB, dentro do 
prazo de validade do concur-
so (de dois anos, contados a 
partir da data de publicação 
da homologação do resul-
tado final no Diário Oficial 
da União, prorrogável uma 
única vez por igual período). 

Candidatos que concluíram 
o ensino fundamental podem 
se inscrever para a função de 
auxiliar de serviços gerais (1 
vaga + 39 CR). O salário ini-
cial é de R$ 1.108,02. Quem 
tem o ensino médio completo 
está apto à carreira de agente 
administrativo (2 + 78 CR). O 
vencimento é de R$ 1.770,48. 

O cargo de fiscal (2 + 78 
CR) requer nível superior em 
odontologia, registro no ór-
gão de classe e carteira de 
habilitação na categoria “B”, 
além de disponibilidade para 
viagens. A remuneração é de 
R$ 4.465,86. 

Para 2018 há a expectativa 
de que o Ministério do Plane-
jamento, Desenvolvimento e 
Gestão (MPDG) libere autori-
zação de concurso para diver-
sos órgãos, sendo um deles o 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). Recentemente, 
o instituto encaminhou um pe-
dido para o preenchimento de 
16.548 e, destas, 12.215 apenas 
para técnico do seguro social. 
Do total de oportunidades soli-
citadas, pelo menos 7.580 são 
para a abertura de novo con-
curso público a partir de 2018. 
Destas chances, 3.941 são para 
técnico (área meio), 1.493 para 
analista (diversas formações) 
e 2.146 para perito.

Consta na nota técnica en-
viada pelo INSS ao Planeja-
mento e que foi divulgada pela 
Federação Nacional dos Sin-

dicatos dos Trabalhadores em 
Saúde, Trabalho, Previdência e 
Assistência Social (Fenasps), 
que as demais ofertas são 
para as seguintes situações: 
2.644 vagas para os exceden-
tes da seleção vigente (2.114 
para técnico e 530 para ana-
lista) e 6.324 que podem ser 
tanto para o atual processo 

seletivo quanto para o novo 
certame (6.160 para técnico e 
164 para analista).

A expectativa é de que o 
Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão li-
bere o mais rápido possível a 
autorização para que o novo 
concurso do INSS aconteça 
entre 2018 e 2019.



FALE CONOSCO - GRUPO O IMPARCIAL
Jornalismo: 3212-2010/3212-2049
Anuncie: 3212-2086/ 3212-2030

End.: Rua Assis Chateaubriand S/N- Renascença II - São Luís-MA - CEP: 65075-670

WhatsApp: (98) 991888267
facebook.com.br/oimparcialma

Pedro Freire

Diretor-Presidente

pedrofreire@oimparcial.com.br

EMPRESA PACOTILHA SA

Pedro Henrique Freire

Diretor de Gestão e Novos Negócios

pedrohfreire@oimparcial.com.br

Editor responsável

Saulo Duailibe

sauloduailibe@oimparcial.com.br

Raimundo Borges

Diretor de Redação

borges@oimparcial.com.br

Celio Sergio

Superintendente Industrial

celiosergio@oimparcial.com.br

Classificados: 3212-2087
Seja um vendedor: 3212-2071 

Geral: aqui-ma@oimparcial.com.br Twitter: @imparcialonline
Instagram: @oimparcial

Snapchat: impar.online
www.oimparcial.com.br

CONTAGEM REGRESSIVA

4 CIDADES
4/1/2018

Programação do Pré-Carnaval. Veja os locais, datas e atrações e programe sua folia antecipada

PROGRAMAÇÃO

  APARTAMENTOS

Residencial recebe mais 
de 8 mil inscrições

Maior programa de finan-
ciamento habitacional para 
servidores públicos das últi-
mas décadas no Maranhão, 
o Residencial Parque Inde-
pendência recebeu 8.632 ins-
crições de interessados em 
adquirir um dos 2.048 aparta-
mentos do empreendimento, 
localizado no bairro São Cris-
tóvão, em São Luís.

Com a conclusão dessa 
primeira fase, a Secretaria de 
Estado das Cidades e Desen-
volvimento Urbano (Secid) 
iniciará a análise cadastral 
dos inscritos junto à Caixa 
Econômica Federal, parceira 
na realização do financia-
mento. Logo após a análise 
preliminar das inscrições, os 
cadastrados serão chamados 
para atendimento presencial 
e encaminhamento do pro-
cesso de verificação dos cri-
térios para financiamento dos 
imóveis, de acordo com as re-
gras do Sistema Financeiro de 
Habitação.

 “Após o cadastro, que foi 
feito exclusivamente por meio 
do site, não havendo restri-
ções cadastrais, será realiza-
do um sorteio eletrônico com 
o objetivo de definir a ordem 

de atendimento dos servido-
res”, explica a titular da Se-
cid, Flávia Alexandrina.“Após 
essa definição, o proponente 
receberá comunicação para 
que compareça à Secid, onde 
daremos continuidade ao 
processo de financiamento 
do imóvel”, completa a secre-
tária.

Governo do Maranhão e 
Caixa Econômica Federal in-
vestem R$ 255 milhões no 
projeto. As obras estão previs-
tas para começar no início de 
fevereiro de 2018.Próximo a 
grandes avenidas, aeroporto, 
escolas e universidade, Cor-
po de Bombeiros e polícia, o 
Residencial Parque Indepen-
dência terá oito condomínios: 
cinco com imóveis de dois 
quartos e três com aparta-
mentos de três quartos.

Os oito condomínios do 
Residencial Independência 
terão, cada um, 256 apar-
tamentos com áreas inde-
pendentes, compostas por 
piscina, quadra poliesportiva 
e área de lazer coberta. Para 
garantir ainda mais conforto 
e tranquilidade, serão planta-
das duas árvores nativas ou 
frutíferas por apartamento.

