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DICAS  –  COMO ANDAR 
BEM DE SALTO ALTO
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PÁGINA 2

ROTEIRORECEITA – ARROZ À LA GREGA

PIADA

LOTERIAS

CACHORRINHO NO ÔNIBUS
A velhinha insistia em entrar 
no ônibus com seu cachorro 
no colo, mas o cobrador 
mostrava-se implacável:
- Sinto muito, senhora, com 
esse cachorro não pode subir.
- Ora, que falta de gentileza! 
- retruca a velhinha. - Sabe o 
que o senhor devia fazer com 
a droga desse ônibus?
- Sei - responde o cobrador. - 
E se a senhora fizer o mesmo 
com o seu cachorro pode até 
entrar no ônibus.

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 – 03h06 – Altura: -0.1m
Cheia – 09h15 – Altura: 6.1m
Baixa – 15h17 – Altura: 0.2m
Cheia – 21h19 – Altura: 6.2m

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 do Agenor - Dia 
7 de janeiro (domingo) 

às 16h com o Cícero do 
Acordeon e Forró Pegado. 
Local: Avenida Principal, 
Maracanã, antes do Pátio 
da Festa da Juçara.

Encontro dos Amigos 
-  Dia 6 de janeiro de 2018 
no Laja Jato e Conveniência 
Marinho.

Bar da Lú – Aos ábados 
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 Forró do Ano – 
Será realizado hoje, 5 de 
janeiro de 2018 (sexta) no 
Espaço Nativa Gril Toque 
Italiano/Turú, às 20h30.
Atrações: Seu Raimundinho 
e “Forró Pé no Chão” e 
Dário Rubens e convidados. 
Entrada liberada.

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

MEGA SENA - CONCURSO 2001

20 22 36 42 52 60

INGREDIENTES:
4 xícaras de arroz cozido
1 xícara de presunto
1 xícara de cenoura (picadinha e 
cozida)
3 colheres de sopa de azeitona 
(picadinha)
1/2 de uma lata de milho
1/2 de uma lata de ervilha
Temperos a gosto ou (salsa, 
cebolinha. . . )

MODO DE PREPARO:
1 - Misture tudo
2 - Se preferir, leve ao forno com 
queijo ralado ou parmesão

1 - O primeiro passo para ficar confortável no 
salto (e desfilar por aí) é escolher um modelo 
adequado ao seu pé – sapatos muito apertados 
ou folgados irão dificultar a movimentação e 
render dores musculares mais tarde.
2 - Não tem jeito: o salto diminui a velocidade 
da caminhada para a maioria das pessoas. Por 
isso, evite correr ou andar muito rápido com ele, 
especialmente se você não tem muita prática, 
além do desequilíbrio, você ainda pode levar um 
tombo daqueles.
3 - Como andar de salto 3 -  Sapatos com 
saltos largos são mais fáceis de andar, assim 
como aqueles que contam com uma plataforma 
(chamada meia-pata) na parte da frente. Se a 
ocasião exigir que você ande mais ou permaneça 
muito tempo de pé, prefira esses modelos.
4 - Como andar de salto 4 - Para um andar 
mais elegante, mantenha as pernas fechadas 
e as pontas dos pés retas. Ao colocar um pé 
à frente do outro durante a caminhada, você 
melhora seu equilíbrio e ainda consegue um 
movimento mais bonito, estilo Gisele Bundchen.
5 - Como andar de salto 5 - Ao descer e subir 
escadas, utilize os corrimões e apoie bem a parte 
da frente do pé no degrau. Se a superfície for 
estreita, pise em diagonal para não correr o risco 
de tropeçar.

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

RÉVEILLON DO GRUPO “X DA QUESTÃO” NÃO TEM OUTRO IGUAL... NOITE INESQUECÍVEL!!!
CASAMENTO DE

LORENA E JÚLIO NA “IBA”

ANIVERSÁRIO DE 90 
ANOS DO SR. LOURIVAL

(EX-JOGADOR DA BOLÍVIA 
QUERIDA)
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Veja quais concursos do Poder Executivo Federal que agitarão 2018. São muitas vagas e ótimos salários

SEJA FUNCIONÁRIO FEDERAL

1 – Concurso PRF 2018 
(Polícia Rodoviária Federal)
O pedido da Polícia Rodoviária Federal foi 
de 1.300 vagas para policial. O último con-
curso para o cargo foi para 1.000 vagas em 
2013.
A banca organizadora foi o Cespe (atual-
mente Cebraspe). A remuneração ultra-
passava R$ 6 mil.

Os candidatos foram submetidos à sete 
etapas:

- provas objetivas, de caráter eliminatório 
e classificatório
- prova discursiva, de caráter eliminatório 
e classificatório
- exame de capacidade física, de caráter 
eliminatório
- avaliação de saúde, de caráter elimina-
tório
- avaliação psicológica, de caráter elimi-
natório
- investigação social e (ou) funcional, de 
caráter eliminatório
- avaliação de títulos, de caráter classifi-
catório

Para concorrer ao cargo, o candidato deve 
ter graduação de nível superior em qual-
quer área de formação. Se você escolheu 
esse concurso é hora de começar a mara-
tona de estudos.

Atividades do cargo
O Policial Rodoviário Federal realiza di-
versas atribuições, entre elas, a de realizar 
atividades de natureza policial envolvendo 
fiscalização, patrulhamento e policiamen-
to ostensivo, atendimento e socorro às ví-
timas de acidentes rodoviários e demais 

atribuições relacionadas com a área ope-
racional do Departamento de Polícia Ro-
doviária Federal.

