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Homem suspeito de 
matar uma pessoa 

a porradas confessa 
crime em depoimento 
ao delegado. O caso 

gerou revolta na 
população de Urbano 

Santos, interior do 
Maranhão
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ROTEIRORECEITA – CROQUETE DE CARNE SECA

PIADA
DIPROMA

O velho fazendeiro do interior de Minas 
está em sua sala, proseando com um 
amigo, quando um menino passa 
correndo por ali.
Ele chama:
— Diproma, vai falar para sua avó 
trazer um cafezinho aqui pra visita!
E o amigo estranha:
— Mas que nome engraçado tem esse 
menino! É seu parente?
— É meu neto! Eu chamo ele assim 
porque mandei a minha filha estudar 
em Belzonte e ela voltou com ele!

1. Hidrate o corpo: Qual é a melhor forma de manter um corpo 
bem hidratado? Bebendo água! Não tem solução mais simples 
e econômica. Quando o organismo está desidratado, a pele é 
a primeira a manifestar desagrado. Faça um esforço e tome no 
mínimo 8 copos de água por dia. Pratica esporte? Então beba ainda 
mais, para compensar o suor que vai liberar.

2. Proteja a pele: Por vezes não tem mesmo jeito! Algumas atividades 
profissionais envolvem a fricção da pele, tornando o surgimento de 
calos algo inevitável. Para que essa aspereza das mãos não incomode 
nem piore, proteja a pele com um disco de algodão. Se não puder 
resolver, sempre evite que a situação se agrave.

3. Use luvas de borracha: Na hora da faxina, umas luvas vão 
deixar as suas mãos protegidas dos detergentes e produtos de 
limpeza agressivos. Se fizer alergia ao látex use luvas de outro 
tipo. Mora numa região fria? Use luvas para proteger as mãos das 
temperaturas baixas.

4. Hidrate as mãos depois de lavar: Aplique um pouco de hidratante 
de mãos sempre que entrarem em contato com água. Sabia que 
pode potencializar os efeitos do creme se o aplicar com as mãos 
por secar? Mas o hidratante pode e deve ser usado mais vezes 
durante o dia. Por exemplo, está sentindo aspereza nas mãos? Tire 
o hidratante da bolsa e aplique. Ande com ele para todo o lado! Vai 
dormir? Passe nas mãos e massageie, antes de deitar. As unhas e os 
pés também devem ser contemplados.

5. Não descure a hidratação da pele: Para evitar fissuras e calos 
o melhor é fazer por manter a pele sempre muito bem hidratada. 
Opte por emolientes e umectantes na base de óleo. Opte pelas 
versões sem álcool, que deixam a pela mais ressecada. O mesmo se 
passa com os cremes à base de água. A sua eficácia é menor.

6. Escolha bem o seu hidratante: Alguns cremes hidratantes 
podem provocar alergias, outros ainda estão contraindicados para 
quem sofre de diabetes. Na hora de escolher um bom hidratante, 
aposte em uma solução segura e eficaz. É um investimento que vai 
compensar!

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 
DIA 06
Baixa – 03h53 – Altura: 0.2m
Cheia – 10h00 – Altura: 5.9m
Baixa – 16h04 -  Altura: 0.4m
Cheia – 22h04 – Altura: 5.9m

DIA 07 
Baixa – 04h36 – Altura: 0.6m
Cheia – 10h49 – Altura: 5.6m
Baixa – 16h56 – Altura: 0.8m
Cheia – 22h54 – Altura: 5.5m

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.
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

RicoChoro ComVida na 
Praça – Com Regional 
Tira-Teima, Zeca do Cavaco, 
Dicy, DJ Joaquim Zion e 
participações especiais de 
Gabriela Flor e Chico Neis, no 
Largo da Igreja do Desterro, 
dia 6 de janeiro (sábado), 
às 19h. Entrada liberada. 
Informações: facebook.com/
ricochorocomvida.

Projeto Batuques 
Maranhenses - Dias 7, 14 
e 21 de janeiro, às 17h no 
Largo do Quinto (Madre 
Deus). Programação: A 
Máquina de Descascar’alho; 
Bloco Tradicional Príncipe 
de Roma; Bloco Tradicional 
Os Feras e Bateria da 
Turma do Quinto. Aberto ao 
Público

Ingredientes:

1 kg de carne-seca 
dessalgada cozida e desfiada
2 colheres (sopa) de óleo 
(pode ser azeite de oliva extra 
virgem)
1 cebola grande picadinha
1 colher (sopa) de alho 
picadinho
2 ovos ligeiramente batidos
2 copos de leite  morno (250 
ml cada)
200 gramas de molho de 
tomate 
3 xícaras (chá) de farinha de 
trigo 
tempero a gosto ( sal (pouco), 
pimenta-do-reino, louro em 
pó e salsinha) 
farinha de rosca e leite para 
empanar 

daMural Galera

Modo de preparo:

1 - Em uma panela de fundo grosso aquecida 
com o azeite ou óleo, refoque o alho e a 
cebola, até ficar transparente sem deixar 
queimar.

2 - Coloque o molho de tomate. Deixe ferver 
e em seguida acrescente a carne-seca e os 
temperos a gosto, misture bem até o molho 
incorporar na carne. 

3 - Junte os ovos batidos e misture rápido 
para não cozinhar. Adicione o leite morno e 
quando levantar fervura acrescente a farinha 
de trigo aos poucos mexendo sempre em 
fogo baixo até soltar do fundo da panela. 

4 - Despeje a massa em um prato ou bancada e espere esfriar. Modele os croquetes com 
as mãos ligeiramente molhadas; passe-os no leite e na farinha de rosca. 

5 - Frite-os em óleo quente e sirva a seguir. Bom apetite!

 Marco é casado com 
Elisângela (Boa Vista)

Marco (Historiador e fotógrafo de Boa Vista-
Roraima), Rayara, Ieda e Sebastião

Elisângela (Boa Vista- Roraima), Ieda 
e Rayara (Crateús-Ceará) estão de 
férias aqui

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

Grupo  “Dançando na Fé” da 
Igreja Presbiteriana Renovada
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Edital de concurso da Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) 
tem oportunidades para cargos que apresentam 

remunerações iniciais que vão de R$ 3,7 mil a R$ 6,6 mil

3.531 VAGAS 
ABERTAS

  SALÁRIOS DE R$ 6 MIL
AGU pode abrir concurso 

e oferecer 1.300 vagas 
O pedido de autoriza-

ção do novo concurso pú-
blico da Advocacia Geral 
da União (AGU) continua 
avançando no Ministério do 
Planejamento, Desenvolvi-
mento e Gestão (MPDG). 
No último dia 19 de dezem-
bro, o processo foi enca-
minhado para a Secretaria 
Executiva do MPDG, onde 
atualmente se encontra em 
análise por parte da direto-
ria do setor. 