Praça Nauro Machado

19/01 (sexta)
Cortejo de tribos: Upaon Açu, 
Tupinambás e Curumum
18h Fuzileiros da Fuzarca
19h Bloco Tradicional Originais do Ritmo
20h Bloco Afro Aruanda
21h Bloco Tradicional Vinagreira Show
22h Show Thaty Estrela
23h Unidos de Ribamar
00h Bloco Afro Oficina Afro

26/01 (sexta)
Cortejo de tribos: Tupiniquins, 
Camaiurá e Carajás
18h Vinagreira do Samba
19h Bloco Tradicional Os Trapalhões
20h Bloco Afro Jureme
21h Bloco Tradicional Alegria do Ritmo
22h Show Fábio Alta Tensão
23h Imperio Serrano
00h Bloco Afro Neto de Nana

02/02 (sexta)
Cortejo de tribos: Guarani, 
Guajajara e Siux
18h Ritmistas Unidos da Madre Deus
19h Bloco Tradicional Tropicais do Ritmo
20h Bloco Afro Abiyeye Maylow
21h Bloco Tradicional Os Guerreiros do Ritmo
22h Show Esfregue Dance
23h Mocidade Independente
00h Bloco Afro Didara 

29/02 (sexta)
Cortejo de tribos: Upaon Açu,
 Tupinambás, Curumum, Tupiniquins, 
Camaiurá, Carajás, Guarani, 
Guajajara e Siux
18h Grupo Palmares
19h Banda do Abano
20h Grupo Madrilenos
21h Show Banda Kaiambá
22h Show Teresa Canto
23h Show Makina du Tempo
00h Show Gargamel
APA Itapiracó

20/01 (sábado)
18h Trupe Ire Amado
19h Bloco Tradicional Os Brasinhas
20h Unidos de Fátima

 A folia começa no dia 13 de fevereiro, mas, antes disso, a festa já está garantida. Confira, agora, a 
programação do Pré-Carnaval de Todos, do Governo do Estado, que ocorre este ano em cinco pon-
tos da Ilha, a partir do dia 19 deste mês!

27/01 (sábado)
18h Cordão Foliões de Momo
19h Bloco Tradicional Os Vampiros
20h Turma de Mangueira 

03/02 (sábado)
18h Tambor de Crioula Arte Nossa Mirim
19h Bloco Tradicional Os Apaixonados
20h Turma do Quinto 

10/02 (sábado)
18h Tambor de Crioula do Laborarte
19h Grupo Apoteose
20h Te Gruda no Meu Fofão
Praça dos Catraieiros 
(Bloco da Imprensa) 

13/01 (sábado)
17h Tambor de Leonardo
18h Sindicato do Samba
19h Bloco Tradicional 
Reis da Liberdade
20h Show Carnaboi
21h Turma do Quinto
22h Show Mano Borges
23h Banda da Confraria

20/01 (sábado)
17h Tambor de Mestre Felipe
18h Feijoada Completa
19h Bloco Tradicional Os Foliões
20h Mega Banda
21h Favela do Samba
22h Show Marco Duailibe
23h Banda do Jegue 

27/01 (sábado)
17h Tambor de Mestre Apolônio
18h Samba Ceuma
19h Bloco Tradicional Os Feras
20h MaraBloco
21h Flor do Samba
22h Show Gabriel Melonio
23h Banda da Bandida

02/02 (sábado) – 
Baile da Imprensa
19h Bloco Tradicional 
Os Tremendões
20h Bicicletinha do Samba
21h Vagabundos do Jegue
22h Turma de Mangueira
23h Banda do Bicho
00h Bloco Afro Akomabu

Espigão

21/01 (domingo)
18h Amigos do Samba
19h Show Cesar Teixeira

28/01 (domingo)
18h Grupo Magia
19h Show Helo Santana

04/02 (domingo)
18h Turma do Vandico
19h Show Simone Mouzi

Praça da Saudade 
(Madre Deus)

21/01 (domingo)
17h Fuzileiros da Fuzarca
18h Show Célia Maria
19h Misturô
20h Eraldo Ebano
21h Show Grupo Afrôs
22h Bloco Afro Ominirá
23h Marambaia
28/01 (domingo)
17h Ritmistas da Madre Deus
18h Show Carlos Gomes
19h Banda Contra Mão
20h Nivaldo Santos
21h Show As Sirigaitas
22h Bloco Afro Gdam
23h Terrestre do Samba

04/02 (domingo)
17h Vinagreira do Samba
18h Show Embala Brasil
19h Nobre Simplicidade
20h Alisson Ribeiro
21h Show Nosso Bailinho
22h Bloco Afro Abibima
23h Túnel do Sacavém

09/02 (domingo)
18h Ribão d’olodu
19h Batuka Nego
20h To di Mais
21h Show Ivan Marques
22h Serrinha do Maranhão
23h Máquina de 
Descascar’alho
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Com alguns pequenos 
cuidados ao volante 

é possível evitar 
o choque com o 

animal. Veja algumas 
dessas dicas e esteja 
preparado para todo 
e qualquer encontro 

inesperado na estrada

PERIGO! 
ANIMAIS NA PISTA
Na hora de pegar a estrada é ne-

cessário ter a atenção redobrada, pois 
nunca se sabe o que pode estar espe-
rando na primeira curva. Além de man-
ter os olhos na pista é muito importan-
te ter prudência para evitar acidentes. 
Estar atento e ser prudente é uma das 
únicas maneiras de se evitar um dos ti-
pos de acidentes mais comuns: o cho-
que com animais.