2 – Concurso PF 2018

A Polícia Federal também já tem o pedido 
protocolado no MPOG e aguarda autoriza-
ção para o preenchimento de 1.758 vagas.
As solicitações são para os cargos de Agen-
te, escrivão, Delegado e Perito. As remune-
rações vão de R$ 12.441,26 a R$ 23.130,48 
com o reajuste de janeiro de 2018.
Os candidatos que desejarem concorrer ao 
cargo de delegado deverá ter nível supe-
rior em direito, além de três anos de ex-
periência em atividade jurídica ou policial.
Já para perito, é exigida formação superior 
que varia conforme a área de atuação. Em 
ambos os casos, possuir a carteira nacio-
nal de habilitação é um dos requisitos.
As provas da PF costumam ser aplicadas 
em todas as capitais, com exceção da pro-
va oral, que acontece apenas em Brasília.

O último concurso da PF foi em 2014 para 
600 vagas para o cargo de Agente de Po-
lícia Federal, para nível superior. A banca 
organizadora foi o Cespe. 

3 – Concurso Suframa 2018
A Superintendência da Zona Franca de 
Manaus (SUFRAMA)já está com pedido 
protocolado no MPOG e a última movi-
mentação foi em novembro de 2017. 
A SUFRAMA é uma autarquia vinculada 
ao Ministério da Indústria, Comércio Ex-
terior e Serviços que administra a Zona 
Franca de Manaus – ZFM.
A instituição tem como responsabilidade 

construir um modelo de desenvolvimento 
regional que utilize de forma sustentável 
os recursos naturais, assegurando viabili-
dade econômica e melhoria da qualidade 
de vida das populações locais.
O último concurso da instituição foi em 
2014 para cargos de níveis médio e supe-
rior com remuneração que chegavam a R$ 
5.334,90. A banca organizadora foi o Cespe.

4 – Concurso AGU 2018
O pedido de concurso da Advocacia Ge-
ral da União (AGU) deu mais um passo e 
teve última movimentação em 21/11/2017 
e teve o processo no MPOG recebido na 
Divisão de Concursos Públicos.
De acordo com informações no site da ins-
tituição, o concurso público está autoriza-
do para 100 vagas extraoficialmente, falta 
ainda ser publicada no Diário Oficial.
Sendo assim, os candidatos já podem se 
planejar para iniciar os estudos baseados 
no último concurso. 
O último concurso da AGU para diversos 
cargos de nível médio e superior foi em 
2014 com oferta de 78 vagas com remune-
rações que variavam de R$ 2.818,02 a R$ 
5.294,52.
Já para Advogado da União foi em 2015 e 
ofereceu 84 vagas para o cargo.

5 – Concurso Ministério 
do Esporte 2018
O Ministério do Esporte – ME também teve 
movimentação recente. Em 14 de setem-
bro de 2017, o processo foi concluído no 
Gabinete/SGP. Veja o processo no MPOG
O último concurso foi em 2008 para di-
versos cargos de níveis médio e superior 
e contou com 94 vagas. A organizadora foi 
o Cespe.

Sobre o ME

O Ministério do Espor-
te é responsável por 
construir uma Política 
Nacional de Esporte e 
trabalha ações de in-
clusão social por meio 
do esporte, garantindo 
à população brasileira o 
acesso gratuito à prática 
esportiva, qualidade de 
vida e desenvolvimento 

humano.

Além disso, desenvolve o esporte de alto 
rendimento. 

6 – Concurso Ministério da 
Justiça
O processo do Ministério da Justiça tam-
bém teve movimentação em outubro do 
ano passado tendo sido concluído no Ga-
binete/SGP. 
O último concurso do MJ foi em 2015 para 
os cargos de Técnicos Especializados de 
Complexidade Gerencial, de Complexidade 
Intelectual e de Suporte, de nível superior. 
As remunerações variavam de R$ 3.800 a 
R$ 8.300. 

7 – Concurso Funai 2018
O concurso da Fundação Nacional do Índio 
(Funai) teve sua última movimentação em 
14 de novembro quando teve o processo 
concluído na Divisão de Concursos Públi-
cos.
O último concurso da Funai foi em 2016 
para 220 vagas de nível superior. As remu-
nerações iniciais variavam de R$ 5.345,02 
e R$ 6.330,31.
A banca organizadora foi a Esaf (Escola de 
Administração Fazendária).

8 – Concurso MPU 2018
O concurso do Ministério Público da União 
(MPU) era aguardado para 2017, mas sairá 
apenas em 2018.
A comissão responsável pela seleção já foi 
definida segundo portaria publicada no 
Diário Oficial.
O último concurso do MPU foi em 2015 
para a área de apoio. Foram contempladas 
25 vagas, ao todo, para os cargos de Ana-
lista, com especialidades em Engenharia 
Química, Finanças e Controle e Atuarial e 
Técnico, com especialização em Segurança 
Institucional e Transporte.
O MPU tem a tradição de ofertar vagas em 
todo o país. No concurso de 2013, aberto 
para analistas e técnico foram ofertadas 
146 vagas + cadastro reserva. Foram mais 
de 4 mil candidatos convocados
No caso do próximo concurso do MPU, 
a Lei Orçamentária Anual deste ano, de 
2017, prevê a admissão de 681 novos servi-
dores na instituição.

Para ajudar na sua escolha, o Aqui-MA listou 
os concursos de maior procura que prometem 
agitar o ano de 2018 e que já tiveram seus pedi-

dos protocolados no MPOG e com movimenta-
ções recentes.