O pedido encaminhado 
pelo órgão é de 1.364 va-
gas. Porém, em 18 de julho, 
a AGU chegou a anunciar, 
por meio de sua asses-
soria de imprensa, que a 
seleção já havia sido au-
torizada pelo MPDG, para 
o preenchimento de 100 
oportunidades. No entanto, 
a autorização não chegou a 
ser efetivamente publicada 
em diário oficial na oca-
sião e processo do pedido 
continua tramitando inter-
namente no ministério.   “A 
realização deste concurso 
é um passo importante no 

processo de fortalecimento 
do quadro de servidores da 
AGU. Todos nós sabemos 
que as vitórias obtidas pela 
nossa instituição somen-
te serão possíveis graças, 
também, à incansável de-
dicação diária de nossos 
servidores”, disse, quando 
do envio do pedido do con-
curso, a advogada-geral 
da União, ministra Grace 
Mendonça.De acordo com 
informações da assessoria 
de imprensa da AGU, a se-
leção contará com oportu-
nidades de níveis médio e 
superior, mas a distribuição 
por escolaridade ainda será 
confirmada. Mas já está 
certo que serão para áreas 
de apoio às carreiras jurídi-
cas do órgão. 

As remunerações ini-
ciais, já confirmadas, se-
rão de R$ 4.100 para 
cargos com exigência de 
ensino médio e R$ 6.200 
para aqueles com exigência 
de nível superior, conside-
rando vencimentos básicos 
e gratificações.

A Transpetro (Petrobras 
Transporte S.A.) divulgou um 
edital de concurso que visa 
contratar 3.531 profissionais 
em diversos cargos. Destas 
ofertas, 321 são de caráter 
imediato e 3.210 para forma-
ção de cadastro reserva (CR) 
de pessoal.

No certame, há chances 
para as carreiras de auxiliar 
de saúde (3 vagas + 30 CR), 
condutor bombeador (14 + 
140 CR), condutor mecâni-
co (31 + 310 CR), cozinheiro 
(44 + 440 CR), eletricista (14 
+ 140 CR), moço de convés 
(107 + 1070 CR), moço de 
máquinas (94+ 940 CR) e 
taifeiro (14 + 140 CR).

Os requisitos para pleite-
ar uma das oportunidades 
do concurso da Transpetro 
devem ser consultados no 
anexo III do edital. As remu-
nerações iniciais oferecidas 
pelo órgão partem de R$ 
3.712,67 e chegam ao valor 
de R$ 6.619,90.

Todos os postos do pro-
cesso seletivo serão para 

Cargos solicitados pela AGU

•Embora a distribuição das vagas imediatas e cadastros ainda não tenha sido con-
irmada, a expectativa é de que sejam para as carreiras do pedido de 1.364 postos 
encaminhado ao Ministério do Planejamento. Do total solicitado, 782 foram para 
cargos de ensino médio e 582 para nível superior.

•Para ensino médio, o pedido foi para os cargos de assistente técnico adminis-
trativo (com 349 vagas) e técnico em contabilidade (433). Desta forma, a expec-
tativa é de que as duas carreiras constem na nova seleção, embora com oferta 
menor de vagas.

•Para nível superior, o pedido foi para os cargos de administrador (170), analista 
de sistemas (38), analista técnico administrativo (20), arquivista (17), bibliotecá-
rio (18), engenheiro (15), contador (258), estatístico (16), médico (9), técnico em 
assuntos educacionais (10) e técnico em comunicação social (11). 

preenchimento em território 
nacional.

Quem estiver interessado 
em uma das vagas deve re-
alizar a inscrição durante o 
período de 9 a 31 de janeiro 
de 2018 na página eletrôni-
ca da banca organizadora, a 
Fundação Cesgranrio (www.
cesgranrio.org.br). A partici-

pação será efetivada assim 
que confirmado o pagamento 
do boleto da taxa cadastral, 
que custa R$ 47. Candidatos 
inscritos no Cadastro Único 
para Programas Sociais do 
Governo Federal e membros 
de família de baixa renda po-
dem solicitar a isenção entre 
os dias 9 e 16 de janeiro.

Etapas do concurso da Transpetro

O processo de triagem ocorrerá por meio das seguintes fases: pro-
vas objetivas de conhecimentos básicos e especíicos para todos 
os cargos; e exame de capacitação física para auxiliar de saúde, 
condutor bombeador, condutor mecânico, cozinheiro, eletricista, 
moço de convés, moço de máquinas e taifeiro.

Com duração máxima de 4h ou 4h30, dependendo da função, os 
testes objetivos serão aplicados em 11 de março para auxiliar de 
saúde, condutor bombeador, cozinheiro e moço de convés; para as 
demais colocações, as provas ocorrerão em 25 de março.

Todos os exames do concurso da Transpetro acontecerão nas ci-
dades de São Sebastião/SP, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA, Porto 
Alegre/RS, Fortaleza/CE e Belém/PA.
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DEFESO DO 
CARANGUEJO

  IMPOSTO
IPVA com 
desconto até 
o dia 28 de 
fevereiro

4 CIDADES
6 e 7/1/2018

Punições previstas na lei 

Aos infratores serão aplicadas as penalidades e as san-

ções, respectivamente, previstas na Lei nº 9.605/1998 e no 

Decreto nº 6.514/2008, sendo eles passíveis de notificação, 

infração e apreensão do material encontrado. 

A Instrução Normativa Interministerial nº 6 e a Decla-

ração de Estoque e Guia de Autorização para Transporte e 

Comércio podem ser encontrados no site da Sema (www.

sema.ma.gov.br). 

A captura do caranguejo-uçá no período de defeso                          
é proibida no Maranhão e mais nove estados

Comercialização 
neste período

Quem trabalha com o 

caranguejo uçá poderá realizar 

a atividade nos períodos 

de andada se fornecerem 

a relação detalhada dos 

estoques até o último dia útil 

que antecede cada período 

de “andada” dos animais, a 

declaração de estoque deverá 

se entregue no Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama), em cada 

Estado, e/ou no Instituto Chico 

Mendes de Conservação da 

Biodiversidade - Instituto 

Chico Mendes, nas áreas 

onde existirem Unidades de 

Conservação Federais. 

O transporte da espécie 

Ucides cordatus só será 

permitida caso o Ibama emita 

uma Guia de Autorização 

de Transporte e Comércio, 

comprovando que o estoque 

foi declarado. Segundo 

a Instrução Normativa 

Interministerial nº 6/2017, o 

produto da captura apreendido 

pela fiscalização, quando 

vivo, deverá ser liberado, 

preferencialmente, em seu 

habitat natural. 