A reação do animal que está na es-
trada será sempre imprevisível, mas a 
do motorista não pode ser. Com alguns 
pequenos cuidados ao volante é possí-
vel evitar o choque com o animal. Veja 
algumas dessas dicas e esteja prepa-
rado para todo e qualquer encontro 
inesperado na estrada.

LIMITE DE VELOCIDADE
O primeiro cuidado que o motorista 

deve ter é respeitar o limite de veloci-
dade, pois dessa forma será possível 
reagir de forma adequada a presença 
de animais na pista ou em qualquer 
outro tipo de situação inusitada e com-
plicada. Um dos erros mais comuns 
dos motoristas na estrada é acelerar, 

quando surge um perigo o motorista 
não sabe o que fazer e nem tem um 
tempo adequado de reação.

MANTENHA A CALMA
Saiba que de acordo com o Artigo 

220 do Código de Trânsito Brasileiro 
não desacelerar o veículo quando há 
a aproximação de animais, atentando 
dessa forma contra a segurança do 
trânsito, é uma penalidade passível de 
multa. Quando alguém se depara com 
um animal na estrada deve ficar cal-
mo para poder reagir da melhor forma 
possível.

O descontrole nessas situações 
apenas agrava o risco e pode provocar 
uma colisão. O melhor é que o moto-
rista freie devagar e fique atento aos 
carros que estão vindo pela lateral e 
atrás dele. Não se deve fazer nenhum 
tipo de movimento brusco, nem acele-
rar ou buzinar.

O animal pode se assustar com o 
barulho ou movimentação brusca, 
quando um animal fica com medo a 
sua reação é atacar. Dessa forma a 
situação pode acabar bem mal com o 

animal avançando para o seu carro.

O QUE NÃO FAZER
Também para não assustar o ani-

mal você não pode ligar o farol alto 
nesse tipo de situação. Animais as-
sustados têm reações inesperadas e 
isso torna o momento muito mais im-
previsível. Mesmo que não avancem 
de forma violenta para cima de você 
os animais podem ficar paralisados 
e causar congestionamento na via, o 
que também é ruim.

ULTRAPASSAGEM
Para ultrapassar os animais que es-

tão atravessados na pista é importan-
te ter o cuidado de fazer o contorno 
por trás. Esse cuidado ajuda a reduzir 
a velocidade de reação do animal. Vale 
lembrar também que bois e vacas não 
recuam de forma diferente dos cava-
los que podem reagir de forma ines-
perada.

AGRUPAMENTOS DE ANIMAIS
Quando ultrapassar uma boiada 

ou outro agrupamento de animais é 

importante ir em primeira marcha e 
não buzine. Para a sua segurança é 
importante manter os vidros do carro 
fechados.

ANIMAIS DE PEQUENO PORTE
Em geral quando um motorista se 

depara com animais de pequeno por-
te, como cachorros, por exemplo, tem 
a tendência natural de frear ou então 
de desviar de forma brusca principal-
mente quando se está conduzindo em 
alta velocidade.Porém, antes de fazer 
qualquer tipo de manobra é importan-
te conferir no retrovisor se tem algum 
carro vindo atrás. Um movimento ines-
perado seu pode resultar num grande 
e grave acidente na estrada.

AVISE OS DEMAIS
Depois de conseguir passar pelo 

animal que está na estrada pisque os 
faróis do carro para os veículos que 
estão vindo na direção oposta e faça 
um sinal com a mão para baixo mos-
trando quatro dedos. Isso quer dizer 
na linguagem da estrada, que tem ani-
mais na pista.
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SEU SIGNO DE HOJE
ÁRIES Todos os assuntos importan-
tes, particularmente os de ordem fi-
nanceira, se tratados com interesse e 
inteligência, obterão os mais excelen-
tes resultados. Tendências a aventu-
ras o esperam. 

TOURO Notícias e novidades com 
maior interesse podem surgir no final 
deste dia. Ao tratar de negócios com 
outras pessoas, saiba avaliar suas 
possibilidades e as dos outros. 

GÊMEOS Um novo estímulo e visão, 
poderão alterar o roteiro dos aconte-
cimentos no dia de hoje, passando a 
lhe proporcionar mais amplas possibi-
lidades de êxito. Você está vivendo um 
ótimo dia. Deixe que seu entusiasmo 
se fortaleça cada vez mais.

CÂNCER Dia importante e benéfico. 
Excelente para progredir material-
mente. Procure condições de melho-
rar sua situação econômica. Os as-
pectos planetários, deixam você com 
maiores possibilidades de realizar 
com melhor êxito, os seus empreendi-
mentos pessoais.

LEÃO Ótima influência astral,ao casa-
mento ou união, ao noivado, namoro, 
as novas associações e para lucrar em 
negócios junto ao sexo oposto. 

VIRGEM O amor também está em 
excelente aspecto astral. Toda e qual-
quer chance de melhorar em sua car-
reira, seja artística, pública, adminis-
trativa, cultural ou técnica deverá ser 
aproveitada.

LIBRA Demonstre firmeza, convicção e 
mais confiança em si, que conseguirá, 
neste dia, influenciar pessoas impor-
tantes ao seu progresso e prosperidade 
profissional e material. Contudo, evite 
precipitações. 

ESCORPIÃO Você tende a se sentir pre-
so aos relacionamentos pessoais. Hoje, 
você poderá ter uma idéia brilhante e 
promissora de sucesso. Mas, somente a 
coloque em prática quando tiver certeza 
de uma boa chance.

SAGITÁRIO Grandes chances de ascen-
são e brilho artístico, oratório e mesmo 
jurídico. Fluxo benéfico. Aproveite as pró-
ximas horas para manifestar seus pen-
samentos relacionados com as pessoas 
que lhe querem bem e tratar de assun-
tos relacionados a noivado e casamento.