Assim, você pode se programar e direcionar seus 

estudos antecipadamente, pois quando o edital for 
publicado já estará bem à frente dos desavisados 
que estudam de última hora.
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  SERVIÇOS

Unidade do Viva/Procon em Lago 
da Pedra amplia o atendimento

4 CIDADES
5/1/2018

São Luís tem o menor valor cobrado na gasolina 
do país. A Ilha do Amor bateu grandes cidades 

como São Paulo, Rio de Janeiro e outros

Prefeito enfarta e é 
transferido para capital

VIANA

No início da tarde desta 
quinta-feira (4), o atual prefeito 
do município de Viana,  Magra-
do Barros ( PCdoB), enfartou 
e precisou ser transferido com 
urgência para São Luís em um 
helicóptero do Centro Tático 
Aéreo (CTA).

Magrado (foto) estava em 
um almoço com lideranças polí-
ticas em um bairro do município 
quando sentiu os primeiros sin-
tomas. Ele foi direcionado para 
o município de Matinha e logo 
em seguida foi encaminhado 
para a capital maranhense.

Inaugurado em outubro 
do ano passado, a unidade 
do Viva/Procon no muni-
cípio de Lago da Pedra já 
realizou 17.268 atendimen-
tos. Neste início de ano, por 
causa do aumento da de-
manda, foi disponibilizado 
mais um guichê que vai ofe-
recer o serviço de emissão 
de identidade, o RG.  

O presidente do Institu-
to de Proteção e Defesa do 
Cidadão e Consumidor do 
Maranhão (Procon/MA) e 
do Viva, Duarte Júnior, afir-
mou que em todas as uni-
dades do Procon/MA e Viva 
o atendimento oferecido ao 
público é de qualidade, con-
forto e segurança. “A nossa 
missão é expandir, cada 
vez mais, o atendimento 
realizado por nossas uni-
dades, proporcionando ao 
cidadão e consumidor um 
serviço com o conforto e 
acessibilidade que já se co-
nhece diante da qualidade 
proporcionada pelo órgão”, 

afirmou Duarte Júnior. 
A unidade do Viva/Pro-

con de Lago da Pedra tem 
capacidade de realizar 300 
atendimentos por dia. Fun-
ciona de segunda a sexta, 
das 7h às 17h, com emissão 
de senhas até as 16h. O en-
dereço é a Rua Coronel Pe-
dro Bogea, 98, Macaúba.

Serviços oferecidos

Identidade RG

Antecedentes Criminais

Entrega RG

Recepção

Balcão do Cidadão

Junta Militar

Procon

Sala do Empreendedor (Se-
brae)

Todo brasileiro que tem 
carro reclama do valor dos 
combustíveis no país. Mas 
uma boa notícia veio para 
animar o início de ano: o 
preço do diesel e gasolina 
reduzem nas refinarias. 

Isso é muito bom, pois 
deverá refletir no bolso do 
consumidor, onde poderá 
ter uma redução no valor 
nas bombas dos postos de 
combustíveis.

Mas outra notícia vai 
animar mais ainda os lu-
dovicenses: a última pes-
quisa semanal da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustí-
veis (ANP) mostrou que 
a capital maranhense tem 
a gasolina mais barata do 
país.

Com o valor médio de 
R$ 3,597, a agência reali-
zou pesquisa em dezenas 
de postos de São Luís, re-
velando que o Ilha do Amor 
bateu a concorrência de 
outras capitais como São 
Paulo (SP), Rio de Janeiro 
(RJ), Curitiba (PR) e Porto 
Alegre (RS).

Apenas as cidades de 
Manaus (AM), com o valor 
de R$ 3,658, e Salvador 
(BA), com R$ 3,80, se apro-
ximam da capital mara-
nhense.

Confira os valores das outras capitais:
RIO BRANCO (AC)      R$ 4,771 
MACEIO (AL)      R$ 3,967 
MACAPA (AP)      R$ 3,957 
MANAUS (AM)       R$ 3,658 
SALVADOR (BA)      R$ 3,800 
FORTALEZA (CE)       R$ 4,162 
BRASILIA (DF)      R$ 4,197 
VITORIA (ES) -      R$ 3,969 
GOIANIA (GO)       R$ 4,472 
SAO LUÍS (MA)      R$ 3,597
CUIABA (MT)        R$ 4,125 
CAMPO GRANDE (MS)      R$ 4,013 
BELO HORIZONTE - (MG)      R$ 4,087 
BELEM (PA)       R$ 4,034 
JOAO PESSOA - (PB)       R$ 3,884
CURITIBA (PR) -       R$ 4,002
RECIFE (PE)       R$ 3,917 
TERESINA (PI)       R$ 3,917
RIO DE JANEIRO (RJ)       R$ 4,533
NATAL (RN)       R$ 4,086 
PORTO ALEGRE (RS)        R$ 4,372
PORTO VELHO (RO)       R$ 4,121
BOA VISTA (RR)       R$ 4,143
FLORIANOPOLIS (SC)       R$ 4,214
SAO PAULO (SP)       R$ 3,899
ARACAJU (SE)       R$ 4,132
PALMAS (TO)       R$ 4,285
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DINHEIRO

n comer menos fora de casa;

n deixar o carro na garagem;

n pesquisar preços;

n reduzir despesas: avalie no 
seu orçamento quais despesas 
podem ser eliminadas, mesmo 
que temporariamente, e as que 
você consegue reduzir;

n economizar água e luz: 
observe o tempo no banho, 
feche a torneira enquanto 
ensaboa a louça, acumule 
roupas para lavar na máquina 
ou para passar tudo de uma vez. 
Substitua as lâmpadas pelas 
econômicas, procure manter 
a casa aberta para aproveitar 
a luz natural, desligue os 
eletroeletrônicos quando não 
estiver usando;

nrever seus hábitos financeiros: 
verifique, no seu dia a dia, quais 
gastos podem ser reduzidos. 
Reveja ou substitua o plano da 
academia, avalie como você 
utiliza seu dinheiro e se tem o 

NO BOLSO EM 2018
Como economizar 
dinheiro e começar 
2018 com o pé 
direito?