Teve início neste mês 
de janeiro o período de de-
feso do caranguejo-uçá. A 
Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente se planeja 
para atuar nesse período 
como forma de combater 
a pesca, transporte e co-
mércio irregular e ilegal do 
crustáceo.  

A captura, transporte, 
industrialização, benefi-
ciamento e comerciali-
zação do caranguejo-uçá 
estão proibidos no Mara-
nhão e mais nove estados 
durante o período de “an-
dada” da espécie. As da-
tas das temporadas para 
2018 foram divulgadas 
através da Instrução Nor-
mativa Interministerial nº 
6, de 16 de janeiro de 2017. 

Além do Maranhão, a 
proibição acontece nos 
estados de Alagoas, Pará, 
Piauí, Ceará, Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Per-
nambuco, Sergipe e Bahia. 

De acordo com o do-
cumento, a “andada” é 
caracterizada pelo perí-
odo reprodutivo em que 
os caranguejos machos 
e fêmeas saem de suas 
galerias (tocas) e andam 
pelo manguezal, para 
acasalamento e libera-
ção de ovos. 

O calendário de pagamento do Im-
posto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) do exercício de 
2018 prevê desconto de 10% para 
quem optar pela cota única, até o dia 28 
de fevereiro.  Já quem optar pelo par-
celamento do IPVA 2018 fará o paga-
mento da primeira cota de acordo com 
o final da placa dos veículos. São três 
parcelas mensais, de fevereiro a abril.

A consulta dos valores por mo-
delo de veículo pode ser feita no 
portal da Secretaria da Fazenda: 
https://sistemas1.sefaz.ma.gov.
br/portalsefaz/jsp/pagina/pagina.
jsf?codigo=23.  O pagamento pode 
ser feito em qualquer agência do 
Banco do Brasil, Bradesco e seus 
correspondentes bancários.

COMO PAGAR
Para pagamento no Banco do 

Brasil, basta informar do número do 
Renavam para o caixa da agência. O 
pagamento também pode ser feito 
por meio de débito em conta cor-
rente, caixa eletrônico ou internet 
banking, para correntistas.

Pagamentos no Banco Brades-
co somente podem ser feitos com 
a apresentação do Dare, que pode 
ser emitido nas agências físicas de 
atendimento ou no site da Secreta-
ria da Fazenda (http://aplicacoes.
ma.gov.br/dare/)

A partir do site do Detran, no 
ícone “Licenciamento 2018”, o con-
tribuinte pode emitir o Documento 
de Arrecadação de Receitas Esta-
duais (Dare) com o valor do IPVA e 
demais despesas do licenciamento, 
como taxa do Detran, seguro DPVAT 
e eventuais multas de trânsito, que 
podem ser pagas nos estabeleci-
mentos correspondentes do Banco 
do Brasil. Caso haja atraso no paga-
mento das referidas cotas, estas po-
derão ser quitadas com os acrésci-
mos moratórios calculados a partir 
do vencimento das mesmas.

A CAPTURA, TRANSPORTE, INDUSTRIALIZAÇÃO, 
BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO 

CARANGUEJO-UÇÁ ESTÃO PROIBIDOS 
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DOENÇAS ASSOCIADAS À 
DEFICIÊNCIA DE VITAMINA D

A vitamina D tem muitos benefícios para a saúde, 
desde promover o crescimento ósseo e muscular até 
diminuir a pressão arterial elevada, e estudos suge-
rem que ela pode até mesmo ajudar a aliviar a dor 

da fibromialgia e retardar a progressão da esclerose 
múltipla. Mas o oposto também é verdadeiro: não re-
cebendo quantidade suficiente de vitamina D, pode 
prejudicar a sua saúde de maneiras surpreendentes. 

Os sintomas de deficiência de vitamina D incluem 
dor óssea, fraqueza muscular, aumento da pressão 
arterial e depressão, mas também existe a associa-
ção com as seguintes condições graves de saúde:

1 
- Demência  - Um estudo de 
2014 publicado na revista Neu-
rology descobriu que a defici-
ência -moderada a grave - de 

vitamina D em idosos pode dobrar o 
risco de algumas formas de demência, 
incluindo a doença de Alzheimer. De-
mência é um declínio no pensamento, 
comportamento, memória que afeta 
negativamente a vida diária. A doença 
de Alzheimer é a forma mais comum 
de demência, sendo responsável por 
cerca de 80 por cento dos casos, de 
acordo com a Associação de Alzhei-
mer.
O estudo analisou mais de 1.600 adul-
tos sem demência com 65 anos ou 
mais. Os participantes com baixos ní-
veis de vitamina D tinham risco de 53 
por cento maiores de desenvolver de-
mência. Os que estavam severamente 
deficientes em vitamina D tinham risco 
125 por cento maiores, em compara-
ção com os participantes com níveis 
normais de vitamina D. Já os que pos-
suíam níveis mais baixos da vitamina 
eram cerca de 70 por cento mais pro-
pensos de desenvolver a doença de 
Alzheimer. Aqueles severamente de-
ficientes apresentaram 120 por cento 
maiores propensão de desenvolver a 
doença.
Os especialistas não têm certeza de 
como a vitamina D está relacionada 
com a demência, mas suspeitam que 
a ‘vitamina do sol’ pode ajudar a limpar 
placas no cérebro ligadas à demência. 
Comer uma dieta saudável, fazer exer-
cícios regularmente e manter amiza-

des e apoio social pode ajudar a redu-
zir o risco.

 

2 
- Câncer de próstata - Um es-
tudo de 2014 publicado na re-
vista Clinical Cancer Research 
encontrou uma ligação entre 

baixos níveis sanguíneos de vitamina 
D e câncer de próstata agressivo em 
homens europeu-americanos e afro-
americanos.
Os pesquisadores analisaram os níveis 
de vitamina D em 667 homens com 
idades entre 40 e 79 anos, submetidos 
a biópsias de próstata. A ligação entre 
a vitamina D e o câncer de próstata foi 
especialmente forte nos homens afro-
americanos, cujos resultados mostra-
ram que esses homens com baixos 
níveis de vitamina D tinham maior 
probabilidade de testar positivo para o 
câncer do que os homens com níveis 
normais de vitamina D.
O câncer de próstata ocorre principal-
mente em homens mais velhos com a 
idade média de diagnóstico sendo cer-
ca de 66 anos de idade, de acordo com 
a Sociedade Americana de Câncer. É 
o tipo de câncer mais comum em ho-
mens, e a segunda causa mais comum 
de morte por câncer em homens ame-
ricanos.