CAPRICÓRNIO Saiba tirar proveito das 
situações que se apresentarem.. Hoje, 
seu objetivo principal será fortalecer os 
laços sociais que completam sua auto 
expressão. É hora de começar a resolver 
as suas questões pendentes.

AQUÁRIO Muito bom dia para mudar de 
residência ou ocupação. As coisas novas 
que inventar serão coroadas de êxito e 
suas ambições, sonhos e desejos serão 
bem sucedidos. 

PEIXES Não é conveniente aventurar-
se em novos negócios. Mantenha-se 
em suas atividades rotineiras e muitos 
benefícios receberá em breve. Existe a 
possibilidade de você se inquietar de 
modo exagerado.

DIFICULDADES 
NA GRAVIDEZ

Grávida pela primeira vez, 
Juliana Didone admitiu que as 

transformações na silhueta 
não são tão fáceis de encarar. 
“Tenho curtido as mudanças 

do corpo, que não são só 
coisas boas. É difícil. Você se 
sente mais pesada, com dor na perna, se sente com limita-
ções”, enumera a atriz, à espera de Liz. “Tem roupa que não 

entra e estou emprestando tudo para as minhas amigas 
para não ficar com essa noia de tentar colocar uma calça, 
não servir, e ficar frustrada”, acrescenta, aos 5 meses. Ao 

lado do marido, o artista plástico Flávio Rossi, Juliana curtiu 
o espetáculo “Amaluna”, do Cirque du Soleil, no Parque 

Olímpico do Rio de Janeiro, na semana passada.

PONTO FINAL
NO CASAMENTO

Marcelo Faria e Camila 
Lucciola botaram ponto final 

no casamento. Os atores fi-
caram casados por sete anos 
e a separação foi em comum 
acordo. Uma das últimas ve-
zes que o agora ex-casal foi clicado junto aconteceu duran-

te a pré-estreia do filme “Dona Flor e Seus Dois Maridos”, 
em novembro. Marcelo e Camila passaram o Natal ao lado 

da filha, Felipa, de 6 anos.

RepRodução/InstagRam 

dIvulgação

DESTAQUE DA 
REVISTA BAAZAR
Marina Ruy Barbosa é o destaque da 

revista Bazaar e mostrou o corpão em um 
clique sem sutiã. O corpo da ruiva está co-

berto apenas com um blazer brilhante. Para 
a publicação, a atriz contou que adora “dan-
çar funk e sertanejo” e que tem vontade de 
ser mãe, apesar de ainda não ter definido 

uma data para a maternidade.
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NOVELAS

Samantha e Lica são interrompidas 
por Felipe, que observa o painel. An-
derson decide angariar dinheiro para 
comprar equipamentos de produção. 
K2 trama com Samira para fingir sua 
gravidez. Mitsuko afirma que adminis-
trará o dinheiro de Tina. Dadá chega 
para o aniversário de Tonico. Julinho 
promete ajudar Telma a melhorar seu 
desempenho no jogo digital. Tato e 
Keyla se beijam e Deco vê. Lica orga-
niza uma balada para Keyla e Tonico. 
K2 inventa para Tato que está grávida.

Teodoro liga para o jornalista Marcel 
e inventa uma história sobre Vicente. 
Vicente despede-se de Carolina. Ge-
raldo visita Nicota. Lucinda se irrita 
quando Inácio decide sair de casa. Ca-
rolina garante a Emília que não existe 
mais nada entre ela e Vicente. Lucer-
ne aconselha Inácio sobre a índole de 
Lucinda. Celina estranha ao ver Artur 
usando um relógio de ouro. Bernardo 
sente-se culpado por Reinaldo estar 
passando por dificuldades finan-
ceiras. Helena flagra Giuseppe com 
Gilberte e o expulsa de casa. Maria 
Vitória tem um mau pressentimento 
e comenta com Celeste. Izabel conta 
a Padre João que foi destratada por 
Delfina. 

Cíntia e Sandra desconfiam do com-
portamento de Aníbal. Mônica é 
transferida para a delegacia do Rio de 
Janeiro. Antônia depõe no julgamento 
de Júlio e confessa que o ama. Cíntia 
conta a Lourenço que Aníbal fugiu. 
Dulcina passa mal ao saber que Aní-
bal foi preso. Tereza deduz que os pais 
de Maria Pia devem estar envolvidos 
na morte de Mirella. Dom estranha o 
fato de Athaíde ter informado Sabine 
sobre a morte de Mirella. 

Adinéia perdoa Samuel, que implora 
que a mãe mantenha seu segredo. 
Clara se vangloria para Renato por ter 
exposto a vida dupla do psiquiatra. Adi-
néia garante ao filho que manterá Cla-
ra longe de Suzy. Samuel tenta agradar 
a esposa. Duda vai às ruínas da igreja e 
Laerte aproveita para bisbilhotar seus 
pertences. Gael é condenado a prestar 
serviços comunitários. Renato estra-
nha o comportamento de Samuel com 
Suzy. Vinícius implica com o namorado 
de sua enteada. Laura aceita se casar 
com Rafael. Gael deixa a prisão.Lívia 
comenta com o irmão sobre Mariano, 
sem mencionar o nome do garimpeiro. 
Gael não se conforma com a vingança 
de Clara contra sua família. 