Que tal economizar 
dinheiro e garantir um 
novo ano sem dívidas, 
aprendendo a ter con-
trole financeiro, de for-
ma a poder aproveitar 
melhor o momento pre-
sente e, ainda, pensar 
também no seu futuro?

DICAS FINANCEIRAS 
PARA GARANTIR UM 
2018 NO AZUL:

A importância do 
planejamento 
financeiro pessoal

Para conseguir rea-
lizar um planejamento 
financeiro eficaz, con-
sidere o valor real rece-
bido em cada mês, que 
deve ser a sua renda 
líquida. Com essa infor-
mação em mãos, esta-
beleça quais gastos po-
derá realmente assumir.

Controle de gastos
Analise para onde 

está indo seu dinheiro e 
reflita sobre a qualidade 
dos seus gastos e reveja 
hábitos.

Confira:
hábito de comprar por impulso;

nlevar lista no supermercado;

avaliar serviços contratados: assinatura 
de revista, serviços de TV a cabo e 
internet, plano de saúde etc. São 
tantos os serviços pelos quais pagamos 
em nosso dia a dia, que nem nos 
damos conta. Verifique, um por um, 
a possibilidade de negociar preços, 
cogitando a troca de fornecedor ou de 
pacote se valer a pena.

n fugir das desculpas: para manter 
seu orçamento sob controle, além de 
monitorar seus gastos (relacionando-
os mensalmente na sua planilha), você 
deve observar a forma como consome. 
Pense e responda: você sempre arruma 
uma justificativa para acabar 
gastando mais do que deve?

*Lembre-se: economizar dinheiro é uma 
das principais lições de Educação Financeira e 

o caminho para a realização de muitos sonhos. 
Defina a sua estratégia, sonhe e realize!

É possível economizar dinheiro no dia a dia, com pequenas atitudes que, no final do mês, 
podem fazer uma grande diferença. 

n evitar as compras por impulso: 
revendo hábitos e planejando 

melhor os seus gastos, é 
possível guardar dinheiro 
para a realização de sonhos, 

objetivos que você pode 
definir para serem 
alcançados no curto, 
médio e longo prazo. 
A educação financeira 

lhe possibilita grandes 
conquistas.
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TE CONTEI?

AISLAN DEIXA NAKAMURA E

E CONQUISTA UMA NOVA MUSA

u
GLOBO

PEGA PEGA

u O OUTRO LADO DO PARAÍSO
GLOBO

 NOVELAS

u MALHAÇÃO
GLOBO

uTEMPO DE AMAR
GLOBO

O zagueiro Aislan já tem 

um novo amor. O jogador, 

revelado pelo São Paulo, 

terminou o noivado com 

a apresentadora Carol 

Nakamura em agosto de 

2017, mas já começou 

o novo com uma nova 

musa. A modelo Ingrid 

Braga publica fotos e 

declarações de amor a 

Aislan desde o começo de 

dezembro. No primeiro dia 

de 2018, Ingrid escreveu: 

“Do meu jeito torto, bobo 

e louco, mas te amo. E 

não te troco por nada e 

ninguém”. O zagueiro de 

29 anos teve passagens 

por Vasco e Náutico e vai 

disputar o Campeonato 

Carioca pelo Madureira 

nesta temporada.

Tato se desespera com a falsa re-
velação de K2. Todos se divertem 
na festa de Tonico e Keyla. Deco 
afirma a Roney que será um pai 
presente para Tonico. Tato ques-
tiona K2 sobre a veracidade da 
gravidez. Tato desabafa com An-
derson e ele insinua que descon-
fia de K2. Ellen conta a Fio que 
ficou com Jota. Noboru estranha 
a ausência de Tato e questiona 
Lica e Tina. 

Nicota tenta acalmar Maria Vitó-
ria. Giuseppe pede que Helena 
o deixe voltar para casa. Pepito 
teme ter prejuízo na venda das 
geleias. Vicente decide convidar 
Carolina para jantar com Maria 
Vitória. Eunice sente-se mal e 
Celeste desconfia. Conselheiro 
decide comprar o chalé de Reinal-
do, mas exige que Bernardo não 
revele sua identidade. Fernão en-
trega a carta adulterada de Inácio 
para Henriqueta. Delfina discute 
com Tereza. 

Expedito impede Nina de falar 
com Sabine. Siqueira e Domênico 
não conseguem extrair o depoi-
mento de Aníbal, que insiste em 
permanecer calado. Nina informa 
a Athaíde que Aníbal não falou 
durante o depoimento. Nelito se 
sente atraído por Raquel. Luiza 
comenta com Bebeth que sente 
que Maria Pia está mudando. 