 

3 
- Disfunção erétil - Um estudo 
de 2014 publicado no Journal 
of Sexual Medicine descobriu 
que os homens com disfun-

ção erétil grave (DE) tinham signifi-
cativamente mais baixos os níveis de 
vitamina D do que os homens com DE 
moderada.
A DE é o problema sexual mais co-
mum entre os homens, afetando até 
30 milhões de homens americanos, e 
esta disfunção pode ser resultado de 
outros problemas de saúde como dia-
betes, câncer de próstata e pressão 
arterial elevada. Os tratamentos mais 
comuns incluem a terapia hormonal de 
substituição, aconselhamento e mu-
danças de estilo de vida, como parar 
de fumar, limitar o álcool, e comer uma 
dieta equilibrada.

4 
- Esquizofrenia  - As pessoas 
que são deficientes em vita-
mina D são duas vezes mais 
propensas a serem diagnos-

ticadas com esquizofrenia, em com-
paração com as pessoas com níveis 
de vitamina D normais, de acordo com 
um estudo de 2014 publicado no Jour-
nal of Clinical Endocrinology & Meta-
bolism. Os pesquisadores do estudo 
revisaram resultados de 19 estudos 
observacionais que analisaram a rela-
ção entre esquizofrenia e vitamina D.
A esquizofrenia é um distúrbio grave 
do cérebro que afeta mais de dois mi-
lhões de adultos americanos, de acor-
do com a Aliança Nacional da Doença 
Mental (National Alliance on Mental 
Illness). Os sintomas, que geralmente 
começam entre as idades de 16 e 30, 
podem incluir alucinações, discurso 
incoerente, reclusão e dificuldade de 

concentração ou atenção. Embora 
não haja nenhuma cura para a esqui-
zofrenia, existe tratamento, incluindo 
medicamentos, terapia psicossocial, 
terapia cognitivo-comportamental, e 
até mesmo educação familiar e grupos 
de apoio.

5 
- Doença cardíaca  - De acordo 
com a pesquisa apresentada 
no 63a reunião anual do Ame-
rican College of Cardioloy, a 

deficiência de vitamina D tem sido as-
sociada a casos mais graves de doen-
ça cardíaca.
Os pesquisadores descobriram que 
mais de 70 por cento dos pacientes 
submetidos à angiografia coronária 
– exame através de imagem para ver 
como o sangue flui através das arté-
rias - tinham deficiência de vitamina D.
A vitamina D é conhecida como a vi-
tamina do sol, porque o corpo produz 
naturalmente quando a pele é expos-
ta à luz solar diretamente. Você tam-
bém pode obter a quantidade diária 
necessária através de sua dieta ou 
suplementos. Alimentos ricos em vi-
tamina D incluem leite, queijo e peixes 
gordos como o atum, salmão e cavala. 
Certos alimentos, como cereais, suco 
de laranja, produtos de soja, iogurte e 
outros são por vezes fortificados com 
vitamina D.
Os lnstitutos nacionais de saúde dos 
Estados Unidos recomendam que a 
maioria dos adultos deve receber cer-
ca de 600 UI (Unidades Internacio-
nais) de vitamina D por dia.
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CASAL COMEMORA UM MÊS DE NAMORO

Viva o amor! Lucas Veloso usou as redes sociais para come-
morar um mês de namoro com Nathalia Melo. “3/1, primeiro de 
incontáveis meses, na mesma frequência, na mesma sintonia, na 
mesma ação, na mesma oração, o mesmo amor, o ‘nós’”, postou 
ele, na tarde de quarta-feira (3), no Instagram. Nos comentários, 
a bailarina - que não teve medo de expor o relacionamento com o 
ator -, escreveu: “Nosso dia... Obrigada por existir. Te amo!.”

SEU SIGNO DE HOJE
ÁRIES - Indícios de bons conta-
tos com pessoas idosas e de bom 
nível financeiro e material. Apro-
veite tal oportunidade para tirar 
algum proveito comercial. Inteli-
gência clara e forte magnetismo 
pessoal.

TOURO - Saiba o momento cer-
to para expressar sua opinião e 
tenha especial cuidado para não 
ofender ninguém. A fase se apre-
sentará tranquilo ao trabalho e no 
trato com o sexo oposto. Dê mais 
atenção à família.

GÊMEOS - Um forte magnetis-
mo pessoal deve atrair a simpatia 
alheia, o que lhe trará benefícios. 
Novas e duradouras amizades 
também estão previstas. Êxito 
em trabalhos manuais e viagens. 
Neutro no amor.

CÂNCER - Esmero e capricho 
demasiados poderão resultar em 
perda de tempo. Cuidado com 
o período de escândalo e até de 
sedução que terá de passar. Faça 
o que tem a fazer com brevidade. 
Cuidado com acidentes, assaltos 
ou roubos nas vias públicas.

LEÃO - O planeta Vênus deve fa-
vorecer você agora. Procure de-
senvolver seus projetos com mais 
ordem. Bom período para se so-
bressair nas coisas que você acha 
que têm dificuldade.

VIRGEM - Com tato e inteligên-
cia, seu êxito será total, neste pe-
ríodo, principalmente no trabalho 
e na vida social. Período feliz ao 
casamento e ao noivado e para 
tratar de seus interesses financei-
ros. Amizades bem sucedidas.

LIBRA - Procure agir de forma di-
nâmica e com mais tato, sem im-
por sua autoridade. A pessoa ama-
da está merecendo maior atenção 
da sua parte. No trabalho, aja com 
mais vontade. Aguarde notícias 
inesperadas e benefícios.

ESCORPIÃO - As pessoas do seu 
signo são, realmente, mais favo-
recidas nesta fase astrológica. 
Aproveite os próximos dias para 
se dedicar a vida sentimental e 
intelectual e terá resultado nas 
relações humanas.

SAGITÁRIO - Aproveite a influên-
cia astral deste dia para conhecer 
o maior número possível de pes-
soas. Dia promissor para tudo em 
geral. Os astros estarão regendo 
hoje as atividades artísticas e 
aguçando a sua sensibilidade.

CAPRICÓRNIO - Período que lhe 
promete muito êxito material, so-
cial e profissional, devido ao bom 
aspecto astral em seu horósco-
po. Todavia, para que tudo saia 
conforme sua pretensão aja com 
otimismo, confiança em si e mais 
entusiasmo.

AQUÁRIO - Alguma coisa impor-
tante, alguma notícia inesperada 
poderá deixá-lo aborrecido e irri-
tado. Procure superar sua emo-
tividade colocando-se acima dos 
acontecimentos. Novas oportuni-
dades de sucesso no plano social.

PEIXES - Boas notícias estão 
previstas para você. O fluxo é dos 
melhores às associações, ao casa-
mento, a vida conjugal e para unir 
se a outra pessoa. Bom na saúde. 
A cor da sorte é a vermelha.