GLOBO

uMALHAÇÃO

GLOBO

uTEMPO DE AMAR

GLOBO

uPEGA PEGA

GLOBO

uO OUTRO LADO DO PARAÍSO

RODRIGUINHO, 
EX-TRAVESSO, JÁ É AVÔ

O músico Rodrigui-
nho, ex-vocalista do 

grupo de pagode “Os 
Travessos”, contou que 

nasceu sua primeira 
netinha. A pequena 
Heloísa é fruto do 

relacionamento do filho 
mais velho do cantor, 
Gabriel, com Michelle 
Alveia, ex-participante 

do reality show “De 
Férias com o Ex”. Em 
uma brincadeira com 
seu próprio apelido, o 

cantor, de 39 anos, publicou uma foto com  recém-nasci-
da e escreveu: “Vodriguinho”. 

CHAMANDO A 
ATENÇÃO
Patrícia Poeta está de férias em 
Fernando de Noronha, Recife, 
onde curtiu as festas de fim de 
ano. Para passar o réveillon no 
Nordeste, a apresentadora do “É 
de Casa”, que não rejeita a pos-
sibilidade de um novo amor, foi 
acompanhada do filho, Felipe Po-
eta, e os dois se hospedaram na 
Pousada Zé Maria. Sem camisa 
em foto, o adolescente chamou 
atenção ao publicar um registro 
feito pela mãe ao exibir abdômen 
sarado, aos 15 anos.

VIDENTE ANUNCIA POSSÍVEL
GRAVIDEZ DE SABRINA SATO

Sabrina Sato mostrou que está curtin-
do com muito estilo seus dias de folga em 
Miami com o namorado, Duda Nagle, e seus 
familiares. Com fotos no Instagram, a apre-
sentadora chamou atenção com o corpo 
em forma e o bronzeado dourado. A “japa” 
publicou fotos dos passeios com o amado e 
recebeu elogios pela boa forma. Na legenda, 
Sato brincou: “Quer sorrir e ainda murchar 
a barriga? Pergunte-me como”. Os cliques 
de verão vieram logo após o vidente Rodri-
go Tudor dizer no A Tarde é Sua que Sabrina 
poderia estar grávida. De acordo com o vi-
dente, a maternidade está tão perto de Sa-
brina que ele até arriscaria dizer que ela já 
está carregando um bebê no ventre, ou pelo 
menos engravidará muito em breve.

FOTOS: RepROduçãO/InSTagRam



Saiba quais são os cinco gigantes da Série A que ainda não conquistaram o Brasileirão no 
século 21. Quatro deles chegaram bem perto do troféu, mas ficaram com o vice

17 ANOS SEM O TÍTULO NACIONAL
O Ano  de 2018 pode mar-

car o fim de uma longa absti-
nência para pelo menos cinco 
grandes clubes do futebol na-
cional. Dos 12 principais times 
do país, cinco ainda não con-
quistaram o título do Campe-

onato Brasileiro neste século 
— Internacional, Atlético-MG, 
Grêmio, Botafogo e Vasco. 
Quatro deles chegaram bem 
perto do troféu, mas ficaram 
com o vice.

O Internacional amargou o 

segundo lugar em 2005, 2006 
e 2009. O Atlético-MG foi vice 
em 2012 e em 2015. O Grêmio 
perdeu o título em 2008 e em 
2013. O Vasco brigou com o 
Corinthians pelo título até a 
última rodada do Brasileirão 

em 2011.
A seguir, os cinco gigantes 

da Série A que começam a 
temporada sonhando com a 
conquista do primeiro título 
neste século no Campeonato 
Brasileiro. Corinthians (2005, 

2011, 2015 e 2017), São Paulo 
(2006, 2007 e 2008), Cruzei-
ro (2003, 2013 e 2014), Santos 
(2004), Palmeiras (2016), Fla-
mengo (2009) e Fluminense 
(2010 e 2012) já têm história 
para contar…
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atlético-mg - Último título 
no Brasileirão: 1971

O maior jejum pertence ao Atlético-MG. O 
Galo conquistou o título em 1971. Neste sécu-
lo, foi vice duas vezes, ambas na era dos pon-
tos corridos: em 2012, quando o Fluminense 
faturou a taça, e em 2015, na edição em que 
o Corinthians deu a volta olímpica. A última 
conquista nacional do Galo é a Copa do Brasil 
de 2014 em cima do arquirrival Cruzeiro. No 
entanto, o jejum persiste no Brasileirão.

internacional - Último título 
no Brasileirão: 1979

O Colorado continua vivendo do tricampe-
onato conquistado nos anos 1970, um deles 
invicto, em 1979. O Internacional amarga três 
vices no século. Um em 2005, no campeona-
to marcado pela manipulação de resultados, 
outro em 2006 e o mais recente em 2009. Re-
baixado em 2016, o time gaúcho está de volta à 
Série A para nova tentativa de quebrar o tabu.

BOTAFOGO -    
ÚLTIMO TÍTULO NO 
BRASILEIRÃO: 1995
O Glorioso levantou a 
taça em 1995 naque-
la decisão contra o 
Santos, no Pacaembu, 
e amarga jejum de 22 
anos. A melhor posição 
alvinegra neste século 
foi o sexto lugar no 
Campeonato Brasileiro 
de 2010. Na última edi-
ção, o Botafogo termi-
nou em décimo lugar.

GRÊMIO - ÚLTIMO TÍTULO 
NO BRASILEIRÃO: 1996

O tricolor gaúcho é o atual campeão da Copa Libertadores da Amé-
rica, vice do Mundial de Clubes da Fifa e faturou a Copa do Brasil em 
2016, mas a abstinência no Campeonato Brasileiro continua desde 
1996, quando o time de Luiz Felipe Scolari superou a Portuguesa no Es-
tádio Olímpico e conquistou o segundo título na Série A.  No século 21, o 
Grêmio foi vice-campeão do Brasileirão nas edições de 2008 e de 2013.