Samuel afirma que não deixará 
que Clara se aproxime de Suzy. 
Gael se afasta de Sophia ao ver 
Tomaz, que aconselha o pai a lu-
tar para reconquistar Clara. Sa-
muel conta para Adinéia como foi 
sua conversa com Clara. Nádia 
conta para Tônia seu plano de 
reaproximá-la de Bruno.
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SEU SIGNO DE HOJE
ÁRIES - Dia positivo que o beneficiará 
de modo decisivo. Notícias agradáveis. 
Não dê crédito a rumores e boatos que 
possam surgir. As oportunidades de pro-
gresso ajudarão você a encontrar uma 
pessoa peculiar, que poderá lhe comple-
tar profissionalmente.

TOURO - Com prudência e reserva você 
chegará onde deseja. Dia propício no 
plano profissional, financeiro e amoroso 
e também favorável para jogos, loteria e 
sorteios. Abuse de todos os seus encan-
tos neste período, inclusive de seu lado 
mais poético.

GÊMEOS - Excesso de exigência para 
com as pessoas demasiadamente sen-
síveis. Cuidado com os inimigos ocultos. 
Não descuide da saúde. Acidentes po-
dem acontecer se você abusar. Portanto, 
previna-se. Uma viagem inesperada po-
derá ser muito proveitosa.

CÂNCER - Felicidade amorosa, senti-
mental e bastante sucesso em diversões 
e nas festividades onde comparecer, es-
tão previstos para você neste dia. Bom 
relacionamento com os familiares e ami-
gos. Hoje e um dia favorável para jogar 
em loterias.

LEÃO - Bom fluxo astral para compra e 
venda de produtos para lavoura e agro-
pecuária. Poderá, também, lucrar ines-
peradamente através de jogos, sorteios 
e da loteria. Será favorecido no campo 
amoroso e familiar.

VIRGEM - Dia favorável para suas tran-
sações financeiras e para comprar ou 
vender bens móveis e imóveis. Terá êxito 
também ao tratar de assuntos sociais e 
no lançamento de novas ideias profissio-
nais. Propício ao amor.

LIBRA - Questões e disputas com em-
pregados ou patrões deverão ser deixa-
dos de lado. Evite, também, que abusem 
de sua boa fé e procure neste dia ser 
ativo, enérgico e trabalhador. Saíra ven-
cedor. Pode viajar.

ESCORPIÃO - Dia em que tudo correrá 
de acordo com seus planos. Os negócios 
deverão dar lucros, bem como o setor 
profissional pelos esforços que tem de-
senvolvido. Deve aproveitar o dia de hoje, 
para uma abordagem mais prática da 
vida.

SAGITÁRIO - Como você não aceita 
derrota dentro de um plano mental ele-
vado, deverá realizar o máximo neste dia 
a fim de chegar ao auge de suas preten-
sões. Pode contar com o favor de todos. 
Excelente para uma visita ao dentista ou 
ao médico.

CAPRICÓRNIO - As questões financei-
ras estão oscilando durante este perío-
do. Procure conter os seus gastos. Pode-
rão surgir bons negócios e você deverá 
ter uma reserva para não perdê-los e ain-
da recuperar possíveis perdas. Sucesso 
em pesquisas e na medicina.

AQUÁRIO - Quanto à saúde, faça todos 
os esforços para manter uma boa ali-
mentação, e também procurando fazer 
sempre alguns exercícios leves para 
manter uma boa forma física e psíquica. 
Imponha um novo ritmo em suas ativida-
des e ficará surpreso com os resultados.

PEIXES - Se necessitar de alguém para 
ajudar você a solucionar problemas e 
negócios importantes, escolha-o com 
muito cuidado. Pense sempre positivo e 
nunca deixe de acreditar na sua capaci-
dade de transformação.

COM SEIS ANOS DE CASADOS,
DENTINHO SE DECLARA PARA DANI

Casados desde 2012, o jogador de futebol Dentinho se declarou 
com um texto romântico à esposa, Dani Souza, que completa 37 anos 
na terça-feira (2). Com uma postagem em suas redes sociais, o atleta 
do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, compartilhou uma série de fotos e 
rasgou elogios à companheira. “Feliz aniversário amor da minha vida 
@dani_souza_! Você é uma mulher incrível, supermãe, superesposa! 

Agradeço a Deus todos os dias por me abençoar e me dar a honra 
de ser seu marido! Te amo para sempre #happybirthday #Parabéns 
#MyLove #MeuAmor #Loveyou #Teamo”, escreveu Dentinho na le-

genda da publicação no Instagram. A modelo e o jogador, que moram 
na Ucrânia desde 2011, são pais do primogênito Bruno Lucca e das 

gêmeas Rafaella e Sophia.
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Após negociações, MAC e Moto Club fecharam um amistoso, no dia 
13, no Estádio Nhozinho Santos. As duas equipes vão se enfrenter às 
15h30 e deverão fazer o primeiro teste dos jogadores que vão dispu-
tar o Campeonato Maranhense 2018. No caso do Moto Club, além do 
Estadual, o time ainda disputa a Série D do Brasileiro.
Além de dia e hora confirmados, os valores dos ingressos também já 
foram revelados. Será de R$ 20 para a arquibancada e R$ 30 cadei-
ras cobertas. As duas equipes também se enfrentam no Estadual, no 
dia 7 de março, com o mando do Papão do Norte.  
 O Moto Club estreia no Maranhense no dia 20, contra o Imperatriz, 
no Estádio Frei Epifânio. Já o Maranhão visita o Peixe Pedra, no dia 21.