DESEJOS DE UMA 
GRÁVIDA

Ivete Sangalo participou do “Vídeo 
Show” e recebeu um delivery de Joa-
quim Lopes: a baiana - que se apre-
sentou sentada no Festival da Virada 
de Salvador por conta da gravidez de 
sete meses de gêmeas - ganhou um 
prato de cozido, comida que foi um de 
seus desejos. “Nessa gravidez espe-
cificamente, tenho desejo de cozido, 
milkshake... Mas na do meu primeiro 
filho eu queria comer o mundo, não 
podia ver uma propaganda de algu-
ma coisa que queria comer”, brincou 
a artista, que deve dar à luz antes das 
40 semanas se completarem.

OS SETENTA ANOS
DE RITA LEE

A cantora Rita Lee comemorou com 
familiares a chegada aos 70 anos, com-
pletados no último dia 31. Seu marido, o 
músico Roberto de Carvalho, publicou no 
Instagram alguns registros da festa.  Em 
uma das fotos, Rita Lee aparece brincando 
ao cortar o bolo, com as velas marcando a 
idade. A cantora não faz shows desde 2012 
e vive numa casa em São Paulo com fami-
liares e animais de estimação. O programa 
Leitura Dinâmica, da RedeTV!, exibiu uma 
matéria especial sobre a carreira de Rita 
Lee para marcar seus 70 anos de vida.

ATAQUE DE BEIJOS

Com o namoro assumido 
com Bruno Montaleone, Sasha 
Meneghel tem compartilhado 
momentos divertidos do relacio-
namento em seu Instagram. A fi-
lha de Xuxa Meneghel exibiu um 
vídeo do “ataque de beijos” dado 
pelo ator de “Malhação: Seu Lu-
gar no Mundo” em seu Stories. 
Em outra postagem, a estudan-
te de moda chamou o rapaz de 
“meu gatinho”. No dia anterior, 
em seu perfil, Montaleone cha-
mou a namorada de “mais gata 
do mundo” e se declarou: “Ela 
me completa (e taca muito glit-
ter também)”.

BRUNA CHORA AO SE
DESPEDIR DE NEYMAR

O réveillon de Neymar e Bruna Marquezine, que marcou 
a volta da relação romântica entre os dois, chegou ao fim na 
quarta-feira (3), quando o jogador teve de deixar Fernando 
de Noronha para voltar ao trabalho no Paris Saint-Germain. 
Não sem causar lágrimas na atriz global, que estará na nova 
novela da Globo, ‘Deus Salve o Rei’, com data de estreia pre-
vista para 9 de janeiro. Já Neymar volta aos campos no do-
mingo, às 18h (de Brasília), para o confronto contra o Ren-
nes pela Copa da França.
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 NOVELAS
uTEMPO DE AMAR

GLOBO

 REPRODUÇÃO/INSTAGRAM 

REBULIÇO TOTAL:
PABLLO VITTAR TERIA ENGRAVIDO

BAILARINA DO FAUSTÃO
Nesta semana, uma notícia causou um verdadeiro rebuli-

ço ao ser repercutida na internet. A informação que circulou 
envolvia a cantora Pabllo Vittar, que teria engravidado uma 
bailarina do programa “Domingão do Faustão”. No programa 
“Fofocalizando”, o jornalista Léo Dias disse que a assessoria 
da drag queen mais famosa do momento declarou que tudo 
não passava de uma grande mentira. No Instagram, Léo postou 
uma foto da famosa e citou o boato. Em seguida, Pabllo Vittar 
fez questão de comentar. “Eu já ri tanto, kkk”, escreveu o cantor. 
Muitos internautas também se divertiram dizendo que seria 
engraçado vendo Pabllo ser chamado de “papai”.

u
GLOBO

PEGA PEGA

Inácio sente-se mal e conta para Lucerne 
que deseja voltar para Portugal. Lucinda 
ofende Emília e é obrigada a deixar a casa 
da tia. Natália tenta consolar Helena. Ce-
leste desconfia que Eunice esteja grávida. 
Eunice afirma a Celeste que não contará 
sobre sua gravidez para Reinaldo. 

Aníbal confessa que foi ele quem cortou os 
freios do carro de Mirella. Athaíde decide 
fugir com Lígia. Douglas pede a Nelito que 
convença Raquel a deixar Gabriel no Bra-
sil. Nelito aceita o cargo de chefia no hotel. 
Gabriel confessa a Raquel que nunca foi 
tão feliz morando com o pai. Maria Pia se 
nega a conversar com Bebeth. 

Laerte sai do quarto de Duda sem deixar 
vestígios de sua presença. Gael se irrita 
quando Clara o ofende, e Patrick defende 
sua cliente. Bruno pede que Gustavo lhe 
indique um advogado para tratar do fim de 
seu casamento. Tônia decide não aceitar o 
divórcio de Bruno. Tomaz incentiva Lívia 
a namorar. Mariano tem uma ideia para 
enganar Sophia e pede a ajuda de Xodó. 
Odair se insinua para Aura. Renato estra-
nha a presença de Adinéia no hospital para 
buscar Samuel. 

u O OUTRO LADO DO PARAÍSO
GLOBO

Erika Januza e Caio Paduan, intérpretes dos 
namorados Raquel e Bruno na novela “O Outro Lado 
do Paraíso”, foram “shippados” pelos fãs, mas nega-
ram os boatos de namoro. A atriz tomou a iniciativa 

de explicar que os dois não mantêm um relaciona-
mento amoroso depois de postar em seu Instagram 

uma foto da festa de Ano-Novo em Salvador que 
curtiu ao lado do companheiro de cena e receber 

mensagens dos seguidores questionando 
se eles estavam juntos.

ERIKA JANUZA E CAIO PADUAN
NEGAM RELACIONAMENTO
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Moto Club e Sampaio Corrêa fazem amistosos neste domingo contra equipes profissionais. 
Papão vai para a terceira movimentação de testes e o Tricolor vai para a segunda

DOMINGO DE AMISTOSOS

Zagueiro campeão estadual é preso por tráfico 

  SEM NOÇÃO

  NEM VEIO!

Felipe Alves 
deixa o 
Sampaio 
“sem nem 
chegar”

 
O Sampaio Corrêa teria 

como principal contrata-
ção para 2018, o atacante 
Felipe Alves, mas o joga-
dor, que teve por diversas 
vezes sua apresentação 
adiada, despachou o Tri-
color alegando ter propos-
ta do futebol japonês.

A direção do Sampaio 
Corrêa foi surpreendida 
com a desistência do ata-
cante Felipe Alves (foto). 
De passagem marcada 
para a última quinta-feira 
(4), o jogador alegou ter 
recebido uma proposta do 
futebol japonês e não virá 
mais para o Tricolor.