VASCO - ÚLTIMO TÍTULO 
NO BRASILEIRÃO: 2000

Embora tenha sido campeão em 18 de janeiro de 
2001, primeiro ano do século 21, o título conquistado 
pelo Vasco em cima do São Caetano refere-se ao ano 
2000 — o último ano do século 20. Originalmente, o 
jogo do título começou a ser disputado em 30 de de-
zembro de 2000, mas a queda do alambrado de São 
Januário levou a partida a ser remarcada para o ano 
seguinte. A contar de 2001, o Vasco chegou perto do 
título apenas uma vez, em 2011, quando disputou a 
taça com o Corinthians até a última rodada. Na época, 
o Timão conquistou o título.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Moto terá como próximo 
adversário o Palmeiras

Sampaio prepara-se para
amistoso contra o River

  COPA SÃO PAULO

 TREINANDO FORTE

Primeiro jogo entre representantes do 
Maranhão e Paraíba, válido pela Pré-Copa do 

Nordeste, será disputado hoje, no Estádio Frei 
Epifânio, na cidade de Imperatriz

CORDINO X TREZE 
PELA PRÉ-COPA

A largada da Copa do Nor-
deste para o futebol do Ma-
ranhão começa nesta quinta-
feira, às 21h, no Estádio Frei 
Epifânio, em Imperatriz, onde 
será disputado o jogo entre 
as equipes do Cordino (Barra 
do Corda-MA) e Treze-PB. É a 
primeira partida entre os dois 
times nesta fase preliminar. O 
segundo está marcado para 
Campina Grande-PB, no mes-
mo horário, dia 11 deste mês.  
Ao contrário do que chegou 
a ser ameaçado pela CBF, o 
jogo não será com portões fe-
chados, pois o laudo técnico 
daquela praça de esportes foi 
aprovado.

O  Cordino concluiu os 

preparativos, treinando no 
próprio local do jogo. O meia-
atacante Ullisses, principal 
destaque da equipe, tem pre-
sença confirmada. Ele se recu-
perou das dores musculares 
que o afastaram do amistoso 
disputado em Tuntum.

Treinado por Leandro Lago,  
o Cordino entra em campo 
com Alberto; Michel, Da Silva, 
Emerson e Renan; Júnior Ne-
gão, Gualberto, Alisson e Kel-
son; Radija e Ulisses.

DESFALQUE 

O Treze de Campina Grande 
terá como principal desfalque 
o volante Alberto, que cumpre 

suspensão de quatro jogos, 
imposta pelo STJD. O jogador   
foi expulso  no jogo com o São 
Bernardo, no dia 25 de junho. 
O técnico Oliveira Canindé vai 
escalar seu time com Saulo; 
Ferreira, Leonardo Luiz, Ítalo 
e  Joelson: Dedé, Jonathan, 
Tininho e Marcelinho Paraíba; 
Edinho Canutama e Reinaldo 
Alagoano.

O  árbitro de Cordino x Tre-
ze será o piauiense Antônio 
Dib Moraes de Sousa, que terá 
Mauro Cezar Evangelista de 
Sousa e Marcio Iglesias Araújo 
Silva, também do Piauí, como 
assistentes. O quarto árbitro 
será o maranhense Paulo Sér-
gio Santos Moreira.

Depois de estrear perden-
do por 3 a 0 para o Taubaté, 
na Copa São Paulo de Futebol 
Júnior, o Moto Club voltará a 
campo nesta sexta-feira,  dian-
te do Palmeiras. O jogo será 
às 21h30. Antes, às 19h30, o 
Taubaté encara o Luverdense-

MT.  A derrota para o Taubaté 
(dono da casa) deixou o Moto 
numa situação difícil, pois 
agora precisa derrotar o Pal-
meiras para se manter vivo 
na competição. Apenas duas 
equipes se classificam para a 
próxima etapa.

No próximo domingo, o 
Sampaio Corrêa realiza o se-
gundo amistoso da pré-tem-
porada, em Teresina, contra 
o River. O técnico Francisco 
Diá espera contar com o time 
próximo do ideal para este 
compromisso.

“Estamos tendo algumas 
dificuldades porque temos 
jogadores que ainda estão se 
recuperando de lesão. Mas o 
departamento médico está 
trabalhando bem e devemos 
ter um time forte, principal-
mente, na estreia da Copa 
do Nordeste”, afirmou o trei-
nador boliviano. Sobre uma 

avaliação do elenco neste 
processo de pré-temporada, 
Diá faz um balanço positivo, e 
acredita em uma boa tempo-
rada pela frente: “Aos poucos, 
nosso grupo está ganhando 
forma. O ideal seria contar 
com os jogadores que dispu-
taram a Série B logo no início 
da preparação, mas são tra-
balhadores e tinham direito 
às férias. O importante é que 
o trabalho está seguindo den-
tro do planejamento e acredi-
to que teremos uma equipe 
bastante competitiva para 
disputar todas as competi-
ções em 2018”, frisou.

O CORDINO CONTA 
COM O FUTEBOL DO 

ARTILHEIRO ULISSES 
PARA BATER O TREZE

LANCE DE MOTO 
X TAUBATÉ PELA 
COPA SÃO PAULO 

DE FUTEBOL JÚNIOR
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REMÉDIOS CASEIROS PARA AFTAS 
 Embora pareçam às mesmas, as feridas labiais 
(herpes labial) e da boca (aftas) são totalmente 

diferentes. É importante poder identificá-las

n Coma apenas alimentos frios, já que os quentes podem agravar 
as feridas na boca.
n Controle a tensão emocional é importante porque, embora 
tenha uma origem desconhecida, os estudos mostram que, às vezes, 
o estresse pode ser a causa das feridas na boca.
n Tenha cuidado ao escovar os dentes porque pode ferir algumas 
áreas.
n Mude de pasta de dentes, já que algumas contêm lauril sulfato, 
que pode ressecar a mucosa da boca e tornar mais propensa a 
ácidos.
n Consumir iogurte e alimentos que contenham vitamina B, ácido 
fólico e ferro.
n Evite comer alimentos picantes, salgados ou ácidos.
n Consulte o seu dentista se você tiver próteses dentais ou pontes 
e sofre constantemente de aftas, já que estas podem ser causadas 
porque a prótese não se encaixa bem.