O CSA já retornou os trabalhos após a folga do réveillon. Após a 
vitória por 5 a 1 no amistoso do último sábado contra a equipe do 
sindicato dos atletas, dois dias de folga e agora o grupo retoma os 
trabalhos com força total, visando a estreia na Copa do Nordeste, no 
dia 18. Com a estreia em jogos oficiais tão próxima, o técnico Flávio 
Araújo já começa a montar a sua base titular. E um dos destaques 
do seu time vem sendo o volante Dawhan, que marcou dois gols no 
último jogo-treino.
Com apenas 21 anos, Dawhan vem apresentando um futebol de 
gente grande. Em 2016, ele foi escolhido como a revelação do Cam-
peonato Alagoano. O jogador foi um dos pilares da conquista da Série 
C pelo CSA, tendo inclusive sido decisivo em jogos cruciais, como 
na assistência para o gol de Michel Douglas no primeiro jogo da 
final contra o Fortaleza. Entretanto, Dawhan vinha se destacando na 
equipe pela sua função defensiva. Ele sempre foi um dos jogadores 
que dava sustentação ao setor do CSA, que foi considerado um dos 
melhores da Série C de 2017. 

Moto Club e Maranhão Atlético 
fecham amistoso no dia 13

Dawhan mais ofensivo é aposta 
de Flávio Araújo no CSA

MAREMOTO

NOVIDADE

Lateral Júnio treina entre os titulares e César Sampaio reaparece 
no time após lesão. Ataque é formado por Rato e Uillian

PERTO DO IDEAL

ESPORTES

O Sampaio Corrêa já está 
praticamente definido para o 
primeiro confronto de 2018. 
Mesmo não sendo oficial, o time 
tricolor encara o River-PI em 
duas partidas amistosas. O pri-
meiro encontro será no Piauí, no 
próximo domingo (7).

A equipe do Sampaio Corrêa 
trabalha forte para o confronto, 
e o técnico Francisco Diá, aos 
poucos, vai tendo em mãos uma 
formação ideal para o início da 
temporada.

Em coletivo realizado no CT 
José Carlos Macieira, o treina-
dor pode contar com o lateral-
direito Júnio, que treinou no time 
titular pela primeira vez, após 
passar por período de fortes tra-
balhos físicos. O atleta entrou no 
lugar de Nonato, que vinha sen-
do improvisado na função após 
Bruno Moura ter se lesionado.

Recuperado de um proble-

ma muscular, César Sampaio 
reapareceu entre os titulares e 
formou a dupla de volantes ao 
lado de Yuri. Fernando Sobral e 
Marlon completaram o meio-
campo, com Wellington Rato 
e Uillian na linha de ataque. “É 
uma formação bem próxima 
daquilo que estamos imagi-
nando. Com a recuperação de 
alguns jogadores que estão em 
período de transição e o reforço 
dos atletas que chegaram de-
pois teremos uma equipe bem 
encorpada para iniciar a tempo-
rada”, Francisco Diá, treinador 
boliviano

A partir desta sexta-feira, o 
elenco Tricolor já poderá con-
tar com o atacante Felipe Alves, 
que desembarca em São Luís na 
madrugada do dia 5, e começa-
rá a cumprir a carga de treinos 
físicos para depois ser entregue 
à comissão técnica.

LATERAL-DIREITO JÚNIO 

TREINOU ENTRE OS TITULARES 

DO SAMPAIO CORRÊA
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À ESPERA DE RUEDA
  NEGOCIAÇÃO

RUEDA TEM CONTRATO COM O FLAMENGO, QUE 
AINDA ESPERA A DECISÃO DO TREINADOR

Goiás negocia com o Flu-
minense o empréstimo do 
meia-atacante Maranhão, 
fora dos planos do clube ca-
rioca. O jogador de 27 anos 
está na lista de atletas que 
o Tricolor colocou à dispo-
sição, pois não serão apro-
veitados pelo técnico Abel 
Braga em 2018.

Maranhão é de São Luís e 
já passou por equipes como 
Bahia, Atlético-PR e Chape-
coense. Ele também já es-
teve no futebol do México e 
da Coreia do Sul. Em 2017, 
começou a temporada no 
Fluminense e depois foi em-
prestado à Ponte Preta. Não 
marcou gols ao longo do 
ano. “Maranhão realmente 
é um jogador que interessa. 
O que vale ressaltar é que 
ele não foi ‘dispensado’ pelo 
Fluminense, como muitos 
falam. Ele está à dis-
posição para em-
préstimo e é isso 
que estamos ne-
gociando, mas 
nada fechado 
ainda”, afirma 
Túlio Lustosa, 
gestor de fuetbol 
do Goiás.

O contrato de 

Maranhão com o Fluminen-
se vai até o fim de 2018. Se-
gundo Túlio, o jogador ainda 
conversa com o clube cario-
ca para definir se irá ou não 
prorrogar esse vínculo antes 
de assinar com o Esmeraldi-
no. O dirigente acredita em 
um desfecho positivo até o 
fim da semana.