Os custos pelas passa-
gens compradas e remar-
cações serão cobrados ao 
jogador, conforme infor-
mou a gerência de futebol. 
A comissão técnica e di-
retoria já trabalham pen-
sando em um novo nome 
para reforçar o ataque bo-
liviano.

O próximo domingo (7) será 
dia de amistosos para dois dos 
maiores clubes do Maranhão: 
Moto Club e Sampaio Corrêa. 
O primeiro jogo amistoso será 
no CT Pereira dos Santos, onde 
o Papão do Norte enfrenta o 
Santa Quitéria, às 9h. 

O Rubro-Negro vem de 
três vitórias em jogos-treinos 
e fará o primeiro teste contra 
um elenco profissional. No 
próximo dia 13, o Papão tem 
outro compromisso importan-
te na preparação para a tem-
porada 2018, pois enfrenta o 
MAC no clássio Maremoto, às 

15h30, no Estádio Nhozinho 
Santos.

O técnico Marcinho Guer-
reiro vem escalando o Moto 
Club com: Rodrigo Ramos; 
Diego Renan, Betão, Wander-
son e Guilherme; Rafael San-
tos, Bruno Menezes, André 
Mensalão e Jaílson; Ricardo 
Maranhão e Lucas Bacelar. 
O comando do ataque pode 
ser alterado com o retorno de 
Jefferson Araújo, pois ele re-
tornou de lesão, jogou contra 
a equipe amadora do Apaco, 
marcando gol na vitória de 11 
x 0, na última quinta.

No Piauí
Já em Teresina, capital do 

Piauí, às 17h, no Estádio Alber-
tão, River-PI e Sampaio Corrêa 
fazem amistoso, neste domin-
go. Um novo confronto ocorre 
no dia 11, em São Luís.

O técnico Francisco Diá vem 
testando uma formação com 
César Sampaio, Yuri, Sobral e 
Marlon formando o setor de 
meio-campo. Wellington Rato 
e Uillian seguem no comando 
de ataque. A intenção é entro-

sar ao máximo a equipe para 
o primeiro amistoso contra o 
River e, principalmente, pen-
sando na estreia da Copa do 
Nordeste diante do CSA, dia 
18 de janeiro em Maceió.

O treinador segue sem 
contar com Joécio, que sentiu 
um desconforto no joelho e 
está em tratamento intensivo 
no DM. Como Odair terá que 
cumprir suspensão, Fredson 
vem treinando na defesa ao 
lado de Maracás.

O MOTO CLUB FEZ TRÊS AMISTOSOS E AINDA 
DEVERÁ FAZER MAIS DOIS ANTES DA ESTREIA

Capitão na conquista do 
Campeonato Sergipano da 
Segunda Divisão no ano pas-
sado, o zagueiro Robert Bru-
no não vai defender a Socor-
rense na elite em 2018. E o 
motivo é curioso. Acusado de 
tráfico de drogas em Aracaju, 
o beque se entregou na 9ª 
Delegacia Metropolitana na 
manhã da quinta-feira e está 
preso.

Na última quarta-feira, a 
Secretaria de Segurança Pú-
blica de Sergipe (SSP) conce-
deu uma entrevista coletiva 
explicando como aconteceu 

a operação, que acabou apre-
endendo quase 100 kg de ma-
conha e resultou na prisão de 
seis pessoas. De acordo com 
o delegado Gilberto Guima-
rães, outros dois integrantes 
do grupo estavam foragidos e 
um deles seria o zagueiro da 
Socorrense.

Ciente da acusação, a di-
retoria do Siri publicou uma 
nota em seu site oficial anun-
ciando a suspensão do con-
trato de Robert Bruno, que 
tinha validade até abril de 
2018. De acordo com o clube, 
“o atleta jamais demonstrou 

qualquer atitude suspeita re-
lacionada a prática de crime 
enquanto esteve inserido no 
elenco”. 

Assim que se entregou, 
Robert Bruno disse ser ino-
cente, mas revelou ter tido 
relação com alguns dos 
presos. Segundo o zaguei-
ro, em 2015, quando fez 
uma cirurgia que o deixou 
afastado dos gramados 
por aproximadamente dois 
anos, ele passou a vender 
jogos de apostas esporti-
vas, que eram compradas 
pelos acusados.

ROBERT BRUNO É ACUSADO 
DE ESTAR ENVOLVIDO COM 

TRÁFICO DE DROGAS
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Carlitos Tevez está de volta ao Boca Juniors, ao menos é 
o que afirmou a imprensa argentina no início da tarde desta 
sexta-feira. O atacante de 33 anos teria, enfim, conseguido 
rescindir seu contrato com o Shanghai Shenhua e estaria 
livre para acertar o retorno ao clube que o formou. Na quin-
ta, o jornal “Olé” informou que havia um princípio de acor-
do entre os representantes do jogador e o clube chinês no 
que diz respeito à rescisão. Na sexta, o diário cravou a volta 
de Tevez com um contrato de dois anos - ou seja, até 2020.

Tevez deve voltar ao 
Boca e assinar até 2020

Atacante Jô é vendido ao Nagoya Grampus, do Japão, e dá adeus ao Timão. Corinthians 
receberá 11 milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões) pela venda do jogador

ADEUS A JÔ

Quem chegar, tem 
de se comportar 

bem dentro e 
fora de campo. 
Muitas vezes, 
tecnicamente, 
você não pode 

estar no seu 
melhor dia 

Jô

Demitido, Elano sai magoado 
com diretoria do Santos

 VAZOU!

Nesta semana, Elano teve 
fechado mais um ciclo pelo 
Santos. Agora, como trei-
nador, ainda que interino. O 
ex-jogador e auxiliar técnico 
comandou a equipe nas sete 
últimas rodadas do Brasilei-
rão e terminou o ano de 2017 
com a esperança de conti-
nuar no clube. Com a nova 
diretoria, acabou desligado 
pelo presidente eleito José 
Carlos Peres, que optou pela 
contratação de Jair Ventu-
ra, ex-Bofafogo. Foram três 
vitórias, três derrotas e um 
empate na reta final. Ídolo da 
torcida, Elano não escondeu a 
mágoa pela forma como saiu. 
Mas fez questão de isentar 
o novo treinador santista de 
qualquer responsabilidade e 
deixou claro que voltaria sem 
qualquer problema a ocupar 
a função de auxiliar. “Quero 
deixar bem claro que a minha 
ideia não era ser treinador já 
assim tão rápido, e nem para 
este ano, ou para o ano que 
vem. A minha ideia era retor-
nar para a minha função, que 
eu iniciei, ser auxiliar, poder 
fazer aquele trabalho que eu 

fiz muito bem no Santos no 
ano passado. Todos esses 
meninos que estão na catego-
ria de cima eu que fiz essa in-
tegração de base com profis-
sional, isso estava distante no 
Santos, era reclamação de to-
dos. Mas quando vim para as 
férias, sabia que no momento 
em que eu assumi como trei-
nador, que isso poderia me 
trazer algum prejuízo . Com 
a nova direção, foram toma-
das essas decisões. Eles têm 
todo o direito de tomar as de-
cisões. Mas faltou um pouco 
de ética e educação. Mas eu 
quero isentar o Jair de qual-
quer problema, não tem nada 
a ver com isso, tenho certeza. 
Isso é tudo responsabilidade 
da diretoria. Mas eu estou em 
paz, tenho que fazer meus 
cursos, me preparar ainda 
mais para quem sabe daqui 
a dois ou três anos, eu penso, 
eu possa virar um treinador. 
Mas neste momento estou á 
disposição para fazer meus 
estudos e voltar a ser um au-
xiliar, foi aonde eu me identifi-
quei, para, futuramente, con-
tinuar uma carreira”, disse.