Para as feridas na boca ou 

aftas é recomendado:
As feridas na boca ou aftas 

(do grego aphtai, queimadu-
ra) são caracterizadas por ser 
uma bolha que tem um centro 
amarelo ou branco acinzenta-
do com uma borda vermelha 
bem definida. Geralmente me-
dem de três a cinco milímetros 
de diâmetro (por exemplo, 
uma borracha de lápis) e apa-
recem na superfície interna da 
mucosa dos lábios ou boche-
chas ou nas membranas do 
trato digestivo.

Estas são substituídas por 
ulcerações leves que desapa-
recem sem deixar vestígios.
Enquanto que as feridas la-
biais (herpes labial) começam 
como várias bolhas, que even-
tualmente formam uma gran-
de ferida. São causadas pelo 
vírus herpes simplex I, apa-
recem geralmente sobre ou 
ao redor (parte externa) dos 
lábios e são altamente conta-
giosas. Neste caso, a melhor 
coisa é visitar o médico por ser 
causada por um vírus, mais 
ainda se as aparições são fre-
quentes.

 Existem diferentes fatores 
que podem causar aftas bu-
cais como escovação agres-
siva, próteses dentais mal 
colocadas, trauma (morder a 
parte interna da bochecha ao 
comer), alergias alimentares, 
estresse, entre outros.

Um remédio caseiro consis-
te em colocar sobre a ferida, 
com uma bola de algodão, um 
pouco de açúcar de leite, que 
pode ser comprado em farmá-
cias botânicas.Aplique mos-
tarda moída sobre a ferida três 
vezes por dia. (Nota: É doloro-
so, mas é considerado muito 
eficaz).

Enxaguar a boca com uma 
infusão de calêndula, três ve-
zes por dia. Enxaguar a boca 
com um composto de água e 
sal do mar ou uma colher de 

sopa de bicarbonato de sódio 
dissolvido.

Enxaguar a boca com 10 ou 
15 gramas de folhas e caules 
de amora os quais serão in-
troduzidos na água fervente, 
tampa-se o recipiente e deve 
repousar por 10 minutos, 
como uma infusão. Realizar 
dois enxagues diários de água 
de Carabaña. 

Comer uma maçã depois 
de cada refeição. Dar toques 
leves com um pouco de gel de 
aloe vera sobre as feridas ou 
também fazer um bochecho 
diluindo o gel com água.Man-
tenha um pouco de melado na 
boca perto das feridas.

Faça um bochecho com 
uma solução feita de uma co-
lher de sopa de casca ralada 
de romã fervida em um copo 
de água. Coloque uma gota 
de água oxigenada em cada 
ferida.

Esfregue as aftas com uma 
bolsa de chá ou apenas beba 
uma infusão de camomila.

Lave e corte ao meio dois li-
mões. Extraia o suco e despeje 
meio copo de água. Enxague 
de imediato a boca três vezes 
ao dia.  Esmague dois dentes 
de alho e depois misture com 

uma colher de chá de sal. Apli-
que esta preparação sobre as 
feridas durante dois minutos 
e depois de meia hora enxa-
gue a boca com água.

Extraia o suco de um pu-
nhado de amoras e depois 
misture com uma colher de 
sopa de água oxigenada. Apli-
que o líquido resultante me-
diante pinceladas nas áreas 
afetadas pelas aftas.

Aplique, usando uma bola 
de algodão, um pouco de óleo 
de árvore do chá diretamente 
sobre a área afetada três ve-
zes ao dia. Este remédio tem 
propriedades cicatrizantes, 
analgésicas e antissépticas.

Ferva duas colheres de 
sopa da planta chamada ca-
valinha em um copo de água 
por 5 minutos. Coe e enxague 
a boca com este cozimento, 
pelo menos quatro vezes por 
dia.

Consumir uma fatia de ma-
mão por dia, já que, graças à 
papaína que contém, ajuda na 
eliminação de toxinas do or-
ganismo; uma das causas do 
aparecimento de aftas.

Coloque, com a ajuda de 
uma bola de algodão, leite de 
magnésio sobre as aftas.
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A nova unidade significa a continuidade de investimentos na ação 
repressiva que se junta a outros vieses preventivos, a fim de atender                     

toda a região do Anil, Aurora, Isabel Cafeteira e adjacências

INAUGURADA 1ª COMPANHIA 

Mulher é 
assassinada 
com tiro na 
cabeça

Ministério Público aciona
ex-prefeito de Pio XII

O secretário de Estado da 
Segurança Pública, Jeffer-
son Portela, inaugurou a 1ª 
Companhia do 20º Batalhão 
de Polícia Militar-MA, na ma-
nhã dessa quarta-feira (3), 
no bairro da Aurora, em São 
Luís. A entrega de mais uma 
Companhia representa a con-
tinuidade de investimentos na 
ação repressiva que se junta 
a outros vieses preventivos, a 
fim de atender toda a região 
do Anil, Aurora, Isabel Cafetei-

ra e adjacências.
“Esta companhia atende 

a filosofia do governador do 
estado em implantar nesta 
região, com a saída da Funac, 
a 1ª companhia onde veio ocu-
par o prédio, em total parceria 
com a comunidade e, a partir 
de hoje, durante 24 horas. O 
Anil vai contar com um poli-
ciamento e toda a estrutura 
necessária para atender à po-
pulação, mantendo a proximi-
dade com a comunidade”, afir-

mou  o coronel Pedro Ribeiro.
Na oportunidade, estive-

ram presentes o secretário de 
Segurança, Jefferson Portela; 
secretário de Direitos Huma-
nos, Francisco Gonçalves; 
comandante-geral da Polícia 
Militar, coronel Pereira; co-
mandante do Policiamento da 
Área Metropolitana 1, coronel 
Pedro Ribeiro; policiais civis 
e militares, e a comunidade 
representada por suas lide-
ranças.