FICHA TÉCNICA
Nome: Francinilson Santos 
Meirelles
Apelido: Maranhão
Idade: 27 anos
Cidade de nascimento: 
São Luís (MA)
Posição: atacante
Altura: 1,68m
Peso: 63 kg

Maranhão em 2017
Fluminense: 11 jogos e ne-
nhum gol

Ponte Preta: nove jogos 
e nenhum gol

Flamengo aguarda pela apresentação do técnico, mas chilenos garantem acerto com o colombiano. 
Ao mesmo tempo, rádio diz que seleção sul-americana trabalha com plano B: Eduardo Berizzo

Apesar da conversa do Fla-
mengo com Reinaldo Rueda 
e da confiança na sequência 
do treinador no comando do 
time, os chilenos também se-
guem confiantes de que o co-
lombiano assumirá a seleção 
nacional. O jornal “La Tercera” 
publicou detalhes do contrato 
que foi oferecido. Segundo o 
diário, após subir os valores 
salariais, a Federação Chilena 
conseguiu convencer Rueda 
de aceitar a cláusula que pode 
romper o compromisso entre 
as partes após a Copa Améri-
ca de 2019 - o compromisso 
tem término previsto apenas 
para o fim das eliminatórias 
para o Mundial de 2022.

Segundo informa o “La Ter-
cera”, a Federação Chilena en-
tende que é preciso fazer uma 
boa competição para recuperar 
a seleção nacional, atual bicam-
peã da América do Sul, mas que 
ficou fora da Copa do Mundo de 
2018, na Rússia. Uma reformu-
lação na equipe será necessá-
ria, o que pode dificultar o ca-
minho para o tricampeonato. 
Mas caso o time seja eliminado 
na fase de grupos, por exemplo, 
os dirigentes podem encerrar o 
vínculo com o treinador.

Para comandar o Chile, ain-
da de acordo com a publica-
ção, Reinaldo Rueda recebe-
rá US$ 3,25 milhões por ano 
(R$ 10, 5 milhões). A Federa-

ção ainda pagará a multa de 
rescisão de US$ 325 mil (R$ 
1,05 milhão) ao Flamengo. O 
comandante é aguardado na 
próxima semana para assinar 
contrato, mas o “La Tercera” 
afirma que o anúncio oficial 
pode sair a qualquer momen-
to com a definição dos últimos 
detalhes e o pagamento da 
cláusula ao Rubro-Negro.

CHILE TEM PLANO B
Apesar do tom de oti-

mismo, os chilenos tam-
bém veem um clima de 
indefinição e, segundo a 
imprensa local, trabalham 
com alternativas caso o 
colombiano prefira conti-
nuar no Flamengo. Nesta 
quarta-feira, a Radio ADN 
noticiou que o argentino 
Eduardo Berizzo, recém-
demitido do Sevilla, é o 
plano B da Federação Chi-
lena e já até abriu conver-
sas com o treinador.

Maranhão pode se
transferir para o Goiás
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FECHADO

Quase um mês depois de ter confirmado a contratação do atacante Júnior Dutra, o Corinthians 
anunciou nesta quinta-feira seu segundo reforço para 2017. O volante Renê Júnior assinou contrato 
válido por três temporadas e se apresentou no CT Joaquim Grava. Renê chega sem custos ao Co-
rinthians, já que seu vínculo com a Ponte Preta se encerrou. Ele estava emprestado ao Bahia, clube 
pelo qual se destacou no Campeonato Brasileiro. O volante é desejo antigo do Corinthians e quase 
reforçou o clube em 2015, quando utilizou a estrutura do CT Joaquim Grava para se recuperar de uma 
lesão no púbis. Desde então, o Timão observava de perto o desempenho de Renê. A diretoria segue 
em busca de mais reforços. O lateral-esquerdo Juninho Capixaba já foi contratado, e o zagueiro Hen-
rique só depende de sua rescisão contratual com o Fluminense. O Corinthians quer um centroavante 
para a vaga de Jô, vendido para o Nagoya Grampus, do Japão.

Corinthians anuncia contratação do volante Renê Júnior
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GERAL

COMO DESCOBRIR SE O OURO É REAL
O ouro falso possui menos 

de 10 quilates. Leve sua joia 
a um joalheiro para descobrir 

precisamente a veracidade 
de seu material. Se você 

quiser verificar por si mesmo, 
eis uma lista de testes 

para descobrir se o ouro é 
verdadeiro

Teste do prato cerâmico
Este é um jeito fácil de descobrir a autenticidade 

do ouro. Mantenha em mente que o seu item pode 
acabar arranhado.

1 - Encontre um prato cerâmico não vidrado. É 
possível comprar uma peça em quase qualquer loja 
de artigos domésticos.

2 - Arraste seu objeto pela superfície do prato. 
Uma mancha preta indica que o ouro não é real, en-
quanto que uma mancha dourada indica a genuini-
dade do objeto.

Inspeção visual
A primeira coisa a ser feita para checar se o ouro é real é 

observá-lo. Procure por sinais particulares que apontem se o 
material é verdadeiro.

1 - Procure marcas oficiais na peça. Uma estampa indica-
rá a fineza dele (1-999 ou .1.-.999) ou os quilates (10K, 14K, 
18K, 22K ou 24K). Tudo menos de 10K não é considerado 
ouro verdadeiro. Uma lupa facilitará este processo.

Um pedaço mais velho pode não ter uma marca visível 
devido a desgastes.

O ouro falso pode exibir uma marca que pareça autênti-
ca; mais testes serão necessários.

Procure por 
descolorações notáveis

 É importante procurar descoloração em áreas 
que demonstrem fricção constante (tipicamente 
ao redor de bordas).

Você provavelmente possui um artigo que 
é apenas folheado a ouro caso o material esteja 
se desgastando e demonstre um metal diferente 
abaixo dele.

Teste da mordida
Nós todos já vimos um filme em que um 

prospector morde um pedaço de ouro para 
testá-lo. Também vimos atletas Olímpicos 
morderem a medalha de “ouro” ao recebê-la. 
A utilidade dessa última atitude, porém, é des-
conhecida.