Negociado com o Nagoya 
Grampus, do Japão, Jô se des-
pediu do Corinthians nesta 
sexta-feira. Em entrevista co-
letiva no CT Joaquim Grava, o 
atacante mostrou gratidão ao 
clube que o revelou – e depois 
o ajudou em sua recuperação, 
em 2017. “Minha história no 
Corinthians não começou em 
2016, começou lá atrás, várias 
pessoas, o presidente. Tenho 
de agradecer a todos, se eu 
tiver de lembrar de todo mun-
do, é uma porrada de nomes. 
Só agradeço a Deus 
por ter me dado 
essa oportuni-
dade num mo-
mento tão difí-
cil da carreira. É 
um até breve. Foi 
tudo um pouco rá-
pido, talvez alguns imagi-
nassem que seria mais longo. 
Mas o futebol é assim, dinâmi-
co. É um até breve”, afirmou.

Dono de 100% dos direitos 
econômicos de Jô, o 
Corinthians receberá 
11 milhões de euros 
(cerca de R$ 43 mi-
lhões) pela venda 
do atacante.

Para o lugar de 
Jô, o Corinthians 
contratou Júnior 
Dutra, do Avaí, mas 
a diretoria quer mais. 
O clube segue em busca 
de um reforço para a posição. 
O ex-camisa 7 mandou um 
recado para o seu substitu-
to. “Quem chegar, tem de se 
comportar bem dentro e fora 
de campo. Muitas vezes, tecni-
camente você não pode estar 
no seu melhor dia. Mas, pelos 
anos que tenho de experiên-
cia, você se dedicando e dan-
do a vida, a torcida vai te abra-
çar e levar para onde quiser”.

Antes da entrevista coleti-

va, Jô foi ao campo do CT Jo-
aquim Grava e cumprimentou 
os ex-companheiros de Timão.

Jô foi revelado no “terrão” 
do Corinthians e estreou no 
time principal com 16 anos, 
em julho de 2003. Ele retornou 
ao clube no fim de 2016 e mar-
cou 25 gols em 2017, sendo 18 
no Brasileirão. Considerando 
as suas duas passagens pelo 
Timão, ele disputou 179 jogos 
e marcou 32 vezes.

O Japão será o sexto país 

estrangeiro em que Jô atua-
rá como jogador profissional. 
Antes, ele jogou pelo CSKA 
Moscou (Rússia), Manchester 
City e Everton (Inglaterra), Ga-
latasaray (Turquia), Al Shabab 
(Emirados Árabes) e Jiangsu 
Suning (China).
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GERAL

COMO LIMPAR RELÓGIO DOURADOPASTA DE DENTE FEITA EM CASA

- Para manter seu relógio bonito e brilhante, evite atividades com água usando ele (tomar 
banho, lavar louça, pegar chuva, nadar...)
- Outro cuidado básico para prolongar a limpeza e brilho do relógio dourado é vesti-lo após 
passar cremes e cosméticos, já que os compostos químicos desses produtos podem man-
chá-lo
- Após usar o seu relógio a cada dia, limpe superficialmente com um pedaço de algodão úmido

CONSELHOS

Mais do que instrumento para ver as horas, os relógios podem ser vistos como acessórios que completam o estilo, como se fosse uma joia. Os relógios dourados 
são um exemplo de acessório que representa alguma tendência ou status, seja ele joia ou réplica. Entretanto, manter um relógio dourado sempre bonito requer 
alguns cuidados na hora da limpeza. Para te ajudar, o Aqui-MA foi atrás de informações e reuniu tudo nesse tutorial de como limpar relógio dourado.

Vai precisar de:
- Pasta de dente branca
- Algodão
- Cotonete

Também lhe pode interessar: Como mudar a hora de um relógio Casio
Passos a seguir:

1 
- O processo de limpar um relógio dourado pode ser realizado com pro-
dutos específicos paralimpar joias. Neste tutorial vamos ensinar como 
limpar relógio dourado com o que você tem na sua casa. Um dos méto-

dos mais conhecidos consiste em limpar relógio dourado com pasta de dente 
branca. É importante que ela não seja em gel transparente, o efeito de lim-
peza se dá com a pasta de dente branca. Note que esse truque é indicado em 
casos de manchas bem aparentes.

2 
- Coloque um pouco de pasta de dente sobre o seu dedo e aplique sobre 
as regiões sujas do relógio. Feito isso, utilize um pano limpo ou chumaço 
de algodão para esfregar um pouco a pasta de dente sobre o relógio 

dourado.

3 
- Depois de esfregar, utilize outro pano ou algodão úmido e remova toda 
a pasta de dente. Certifique-se de que toda a pasta saiu, caso contrário, 
ela pode causar corrosão quando fica muito tempo sobre certos tipos de 

metais.

4 
- Deixe para limpar os detalhes pequenos com cotonete, assim você evi-
ta fiapos de algodão presos nas partes miúdas. Se a sujeira não estiver 
muito aparente, o cotonete úmido é suficiente. Para sujeiras muito visí-

vel, passe um pouco de pasta de dente sobre a ponta do cotonete e esfregue 
sobre essas partes.

5 
- Remova a pasta da mesma maneira que fez com as partes maiores, 
usando um cotonete umedecido. Repare bem se não sobraram vestígios 
da pasta para não comprometer o funcionamento do seu relógio dou-

rado.

6 
- Quando a pasta for removida, seu relógio dourado deve estar limpo. 
Use uma flanela ou algum pano para secar bem, assim você evita que 
se formem manchas provenientes de gotas de água ou qualquer líquido.

7 
- Após limpar relógio dourado e secar você ainda pode polir para deixar 
com mais brilho. Para fazer isso, você pode usar um pano específico para 
joias, uma flanela limpa e seca ou algum pano de tecido fino. Faça movi-

mentos circulares suave e repare no brilho que vai se intensificando. Se deseja 
ler mais artigos parecidos a Como limpar relógio dourado, recomendamos 
que entre na nossa categoria de Moda e Estilo.
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Homem é preso suspeito de assassinar uma pessoa a porradas. De acordo com 
informações, a vítima foi espancada pelo agressor, que confirmou o crime ao delegado

SUSPEITO DE MATAR

  COHAB

Arrombador 
de loja é 
capturado 
pela Polícia 
Militar

Suspeito de roubo é 
preso pela Polícia Civil

 PONTAL DA ILHA
Uma ação rápida das po-

licias Civil e Militar, da cidade 
de Urbano Santos, elucidou 
um homicídio que teve como 
vítima Thales Alves da Silva, 
38 anos. O crime aconteceu 
na manhã da última quinta-
feira (04), no município.

Nas primeiras horas da ma-
nhã, populares encontraram 
o corpo de Thales Alves na 
estrada que dá acesso a Bar-
reirinhas. Ao iniciar as investi-
gações, a polícia obteve infor-
mações de que um homem 
conhecido como “Baia” seria o 
possível homicida.

De posse desses relatos, 
uma equipe conseguiu chegar 
até Leilton Montelles dos San-
tos, 28 anos, o Baia, que veio 
diante do delegado confessar 
a autoria do crime.

O crime causou grande 
comoção populacional pelos 
requintes de crueldade, já que 
Thales possivelmente foi ví-
tima de espancamento até a 
morte.

A Polícia Civil do Mara-
nhão, por intermédio dos 
investigadores do 15º DP, no  
São Raimundo, cumpriu o 
mandado de prisão preventi-
va contra Frank Silva dos San-
tos, o “Capucho”, de 19 anos.

Capucho é suspeito de 
ter participado do crime de 
roubo contra um transeun-
te, ocasião que roubaram 
um aparelho celular e certa 

quantia em dinheiro, fato 
ocorrido no dia 6 de novem-
bro de 2017, no bairro Pontal 
da Ilha, na circunscrição do 
15º Distrito Policial. 

Após as formalidades 
legais, o suspeito foi enca-
minhado para o Complexo 
Penitenciário de Pedrinhas, 
onde ficará custodiado à 
disposição do Poder Judici-
ário.

“BAIA” TERIA CONFESSADO 

O BRUTAL ASSASSINATO 

DURANTE DEPOIMENTO                

AO DELEGADO

“CAPUCHO” TERIA PARTICIPADO DE UM 

CRIME EM NOVEMBRO DE 2017

Policiais militares do Gru-
po Tático Móvel (GTM) cap-
turaram Ayrton Santos Silva, 
de 30 anos, suspeito de ter 
cometido arrombamentos a 
lojas no bairro da Cohab, du-
rante a madrugada da última 
quinta-feira (4). Ayrton Silva, 
que é morador de rua, foi de-
tido e apresentado no Plantão 
da Polícia Civil do Cohatrac. AYRTON SANTOS SILVA TERIA ARROMBADO LOJAS NO BAIRRO
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POLÍCIA

BARBA, CABELO E BIGODE

 EM CANA

Suspeito de tráfico é preso em São José de Ribamar

 LUÍS GONÇALVES FOI 
PRESO COM DROGAS                   

E MUNIÇÃO

Trio é preso por suspeitas de crimes de estelionato e “saidinha bancária” em várias cidades do 
Maranhão. Os suspeitos foram reconhecidos por policial que estava em um banco de Rosário

MEIRE COSTA FREIRE, RODRIGO CONCEIÇÃO E DOMINGOS MARTINS FORAM ENCONTRADOS COM DINHEIRO, CARTÕES BANCÁRIOS E DOCUMENTOS

Policiais militares do 27º 

Batalhão de Rosário prende-

ram uma quadrilha suspeita 

de realizar crimes de este-

lionato e “saidinha bancária” 

em todo o estado.

A prisão ocorreu após 

um policial militar à paisana 

identificar, na porta da agên-

cia bancária da Caixa Eco-

nômica Federal, em Rosário, 

dois homens suspeitos de 

cometerem o crime de este-

lionato e saidinha bancária 

recentemente na cidade de 

Santa Rita.

O policial entrou em con-

tato com a guarnição de ser-

viço, que, ao se aproximar do 

local, foi percebida pelos sus-

peitos que empreenderam 

fuga em um veículo da marca 

Chevrolet, modelo Spin, de 

cor branca e placa vermelha, 

numeração OJB – 7965, da 

cidade de Itapecuru- Mirim.

A guarnição iniciou perse-

guição, interceptando e abor-

dando o referido veículo logo 

em seguida, onde encontra-

vam-se Meire Costa Freire, de 

45 anos, Rodrigo Corrêa da 

Conceição, de 54 anos, e Do-

mingos Martins, de 46 anos. 

Com eles foram encontrados 

R$ 910 em espécie, três cé-

dulas de identidade, quatro 

cartões bancários, um título 

eleitoral, uma bolsa feminina 

e um vestido rosa.

Os suspeitos foram pre-

sos e encaminhados para 

delegacia regional de Rosá-

rio, onde, em seguida, apare-

ceu a vítima dos golpes. Se-

gundo a Delegacia de Polícia 

Civil, os suspeitos escolhiam 

a vítima de acordo com a 

quantia que elas sacavam 

sem se dar conta de estarem 

sendo observadas. Em se-

guidas, ele davam o golpe na 

saída do banco ou usavam 

cartões falsos de banco para 

sacar os benefícios.

Em continuidade às ações de combate ao tráfico de drogas 
na região metropolitana, a  Polícia Civil, por intermédio da Su-
perintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Se-
narc), prendeu Luís Gonçalves Martins, de 40 anos, com o qual 
foram apreendidos cabeças de cocaína, balança de precisão, 
carregador de pistola e munições de calibre 0.40 e 380. 

A operação deflagrada foi decorrente de denúncia, via apli-
cativo WhatsApp, dando conta de que o suspeito estava co-
mercializando substâncias entorpecentes em sua residência, 
que fica localizada na Rua D, bairro Vila Cafeteira, São José de 
Ribamar. 

Após o recebimento das denúncias, representou-se por um 
mandado de busca domiciliar na residência do suspeito. Dian-
te dos fatos, Luís Gonçalves foi encaminhado à sede da Senarc, 
onde foi autuado pela prática de crime de tráfico ilícito de dro-
gas e posse ilegal de munição de arma de fogo de uso restrito. 

Após adoção dos procedimentos legais e de praxe, o preso 
foi encaminhado ao Centro de Triagem de Pedrinhas, onde fi-
cará à disposição do Poder Judiciário.