Uma mulher identificada 
como Girleia Silva foi assassi-
nada com um tiro na cabeça e 
várias pauladas durante a ma-
drugada na Vila Palmares, em 
Imperatriz. O crime aconteceu 
por volta de 4h da madrugada 

do primeiro dia do ano. Segun-
do os populares, a vítima che-
gou a ser socorrida até o Hos-
pital Municipal de Imperatriz, 
Socorrão, mas não resistiu aos 
ferimentos e morreu. A Polícia 
está apurando o caso.

O Ministério Público do 
Maranhão ingressou com 
uma Ação Civil Pública por 
improbidade administrati-
va contra Raimundo Rodri-
gues Batalha, ex-prefeito 
de Pio XII. A ação foi mo-
tivada por irregularidades 
na prestação de contas 
do município no exercício 
financeiro de 2010, apon-
tadas pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Mara-
nhão (TCE-MA).

De acordo com o TCE-
MA, a administração mu-
nicipal não teria observado 
o percentual mínimo a ser 
aplicado na manutenção e 
desenvolvimento do ensi-
no que, de acordo com a 
Constituição Federal, deve 
ser de “vinte e cinco por 
cento, no mínimo, da re-
ceita resultante de impos-
tos”. Em 2010, o município 
de Pio XII aplicou apenas 
21,52% do valor apurado.

Outra irregularidade te-
ria sido o não encaminha-
mento no prazo legal, além 
da não publicação e divul-
gação dos Relatórios Resu-

midos de Execução Orça-
mentária e dos Relatórios 
de Gestão Fiscal. Além 
disso, a Prefeitura de Pio 
XII não encaminhou a Lei 
Orçamentária Anual, o que 
impossibilitou ao Tribunal 
de Contas de verificar se a 
abertura de créditos suple-
mentares (que chegaram a 
quase R$ 14 milhões) este-
ve dentro ou fora dos limi-
tes orçamentários.

Devido aos problemas 
apontados na prestação 
de contas, o promotor de 
justiça Thiago Lima Aguiar 
pediu a condenação de 
Raimundo Rodrigues Ba-
talha por improbidade ad-
ministrativa, estando su-
jeito a penalidades como 
o ressarcimento integral 
do dano causado, suspen-
são dos direitos políticos 
de cinco a oito anos, paga-
mento de multa de até 100 
vezes o valor da remunera-
ção recebida à época e a 
proibição de contratar ou 
receber benefícios do Po-
der Público pelo prazo de 
cinco anos. Cabe apelação.
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Jan Carlos Lima foi flagrado tendo em seu poder 20 papelotes de substâncias 
semelhante a cocaína e quatro papelotes de uma substância semelhante a crack

PRESO SUSPEITO DE 
TRÁFICO DE DROGAS 

Policial militar é 

vítima de tentativa 

de homicídio

 DISPAROS

A Polícia Militar, por inter-
médio da equipe GTM Bravo 
do 9º BPM, sob o comando do 
tenente-coronel Harlan, du-
rante ronda no João Paulo, na 
manhã desta quarta-feira (3), 
ao avistar Jan Carlos Santos 
Lima, 39 anos, em atitude sus-
peita, deu início a uma abor-
dagem. Porém, ele apresentou 
um estado de descontrole, 

resistindo à revista, gritando 
com os policiais, razão pela 
qual foi imobilizado mediante 
uso moderado da força.

 Concluída a revista, cons-
tatou-se contra o suspeito a 
posse do material ilícito: 20 
papelotes de substâncias se-
melhante à cocaína, quatro 
papelotes de uma substân-
cia semelhante a crack, R$ 

130,00 em espécie, um reló-
gio prateado, um cordão pra-
teado e um aparelho celular 
LG preto.

Logo em seguida, em ato 
contínuo, foi dada voz de pri-
são em flagrante e o acusado 
apresentado ao Plantão Cen-
tral do Anjo da Guarda, com 
leves escoriações no rosto de-
vido à sua resistência.

Um policial militar do 3º BPM, conhecido por 
Laio, foi vítima de uma tentativa de homicídio na 
BR-010, próximo ao aeroporto de Imperatriz. Se-
gundo informações, o soldado estava à paisana 
e foi surpreendido por um indivíduo desconheci-
do, que efetuou vários disparos de arma de fogo 
(possivelmente de pistola) contra seu carro. Ao 
menos três tiros acertaram o PM.

A vítima, após ser alvejada, ainda gravou dois 
áudios pedindo socorro e ajuda aos amigos poli-
ciais. Laio foi socorrido, encaminhado ao Hospital 
Municipal de Imperatriz e segue internado fora de 
perigo. O carro do policial foi encaminhado para a 
perícia. A polícia investiga o caso.

HARLAN FOI PRESO 

NO JOÃO PAULO 

APÓS OFERECER 

RESISTÊNCIA 