1 - Morda o ouro com pressão moderada
2 - Examine as marcas deixadas no mate-

rial. Na teoria, ouro real exibirá as marcas de 
seus dentes; marcas mais profundas indicam 
ouro mais puro.

Este teste normalmente não é recomen-
dável, visto que você pode danificar os dentes. 
Sem mencionar que o chumbo é mais macio 
do que ouro – e peças folheadas a ouro pode-
rão parecer reais ao serem mordidas.

Teste do ímã
Este é um teste fácil, mas não é algo garantido ou 

infalível. Algo fraco como um ímã de geladeira não 
será útil, mas ímãs mais fortes encontrados em lojas 
especializadas e em objetos comuns como trancas 
de bolsas femininas, brinquedos infantis ou Discos 
Rígidos antigos serão fortes o suficiente para a rea-
lização do teste.

- Posicione o ímã acima do objeto. O ouro não é 
um metal magnético, portanto ele é falso se for atra-
ído ou ao grudar-se no ímã. Entretanto, a falta de re-
ações nem sempre indica a consistência do material, 
pois metais não-magnéticos são utilizados na falsifi-
cação de joias.
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EXPLOSÃO BANCÁRIA
Homens armados caem de bala na polícia e explodem banco na cidade de Zé Doca. 

Bandidos fugiram em direção ao Pará e ainda deixaram moedas pelo caminho

Na primeira semana 
de 2018, o Maranhão já 
teve o primeiro registro 
de ataque a bancos. O 
caso foi registrado na 
cidade de Zé Doca, dis-
tante 311 km de São Luís.

O ataque aconteceu 
na madrugada desta 
quinta-feira (4), por vol-
ta de 1h40, onde cerca 
de dez bandidos, for-
temente armados, ex-
plodiram a agência do 
Banco do Brasil, levando 
uma grande quantidade 
de dinheiro. O valor total 
roubado pelos bandidos 
ainda não tinha sido con-
firmado até o fechamen-
to desta edição.

Os bandidos chega-
ram à cidade e foram 
direto para o quartel da 
Polícia Militar, onde acu-
aram os policiais com 
vários disparos de ar-
mas de fogo. Houve tro-
ca de tiros entre os as-
saltantes e os policiais, e 
os criminosos acabaram 
deixando os policiais 
encurralados enquanto 
praticavam o assalto.

Os bandidos conse-
guiram entrar na agên-
cia e explodir o cofre. 
Com a força da explosão, 
o banco ficou totalmente 
destruído.

A EXPLOSÃO DO COFRE 

DEIXOU A AGÊNCIA DO BANCO 

DO BRASIL TOTALMENTE 

DESTRUÍDA

5/1/2018

>>Fuga, carro abandonado
e outro queimado

De acordo com informações, os criminosos chegaram a Zé Doca 
em três veículos: uma Toyota Hilux, uma Fiat Strada e um Fiat Pá-
lio. Após roubarem a agência do Banco do Brasil, os assaltantes 
fugiram da cidade em direção a um povoado que fica próximo do 
estado do Pará.  O Fiat Pálio foi queimado e a Strada abandonada 
pelos bandidos. Na Fiat Strada foram encontrados vários perten-
ces dos suspeitos e ainda sacos com moedas, que podem ser da 
agência bancária.
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POLÍCIA

Polícia prende homem 
com mandado de prisão 
na Raposa. A sentença 

condenatória foi expedida 
na comarca de São Luís

“BOBY” É PRESO 
NA RAPOSA

 TENTATIVA DE HOMICÍDIO

 ITAPECURU-MIRIM

Capturado homem que                   
colocou fogo na ex-mulher

Suspeito de tráfico 
é detido pela polícia

A Polícia Civil do Mara-
nhão, atráves do 1° Distrito 
Policial de Timon, prendeu 
Moisés Santos Gomes, de 31 
anos, pelo crime de tentati-
va de homicídio. O suspeito 
foi detido em cumprimento 
a um mandado de prisão 
por sentença condenató-
ria, pois no ano de 2008, 

na cidade de Timon, Moi-
sés ateou fogo em sua ex-
companheira, ficando com 
várias queimaduras pelo 
corpo. Na época, Moisés foi 
preso em flagrante e perma-
neceu nove meses detido. 
Ele terá que cumprir pena 
de quatro anos e oito meses 
em regime fechado.

A Polícia Civil de Itapecuru-
Mirim capturou, em flagrante 
delito, o jovem Lucas Eduardo 
Costa Silva (foto). Ele é sus-
peito do crime de tráfico de 
drogas. Lucas foi surpreendi-
do pela equipe da Polícia Civil 
quando estava em posse de 
21 embalagens de maconha 
prontas para venda.

Polícia Civil do Maranhão, por 
meio da Delegacia Especial de Ra-
posa, cumpriu o mandado de pri-
são em desfavor de Vagnir Azeve-
do Mesquita, mais conhecido por 
“Boby”, de 32 anos.

Delegado Marconi Caldas, titular 
da Delegacia da Raposa, e sua equi-
pe policial prenderam Vagnir Boby, 
em cumprimento ao mandado de 
prisão que foi expedido pela 3ª Vara 
Criminal de São Luís. Boby foi enca-
minhado ao Sistema Penitenciário e 
está à disposição da Justiça.

“BOBY” FOI ENCAMINHADO AO SISTEMA 
PENITENCIÁRIO E ESTÁ À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA


