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ROTEIRORECEITAS – TORTA DE CARNE SECA DESFIADA

PIADA
CONSERVANDO
O LEITE
Um casal de caipiras é convidado 
a responder a uma enquete do 
canal de televisão sobre o melhor 
processo para o leite não azedar. 
A mineirinha, não querendo passar 
vergonha, observa atentamente 
uma senhora da cidade responder:
— É ferver e deixar o resto na 
geladeira...
Quando chega sua vez de falar, 
não titubeia:
— É só tirar o que precisa e deixar 
o resto na vaca, uai!

1. Experimente um hidratante caseiro: Não tem hidratante? 
Esse mês já teve despesa demais? Ora, porque não fazer 
hidratante com ingredientes que por certo terá sobrando em 
sua casa? A gema de ovo contém propriedades que ajudam 
a cuidar dos pés ressecados. Parta um ovo, bata uma gema 
e aplique sobre os pés e as mãos. Deixe repousar durante 
30 minutos e remova com água morna. Quer outra receita? 
Sabe aquele óleo de bebê que todo o mundo aplica depois do 
banho? Misture uma colher de chá com duas colheres de sopa 
de maionese. Aplique sobre as áreas afetadas. Aguarde 20 
minutos antes de enxaguar.

2. Experimente óleos essenciais: E que tal uma massagem 
saborosa? Use um óleo essencial para dar um tratamento 
merecido aos seus pés e às suas mãos. Em último caso, 
até azeite de oliva pode usar. Mas a escolha de óleos que 
deixam a pele nutrida e macia é bem extensa. Jojoba, coco 
e manteiga de cacau são uma ótima fonte de hidratação. A 
pele é alimentada e vai ficar menos suscetível à instalação de 
bactérias nas regiões mais ásperas. Aplique antes de deitar 
e proteja as mãos e os pés com luvas e meias de algodão. De 
manhã, ao acordar, vai sentir uma suavidade inacreditável!

3. Procure uma ajuda profissional: Entregue os seus calos e 
rachaduras a um profissional. Visitar a manicure com alguma 
regularidade não é capricho, pode até ser necessidade. Os 
salões especializados disponibilizam tratamentos indicados 
para quem sofre desses males. Alguns se concentram 
especificamente no ressecamento. Experimente!

4. Use um umidificador: Como são os invernos no lugar 
onde você mora? Frios e secos? Tem a necessidade de ligar 
o aquecedor? Mora em um ambiente de clima muito seco? 
Considere adquirir um umidificador. Preste atenção nas 
indicações de uso não só para alongar a vinda do aparelho, 
mas para evitar que bactérias e ácaros se reproduzam casa 
fora.

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 – 05h23 – Altura: 1.0m
Cheia – 11h43 – Altura: 5.3m
Baixa – 17h54 – Altura: 1.2m
Cheia – 23h53 – Altura: 5.2m

INGREDIENTES:

5 ovos
2 xícaras (chá) de leite
4 colheres (sopa) de queijo 
parmesão ralado
12 colheres (sopa) de farinha 
de trigo
1 colher (sopa) de fermento 
em pó
3 colheres (sopa) de maisena
1 colher (sobremesa) rasa de 
sal
Manteiga e farinha de trigo 
para untar

RECHEIO:

300 gramas de carne seca 

cozida e desfiada
1 cebola grande picada
1 xícara (chá) de salsa picada
250 grama de queijo 
mussarela ralado
4 tomates picados

MODO DE PREPARO

1 - Bata no liqüidificador, 
todos ingredientes da massa
2 - Despeje metade em uma 
forma untada e polvilhada
3 - Coloque os ingredientes 
do recheio alternadamente 
e cubra com o restante da 
massa
4 - Leve ao forno médio por 
40 minutos ou até dourar

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 neste 
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.

Projeto Batuques 
Maranhenses – Dias 
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

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

Projeto do Grupo Gravina 
- Grupo Gravina apresenta 
o Projeto Amizade  & 
Música, convidando 
sambistas e artistas 
maranhenses. Todas as 
quintas-feiras a partir das 
21 horas, no Trutas Rango 
Bar, Avenida Litorânea, 64 
(antigo Bangalô)

Bar da Lú – 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. 

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

Bloco da Imprensa – Programação 
dia 13 – Praça dos Catraieiros -  17h 
Tambor de Crioula 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

Pré-Carnaval 2018 Praça Nauro 
Machado – Programação para o dia 
19 de janeiro de 2018 - 17h Cortejo 
de tribos: Upaon-Açu , Tupinambás, 
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

Pré-Carnaval 2018 – Praça da 
Saudade – Programação Dia 21 de 
Janeiro - 17h Fuzileiros da Fuzarca; 
18h Show Célia Maria; 19h Misturô; 

20h Eraldo Ébano; 21h Show Grupo 
Afrôs; 22h Bloco Afro Ominirá; 23h 
Marambaia.

Pré-Carnaval 2018 – Praça Nauro 
Machado – Praia Grande - 17h Cortejo 
de tribos: Tupiniquis, Camaiurá, 
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 Império 
Serrano; 00h Bloco Neto de Nana.

Pré-Carnaval de 
Todos 2018 - Apa 
Itapiracó – Cohatrac 
– Programação para 
o dia 20 de janeiro de 
2017 - 18h Trupe Ire Amado; 19h Bloco 
Tradicional Os Brasinhas; 20h Unidos de 
Fátima. Dia 27 de janeiro - 18h Cordão 
Foliões de Momo; 19h Bloco Tradicional 
Os Vampiros e 20h Turma de Mangueira.

Pré-Carnaval de Todos 2018 – Espigão 
Costeiro – Programação: dia 21 de janeiro 
- 18h Amigos do Samba; 19h Show César 
Teixeira;  Dia 28 de janeiro - 18h Grupo 
Magia e 19h Show Helô Santana.

PRÉ-CARNAVAL
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Editais com 1.000 
vagas para empregos 
até essa terça-feira 

MARANHÃO

A Empresa Maranhense 
de Serviços Hospitalares 
(Emserh) publicou os editais 
n.º 01, 02 e 03/2017 do con-
curso público que oferece 
1.000 vagas em seu quadro 
efetivo das áreas administra-
tiva, médica e assistencial. 
Os aprovados convocados 
terão salários mensais ini-
ciais de até R$ 7.425,31 e a 
organização da seletiva está 
por conta do Instituto AOCP. 
Na área médica, conforme o 
edital 02/2017, são ofertadas 
60 vagas para Médicos de 
diversas especialidades. No 
edital 01/2017, que se desti-
na à área administrativa, são 
630 vagas para ps empregos 
de Assistente Administrativo, 
Advogado, Analista Adminis-
trativo e Jornalista. Por fim, 
no edital 3/2017, da área as-
sitencial, estão previstas 310 
oportunidades distribuídas 
para os empregos de Enfer-
meiro (diversas especialida-
des), Técnico de Enferma-
gem, Biomédico, Bioquímico, 
Farmacêutico, Fisioterapeu-
ta, Fonoaudiólogo, Nutricio-
nista, Odontólogo, Psicólogo, 
Terapeuta Ocupacional e 
Técnico em Saúde Bucal.

Interessados deverão se 
inscrever até essa terça-fei-
ra, dia 9, no endereço eletrô-
nico www.institutoaocp.org.
br. Será cobrada taxa de ins-
crição de R$ 80 ou R$ 120.

Concurso do Detran tem 
inscrições abertas até dia 18

ABERTAS INSCRIÇÕES NA AGED
São ofertadas 100 vagas 

para cargos de níveis 
médio/técnico e superior 

na Agência Estadual de 
Defesa Agropecuária do 

Maranhão - Aged

 NÃO PERCA!

As provas objetivas serão realizadas nas cidades de Bal-
sas, Caxias, Imperatriz e São Luís, conforme opção indica-
da pelo candidato no Formulário de Inscrição, com previsão 
de aplicação para o dia 8 de abril de 2018. A confirmação da 
data e as informações sobre horários e locais serão divulga-
das oportunamente, pelos meios de comunicação indicados 
no edital.

Os candidatos habilitados na prova objetiva para os car-
gos de Fiscal Estadual Agropecuário – Áreas: médico vete-
rinário, engenheiro agrônomo e engenheiro florestal serão 
convocados para a entrega de títulos.

A validade do concurso será de dois anos, a contar da data 
da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado 
por igual período, uma única vez.

>>Provas e validade do concurso

A Agência Estadual de Defe-
sa Agropecuária do Maranhão 
(Aged/MA), com o apoio da 
Segep e da Fundação Carlos 
Chagas, está realizando o novo 
concurso público nº 001/2017, 
para provimento de 100 vagas 
em cargos de niveis médio/
técnico e superior. 

As chances são para os car-
gos de Fiscal Estadual Agro-
pecuário (médico veterinário, 
engenheiro agrônomo e en-
genheiro florestal), técnico de 
fiscalização agropecuária ou 
agronegócios e auxiliar de fis-

calização agropecuária.
Os futuros servidores con-

tratados terão vencimentos 
iniciais de até R$ 4.400. Para 
inscrever-se o candidato de-
verá acessar o endereço ele-
trônico da FCC (www.concur-
sosfcc.com.br), no período de 
8 de janeiro e 9 de fevereiro 
de 2018. Será cobrada taxa de 
inscrição nos seguintes valo-
res:

- R$ 140,00, para os cargos 
de ensino superior.

- R$ 90,00, para os cargos 
de ensino médio.

O Departamento Estadu-
al de Trânsito do Maranhão 
(Detran - MA), por meio da 
Fundação Carlos Chagas 
(FCC), divulgou a realiza-
ção de novo concurso pú-
blico, regido pelo edital n.º 
02/2017. São ofertadas 170 
vagas para os cargos de As-
sistente de Trânsito e Ana-
lista de Trânsito, com remu-
neração inicial de R$ 1.400 e 
R$ 4.400, respectivamente.

Para disputar as vagas 
de Analista é preciso pos-
suir curso de graduação em 
qualquer área, enquanto 
que para concorrer às va-
gas de Assistente, basta ter 
o ensino médio ou técnico 
completo.

Interessados devem se 
inscrever exclusivamente via 
site da FCC (www.concur-
sosfcc.com.br) até 18 de ja-
neiro de 2018. Será cobrada 
taxa de inscrição no valor de 
R$ 90 ou R$ 140, conforme 
o cargo, lembrando que o 
edital prevê a reserva legal 
de vagas para candidatos 
negros (no mínimo 20%) e 
para candidatos com defici-
ência (5%).

As provas objetivas se-
rão realizadas nas cidades 
de Caxias, Imperatriz e São 
Luís, conforme opção indi-
cada pelo candidato, com 
previsão de aplicação para o 
dia 18 de março de 2018. O 
gabarito será divulgado no 
site da FCC a partir das 17h 
do dia seguinte ao da aplica-
ção.

A validade do concurso 
será de dois anos, a contar 
da data da publicação de 

sua homologação, podendo 
ser prorrogado por igual pe-
ríodo, uma única vez. Con-
fira as atribuições de cada 
cargo:

ANALISTA DE TRÂNSITO:
a) planejar, elaborar, pro-

por e coordenar políticas bá-
sicas para o trânsito; b) pla-
nejar, prover as condições 
operacionais e acompanhar 
a performance de suas áre-
as, buscando aperfeiçoar 
seus produtos e processos; 
c) cumprir , fazer cumprir, 
divulgar e orientar a aplica-
ção da legislação e demais 
normas de trânsito nas 
áreas de suas respectivas 
atuações; d) supervisionar 
e coordenar serviços do De-
tran-MA; e) analisar e prover 
as condições administrati-
vas, processuais, técnicas 
e operacionais necessárias 
aos sistemas de adminis-
tração, de fiscalização, de 
auditoria, de informática e 
de atendimento ao usuário; 
f) executar a fiscalização de 
trânsito, autuar e aplicar as 
medidas administrativas ca-
bíveis, previstas no Código 
de Trânsito Brasileiro - CTB; 
g) executar outras ativida-
des correlatas. 

 
ASSISTENTE DE TRÂNSITO:  

Executar as tarefas de 
apoio técnico e administra-
tivo, sob orientação superior 
direta, nas áreas de fiscaliza-
ção, registro e licenciamen-
to de veículos, habilitação 
e apoio à educação para o 
trânsito, com base no Códi-
go de Trânsito Brasileiro.
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Calendário de saques do PIS/Pasep será divulgado nesta segunda-feira (8).    
Estima-se que a economia brasileira tenha a injeção total de R$ 23,6 bilhões

TABELA DO PIS/PASEP

  PRAZO

Iema divulga período de matrícula e rematrícula

O Governo do Brasil divulga, 
nesta segunda-feira (8), o ca-
lendário de saques das cotas do 
antigo Fundo PIS/Pasep para 
homens e mulheres a partir de 
60 anos. No último sábado (6), 
entrou em vigor a Medida Pro-
visória (MP) n° 813, que modifi-
ca a idade mínima, antes de 62 
anos para mulheres e 65 para 
homens.

O benefício vale para quem 

foi cadastrado no PIS/Pasep 
antes de 4 de outubro de 1988. 
Com a mudança, estima-se que 
11 milhões de resgates devam 
ser feitos, e a economia brasi-
leira tenha a injeção total de R$ 
23,6 bilhões.

Os recursos das cotas do 
PIS/Pasep começaram a ser li-
berados em outubro do ano pas-
sado. Até então, foram sacados 
R$ 2,2 bilhões por aproximada-

mente 1,7 milhão de cotistas. 
Para os que já tiveram os saques 
liberados (quem tem mais de 70 
anos, aposentados e herdeiros), 
a retirada do dinheiro ainda está 
disponível. Basta comparecer às 
agências da Caixa Econômica 
Federal, no caso de trabalha-
dores da iniciativa privada. Já 
os servidores civis e militares 
devem procurar as agências do 
Banco do Brasil.

Colégio Militar está 
com inscrições 
para 84 vagas

EDUCAÇÃO

As inscrições para o Colégio 
Militar Tiradentes (CMT) estão 
abertas e vão até a próxima se-
gunda-feira (8). O seletivo para o 
ano letivo 2018 oferta 84 vagas 
para a unidade de São Luís. O 
CMT é fruto da parceria entre a 
Secretaria de Estado de Educa-
ção do Maranhão (Seduc-MA) 
e a Polícia Militar do Maranhão 
(PMMA). 

As inscrições podem ser fei-
tas com o preenchimento do 
formulário e em seguida compa-
recer pessoalmente ao Colégio 
Militar de São Luís (Rua do Ara-
me s/n – Bairro Vila Palmeira, 
antigo Colun – Colégio Universi-
tário), no horário das 8h às 12h e 
das 14h às 17h30. 

O Instituto de Educação 
Ciência e Tecnologia do Mara-
nhão (Iema) divulgou os perí-
odos de matrícula e rematrí-
cula de alunos para unidades 
plenas em funcionamento nos 
municípios de Axixá, Bacabei-
ra, São Luís, Coroatá, Pindaré-
Mirim, São José de Ribamar 
e Timon. As matrículas serão 
realizadas entre os dias 8 e 12, 
e as rematrículas, de 15 a 19 de 
janeiro. 

Para as matrículas nas 
unidades plenas em funcio-
namento, os documentos ne-
cessários são certificado de 
conclusão do ensino funda-
mental (original e cópia) ou 
declaração original de conclu-
são do ensino fundamental, 
com data a partir de janeiro 
de 2018; histórico escolar 
(original e cópia); certidão de 
nascimento (original e cópia); 
documento de identidade (ori-
ginal e cópia); CPF (original e 
cópia); duas fotografias 3x4 
iguais, de frente e recentes; e 
comprovante de residência.

Pede-se, também, laudo 

médico em caso de estu-
dante com deficiência, emi-
tido nos últimos 12 meses, 
comprovando a natureza da 
deficiência e atestando a es-
pecificidade, grau ou nível da 
deficiência, em conformida-
de com as definições da Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS) observado o disposto 
no Parágrafo 1º, do Art. 5º do 
Decreto 5.296/2004.

Caso fique alguma pendên-
cia de documento, o respon-
sável pelo estudante deverá 
assinar termo em que se com-
promete a sanar a pendência 
no período de seis meses.

Em relação à rematrícula 
é necessário que o estudan-
te apresente os documentos 
pendentes no ato da matrícu-
la. Caso o aluno seja menor de 
idade, ele só poderá fazer a re-
matrícula com o responsável.

Para as unidades que irão 
inaugurar em 2018, no ato da 
matrícula, o candidato deverá 
apresentar os documentos de 
acordo com a vaga seleciona-
da. Os classificados nas va-

gas para ampla concorrência, 
certificado de conclusão do 
ensino fundamental (original 
e cópia) ou declaração original 
de conclusão do ensino funda-
mental, com data a partir de 
janeiro de 2017; histórico esco-
lar (original e cópia); certidão 
de nascimento (original e có-
pia), documento de identidade 
(original e cópia); CPF (original 
e cópia); duas fotografias 3x4 
iguais, de frente e recentes; e 
comprovante de residência.

Para os classificados nas 
vagas para egressos de esco-
las públicas, os documentos 
são certificado de conclusão 
do ensino fundamental (ori-
ginal e cópia) ou declaração 
original de conclusão do en-
sino fundamental, com data 
a partir de janeiro de 2017, os 
quais comprovem a conclu-
são do ensino fundamental 
na rede pública; certidão de 
nascimento (original e cópia); 
documento de identidade (ori-
ginal e cópia); CPF; duas foto-
grafias 3x4 iguais, de frente e 
recentes; e comprovante de 

residência.
Aos classificados nas vagas 

para as pessoas com deficiên-
cia, pede-se certificado de con-
clusão do ensino fundamental 
(original e cópia) ou declaração 
original de conclusão do ensino 
fundamental, com data a partir 
de janeiro de 2017; histórico es-
colar (original e cópia); certidão 
de nascimento (original e có-
pia); documento de identidade 
(original e cópia); CPF (original 
e cópia); duas fotografias 3x4 
iguais, de frente e recentes; 
comprovante de residência; lau-
do médico, emitido nos últimos 
doze meses, comprovando a na-
tureza da deficiência, atestando 
a especificidade, grau ou nível 
da deficiência, em conformida-
de com as definições da Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS) 
observado o disposto no § 1º, do 
Art. 5º do Decreto 5.296/2004.

As dúvidas envolvendo ma-
trículas podem ser resolvidas 
com o coordenador de Con-
trole Acadêmico, professor 
Nélio Augusto, pelo fone (98) 
99164-3155.

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

• Veriicar a quantidade de vagas 
por unidade e/ou por série (mais abai-
xo ou no edital);

• Veriicar na página 04 do edital 
se o candidato tem idade correspon-
dente para a série que deseja se ins-
crever;

• ser brasileiro, ou, se estrangeiro, 
estar com permanência regular no 
Brasil;

• fornecer duas fotos 3x4, atuais;
• uma cópia da certidão de nasci-

mento ou carteira de identidade;
• cópia da carteira de identidade 

do responsável legal do candidato e, 
se o responsável for policial militar ou 
funcionário civil do quadro da PMMA, 
deverá apresentar cópia da identidade 
funcional ou contra cheque;

• Comprovante de residência 
(conta de luz);

• efetuar o pagamento da taxa no 
valor de R$ 65 no ato da inscrição;

• declaração escolar que cursou 
ou está cursando a série/ano anterior 
à pretendida. 

PROVAS 
As provas serão realizadas no dia 

14 de janeiro de 2018 (domingo), com 
duração de 4 horas. Os candidatos 
do ensino fundamental farão as pro-
vas a partir das 8h00min e candida-
tos do ensino médio farão prova às 
13h30min, quando os portões serão 
fechados respectivamente nesses ho-
rários. Quem chegar atrasado não po-
derá entrar em hipótese alguma. 

No dia da prova o candidato deve 
portar o cartão de conirmação de ins-
crição com foto (fornecido no local de 
inscrição), documento oicial de iden-
tiicação com foto e caneta esferográ-
ica de tinta preta. 
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Cartilagens, tendões, vísceras e vestígios de órgãos de bovinos e suínos fazem 
parte da composição das salsichas e outros alimentos que você consome

SAIBA O QUE 
VOCÊ COME!

Derivados de petróleo

Alguns aditivos alimentares, 
afirma Florência, podem ser 
derivados do petróleo, como 
é o caso de certos corantes 
artificiais, como a tartrazina 
(INS 102), encontrada em balas, 
gelatinas, sobremesas, biscoitos, 
refrescos em pó e refrigerantes, 
entre outros produtos. “Corantes 
podem causar alergias, urticárias 
e até asma. Há estudos que 
indicam uma relação entre seu 
consumo e a hiperatividade em 
crianças”, explica.

Florência Cladera cita também 
os coalhos, coadjuvantes 
de tecnologia utilizados na 
produção de queijos, sendo 
removidos do produto final. 
Os coalhos são extraídos do 
estômago do bezerro e contêm 
enzimas utilizadas na etapa 
de coagulação. Geralmente, 
eles não aparecem na lista 
de ingredientes e, apesar de 
não fazerem mal à saúde, são 
motivo de revolta por parte de 
quem defende o bem-estar 
animal. Uma alternativa para 
eles são os coagulantes feitos 
a partir de fungos, já existentes 
no mercado. Mesmo o leite 
de vaca, explica Livrari Junior, 
pode conter pus, já que os 
animais sofrem com mastite 
(inflamação das mamas) pela 
constante extração do produto. 
A pasteurização (processo 
que destrói alguns tipos de 
microorganismos patogênicos 
em produtos comestíveis) 
elimina as bactérias que possam 
estar presentes em virtude 
dessa contaminação. “Mesmo 
assim, o pus continua presente, 
ainda que pasteurizado”, diz.

Quem tem alguma res-
trição alimentar, seja por 
questão de saúde, religião ou 
ideologia, enfrenta uma difí-
cil tarefa: identificar os ingre-
dientes e aditivos presentes 
nos alimentos industrializa-
dos pela simples leitura dos 
rótulos. Não é fácil. Em meio 
a termos técnicos e códigos 
estranhos, a maioria de nós 
não faz ideia do que está co-
mendo.

Alguns dos itens utilizados 
pela indústria alimentícia, afir-
ma a engenheira de alimentos 
Florencia Cladera, professora 
da UFRGS (Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul) 
e doutora em engenharia 
química, causam estranheza 
devido a sua origem, quase 
sempre desconhecida dos 
consumidores. É o caso do 
corante carmim, presente em 
iogurtes, sobremesas, balas, 
bebidas e até na bolacha re-
cheadas. “Trata-se de um co-
rante natural, que confere cor 
vermelha ao alimento, e é ex-
traído das fêmeas e dos ovos 
de cochonilha (Dactylopius 
coccus Costa). O inseto pro-
duz o ácido carmínico como 
uma forma de se defender de 
predadores”, explica a profes-
sora. A substância aparece 
nos rótulos como carmim, 
ácido carmínico, carmim de 
cochonilha ou como o núme-
ro INS 120.

A descoberta, muitas ve-
zes, assusta e acaba por levar 
à reeducação alimentar. “Al-
gumas pessoas ficam bastan-
te chocadas quando desco-
brem que comem um pó feito 
de uma espécie de pulgão”, 
afirma o médico nutrólogo 
Eric Slywitch, especializado 
em dietas vegetarianas.

Ingrediente, aditivo ou 
coadjuvante?

Segundo a engenheira de alimentos, 
ao falar de produção e composição de 

alimentos, é importante diferenciar 
o que são ingredientes, aditivos e 
coadjuvantes de tecnologia.“Um 

ingrediente é qualquer substância 
empregada na fabricação de um 

alimento e que permanece no produto 
final, ainda que de forma modificada. 

Um aditivo é um ingrediente adicionado 
sem propósito de nutrir, para 

modificar as características físicas, 
químicas, biológicas ou sensoriais. 

São os corantes, aromatizantes, 
adoçantes, espessantes etc. Há ainda 
os coadjuvantes de tecnologia. “São 

substâncias utilizadas durante o 
processamento e que não permanecem 

no produto final, como solventes, 
fermentos e enzimas”. A professora 

explica que, na rotulagem, é obrigatório 
citar a lista de ingredientes colocando 

na ordem de maior para menor 
quantidade, o que inclui os aditivos, 

mas não os coadjuvantes. “Isto pode ser 
um problema para os veganos, que não 
consomem produtos de origem animal”.

Colorida, com cheiro de fruta e textu-
ra agradável, a gelatina é uma espécie de 
“mestre dos disfarces” quando se trata de 
alimentação. “A matéria prima para a pro-
dução de gelatina é pele, ossos ou tendões 
de mamíferos, geralmente suínos ou bovi-
nos”, afirma Florência.

A mesma matéria-prima (além de outros 
resíduos menos nobres, provenientes da in-
dústria da carne) é utilizada na fabricação 
de salsichas. De acordo com o engenheiro 
químico Décio Livrari Júnior, consultor da 
SVB (Sociedade Vegetariana Brasileira), é 
comum haver nos embutidos vestígios de 
órgãos diversos, como pulmões, rins, vísce-
ras que ficam em contato direto com mate-
rial fecal e até mesmo tumores dos animais. 
“Tudo é triturado, misturado e temperado 
para virar salsicha”.

No caso dos empanados de frango e dos 
hambúrgueres, explica Livrari, pode haver 
pintinhos inteiros triturados. “Isso não é 
uma regra, mas já houve muitas denúncias 
em formato de vídeo feitas por ex-funcio-
nários desse tipo de indústria, já que nem 
sempre há fiscalização”.

PELE, CARTILAGENS E 
TENDÕES VIRAM GELATINA

E SALSICHAS

Pus e enzimas do estômago
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XUXA QUER INVESTIR NO
NAMORADO DA FILHA

Sasha Meneghel e Bruno 
Montaleone assumiram o na-
moro durante o réveillon de 
São Miguel do Gostoso, no 
Rio Grande do Norte. Porém, 
segundo o colunista Bruno 
Astuto, da revista “Época”, os 
dois já estavam namorando há 
dois meses e o relacionamen-
to já tem a aprovação das fa-
mílias dos jovens. Sasha já foi 
apresentada aos pais de Bru-
no, que também foi aprovado 
por Xuxa Meneghel. Ainda se-
gundo o colunista, além de ter 
aprovado o namoro da filha, 
Xuxa Meneghel também pre-
tende ajudar Bruno Montale-
one em sua carreira, apresen-
tando o ator, que já foi galã de 
“Malhação”, a alguns de seus 
contatos. 

CASAL FICARÁ UM
TEMPO FORA DO BRASIL

Giovanna Ewbank e Bruno Ga-
gliasso vão deixar o Brasil por 
alguns meses, e passar uma 

temporada em Portugal com 
a pequena Titi. Em entrevis-
ta, a apresentadora contou 
que pretende montar um 
espetáculo teatral no país 
europeu e está planejando 
ficar pelo menos 2 meses 

por lá. “Eu fui algumas vezes 
para Portugal esse ano, a 

trabalho. Eu sou apaixonada. 
Falei para o produtor do meu canal 
que eu queria passar uma temporada lá e 
ele falou para fazermos uma peça. A gente está estudan-
do. Ele ficou super empolgado para fazer e esse período 
de março é uma época com pouco show, por causa do 
inverno. Eu, Bruno e Títi ficaríamos lá por uns 2 meses”, 

contou Giovanna Ewbank.

SEU SIGNO DE HOJE
ÁRIES - O sol lhe promete um dia dos mais 
favoráveis. Fará bons negócios, bons planos 
com relação ao futuro, contatos pessoais, 
ótimas relações sociais, sentimentais e 
amorosas. Aproveite. Cuide da saúde e de 
seu dinheiro.

TOURO - Tendência à tristeza e ao pessimis-
mo. Deverá evitar tais coisas para que tudo 
possa correr bem para você neste dia. Cuide 
de sua saúde, evite acidentes e só viaje se for 
necessário. Elevação mental.

GÊMEOS - Esperanças bem sucedidas, 
desejos concluídos e exaltação profissional 
e social, estão previstos para você agora. 
Muito boa influência também aos assuntos 
pessoais e as artes de um modo geral.

CÂNCER - Dia em que terá muito sucesso 
ao tratar com autoridades civis e na solução 
de seus problemas profissionais, financeiros 
e pessoais. Gastos excessivos de dinheiro o 
perturbarão nos próximos dias. Ótimo para 
tratar de assuntos de trabalho.

LEÃO - O dia se apresenta positivo aos ne-
gócios arriscados e as empresas precipita-
das. Terá bom relacionamento com os filhos. 
Pratique esportes. Os contatos sociais esta-
rão em primeiro lugar. Em relação aos seus 
anseios, não adianta ficar pensando em ni-
nharias.

VIRGEM - Procure compreender melhor 
seus colegas de trabalho bem como os fami-
liares e a pessoa querida. Impulsionado em 
descobrir suas verdadeiras aptidões e trans-
formar o próprio ambiente, sua percepção 
estará apurada na conquista de novos hori-
zontes.

LIBRA - Influxos excepcionalmente benéfi-
cos para a sua vida em conjunto com outras 
pessoas e o trabalho. Evite a precipitação e 
os gastos supérfluos. Procure valer-se deste 
dia, para promover a sua elevação em todos 
os sentidos.

ESCORPIÃO - Com energia mental, com 
otimismo realizará muito neste dia, princi-
palmente no que possa contar com a cola-
boração de pessoas amigas. Evite atrasos na 
execução de tarefas importantes. Não faça 
promessas que não possa cumprir.

SAGITÁRIO - Influências favoráveis, para 
novos empreendimentos, ótimo para os 
estudos, cuide melhor de sua saúde. Seja 
mais profissional dentro do seu trabalho. É 
hora de começar a resolver suas questões 
pendentes.

CAPRICÓRNIO - Uma fase difícil, em que 
deverá agir com muita cautela, otimismo, in-
teligência e vivacidade, para que tudo saia a 
seu modo, se inicia hoje. Tome cuidado com 
os inimigos declarados e cuide da saúde. 

AQUÁRIO - Muito boa influência para tra-
tar de negócios e assuntos pendentes, para 
melhorar sua capacidade profissional e para 
iniciar tratamento de saúde. A vida amorosa 
necessita de paz e compreensão e o lar tam-
bém. Ascensão material.

PEIXES - Melhora das chances de sucesso 
geral. Haja com inteligência e com perícia 
que conseguirá chegar onde pretende. Êxito 
pessoal, social, elevação do caráter e felici-
dade íntima e amorosa.

RATINHO DESTILA PRECONCEITO

O apresentador do SBT Ra-
tinho usou o Instagram para 
destilar preconceito e criticar 
o que ele chamou de “exagero” 
de veados” nas produções da 
emissora concorrente, a Rede 
Globo. Na rede social, Ratinho 
postou um vídeo depois de as-
sistir ao segundo episódio da 
série “Entre Irmãs, e reclamou 
do fato de existiram persona-
gens homossexuais nas pro-
duções de todos os horários 
exibidas pela emissora carioca. 

“Eu tava vendo a novela da Globo agora, negócio de cangacei-
ro, a gente tem que olhar o que está concorrendo com a gente. 
Mas poxa, a Globo colocou veado até em filme de cangaceiro, 
naquele tempo não tinha veado, não. Vocês acham que tinham 
veado naquele tempo? É muito veado. É veado 6 horas da tar-
de, 8 da noite, 9 da noite, veado 10 da noite. É muito veado. Eu 
não sei o que tá acontecendo, não tem tanto veado assim. Ou 
tem? Será?”, disse Ratinho, visivelmente incomodado com a 
presença de gays em novelas e séries na rede social.



7
8/1/2018

TE CONTEI?

NOVELAS

u
GLOBO

TEMPO DE AMAR

u
GLOBO

MALHAÇÃO

K2 consegue despistar Tato. 
Keyla afirma a Lica e Tina que 
aconteceu algo com Tato. Mit-
suko comenta com Noboru sobre 
os planos de Anderson e Tina. 
Tato não conta para Keyla sobre 
a suposta gravidez de K2. Lica e 
Samantha estranham o compor-
tamento de Ernesto e desconfiam 
de Malu. Ernesto pressiona Bóris 
para resolver a situação dos pro-
fessores. 

Inácio garante a Lucinda que 
irá a Portugal. Celeste decide 
inaugurar sua nova casa. Con-
selheiro diz a Bernardo que dará 
o chalé de Petrópolis a Vicente e 
Maria Vitória. Pepito e Celina se 
preocupam com a greve de fun-
cionários. Conselheiro se entriste-
ce com a ausência de Celeste. Ce-
lina e Balbina pensam em vender 
as geleias no recital de mulheres 
do Grêmio Cultural. 

Hoje será exibido o último 
capítulo da novela Pega Pega e a 
emissora responsável pela sua 
exibição não liberou o resumo da 
trama das 19h 

Duda decide revelar sua his-
tória a Laerte e implora que ele 
não a denuncie. Josafá se emo-
ciona ao conhecer sua filha. Die-
go humilha Karina. Laerte afirma 
a Duda que sua intenção é extor-
quir dinheiro de outra pessoa. 
Sophia se recusa a saber quem 
é a nova conquista de Lívia. Cido 
procura Samuel no hospital, e 
Renato avisa a Clara. Tônia se 
une a Nádia para afastar Bruno 
de Raquel. Duda confirma para 
Caetana que Laerte aprontou 
com ela. Mercedes confidencia a 
Clara que se ressente de não ter 
tido um filho com Josafá. Lívia 
e Mariano ficam juntos. Laerte 
leva Sophia para conversar no 
quarto de Duda. 

u O OUTRO LADO DO PARAÍSO
GLOBO

uPEGA PEGA
GLOBO

Depois de radicalizar e ficar com cabelos loiros, a cantora Anitta publi-
cou fotos em suas redes sociais para mostrar como está curtindo seus dias 

de folga. De biquíni, a cantora, dona do hit “Vai Malandra”, exibiu as belas 
curvas ao posar num iate em Florianópolis. Nas fotos, ela aparece deitada 
com o bumbum para cima e também mostra a nova cor dos cabelos. Além 
das madeixas loiras, a cantora também apareceu com cabelos repicados e 
mais curtos, um pouco abaixo da altura dos ombros. Ela foi convidada por 

uma marca de cosméticos para adotar o novo visual.

ANITTA AGORA  ESTÁ LOIRA



Algumas recomendações para ajudar a prevenir lesões 
no desporto:• Realize exercícios de aquecimento antes;

• Alongue-se sempre ligeiramente antes de pratica exercício;
• Quando alongar, não dobre os joelhos. Mantenha a sola inteira dos pés apoiada no chão;
• Use calçados adequados, que sejam estáveis e absorvam impacto;
• Exercite-se em superfícies lisas e planas. Evite pisos de asfalto e concreto;
• Ao lexionar os joelhos, não os dobre além de 90 graus;
• Quando saltar, caia com os joelhos lexionados;
• Faça exercícios de relaxamento depois de praticar um desporto ou treino intenso;
• Não se sobrecarregue demasiado;
• Evite ser um “desportista de im-de-semana”. Distribua os exercícios ao longo de toda a semana;
• Aprenda a praticar desporto corretamente, reduzindo o risco de lesões causadas por “excessos”.
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LESÕES MAIS FREQUENTES 
Conheça as lesões que mais acontecem nos atletas que praticam futebol. Saiba como prevenir as contusões

Saiba como evitar as lesões
Algumas lesões que ocorrem no futebol 

são como qualquer outro tipo de acidente: 
imprevisíveis e inevitáveis. A maioria delas, 
no entanto, pode ser evitada. O mais im-
portante é saber como.

Para jogar cada vez melhor, prevenir 
a ocorrência de lesões é tão importante 
quanto os treinamentos. Quando você não 
se machuca, pode continuar jogando e 
aperfeiçoando as suas habilidades. Apren-
da, portanto, a proteger a si mesmo e aos 
seus companheiros:

1. Aguarde sempre a recuperação to-

tal da lesão: 
Lesões mal curadas só fazem aumen-

tar os riscos de novas lesões. Voltar a jogar 
cedo demais pode ser perigoso caso o seu 
corpo ainda não esteja pronto para supor-
tar o stress. Nenhum jogo é tão importante 
quanto a sua saúde. Converse com o seu 
médico e isioterapeuta para tomar a de-
cisão correta.

2. Proteja-se com o equipamento 
adequado:

–    Caneleiras protegem a parte inferior 
da perna de fraturas ósseas durante trei-
nos e jogos. Elas devem ser ajustadas de 

acordo com cada pessoa, de forma a cobrir 
toda a região abaixo do joelho tanto em 
largura quanto em comprimento.

– Em caso de torção no tornozelo, pro-
teja-se com bandas ou com uma tornoze-
leira para evitar um agravamento da lesão.

– Guarda-Redes devem usar uniformes 
acolchoados para proteger quadris, coto-
velos e ombros (e joelhos durante os trei-
nos), além de luvas adequadas.

3. Respeite as Regras do Jogo: 
 As Regras do Jogo velam pela saúde dos 

jogadores, dado que proíbem ações perigo-
sas capazes de causar lesões graves, como, 

por exemplo, o uso do cotovelo em disputas 
pelo alto. Os árbitros são orientados a punir 
rigorosamente os jogadores imprudentes 
que ignorarem os princípios do fair play.

4. Realize exercícios 
preventivos regularmente:
O corpo humano possui mecanismos 

naturais de defesa contra contusões que 
podemos exercitar a im de melhorar a nos-
sa resistência a elas. Programas de preven-
ção combinam exercícios para treinar essas 
defesas de maneira estruturada, mas nem o 
melhor dos programas será eiciente se ele 
não for colocado em prática regularmente.

O futebol é a modalidade 
desportiva mais popular e 
com mais praticantes pratica-
mente em todo o mundo, quer 
com um envolvimento profis-
sional, quer com um compro-
misso amador federado ou 
simplesmente de lazer, o que 
por sim mesmo é a que possui 
maior número de lesões ad-
vindas da prática do mesmo.

O futebol proporciona uma 
ótima forma de exercício aeró-
bico e de desenvolvimento do 
equilíbrio físico, da agilidade, 
da coordenação e também do 
espírito de equipe. No entanto, 
é nos futebolistas que se apre-
senta o maior índice de sinis-
tralidade no desporto, do nos-
so país, e são nos membros 
inferiores que ocorre maior 
frequência de lesões.

Decorrentes da prática do 
futebol, há dois tipos de le-
sões: as traumáticas e as de 
sobrecarga.

As traumáticas resultam 
sempre de um episódio trau-
mático súbito e fortuito e o 
seu diagnóstico habitualmen-
te é quase imediato, como por 
exemplo as entorses. Por ou-
tro lado existem as lesões de 
sobrecarga, que são mais fre-
quentes do que as anteriores, 
e que têm um processo de ins-
talação mais subtil, evoluindo 

lentamente no tempo e não 
permitindo frequentemen-
te estabelecer o diagnóstico 
com facilidade, bem como não 
possibilitado uma resposta te-
rapêutica com efectividade rá-
pida. Resultam fundamental-
mente de microtraumatismos 
de repetição sobre os tendões 
e músculos, os ossos e as ar-
ticulações têm como exemplo 
das mesmas as pubalgias.

A prevenção das lesões 
traumáticas deve fazer-se 
respeitando: as normas ge-
rais e as limitações pontuais 
da modalidade durante o jogo 
ou durante o treino, o fair-play 
com os outros futebolistas, 
o aquecimento e bem assim 
o arrefecimento, um regular 
programa de alongamentos, 
enquanto que nas lesões de 
sobrecarga, a principal forma 
de prevenção será a adapta-
ção adequada do atleta à sua 
modalidade. Este é sempre o 
primeiro procedimento a ter 
em conta, não só para possi-
bilitar um bom desempenho, 
mas também para prevenir as 
lesões mais frequentes.

Sempre que surgirem si-
nais de alarme, sinalizadores 
de uma eventual lesão, a sus-
pensão imediata da activi-
dade deverá ser a norma e a 
avaliação por um especialista 

a regra.
Alheando-nos  da exclusi-

vidade do assunto Futebol, 
toda a atividade física no ge-
ral requer cuidados, indepen-
dentemente se é feita por 
atletas profissionais ou por 
amadores. Tanto é assim que 
a pesquisa demonstrou que 
a percentagem mais elevada 
de lesões foi entre os homens 
(54%), com idade entre 18 e 
34 anos.
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Conheça as sete atletas mais belas do esporte mundial

AS GATAS DO ESPORTE
O jornal Aqui-MA montou uma seleção de peso 

com as atletas mais belas do esporte mundial. Na lis-
ta, as gêmeas brasileiras Bia e Bianca Feres, do nado 
sincronizado, entraram no hall das belas esportistas. 

As jovens causam rebuliço nas redes sociais com 
suas publicações e são dois trunfos do Brasil.

BIA E BRANCA (NADO 
SINCRONIZADO)

As jovens de 26 anos 
não só causam furor 
em piscinas, mas tam-
bém em redes sociais. 
As brasileiras da na-
tação sincronizada são 
os principais atletas do 
Brasil para alcançar a 
medalha de ouro nos 
Jogos Olímpicos do 
Rio de Janeiro de 2016. 
Elas são bem ativas 
em suas contas no Ins-
tagram, enquanto se 
preparam para o maior 
festival do esporte 
mundial. 

ELLEN HOOG
 (HÓQUEI)

Ellen Hoog é conhecida no 
mundo esportivo por suas 
realizações junto a seleção 
holandesa desde 2004. Entre 
elas, conseguiu uma meda-
lha de ouro nos Jogos Olím-
picos em Pequim, em 2008. 
Uma façanha que repetiria 
quatro anos depois, nos Jo-
gos Olímpicos de Londres. 
Como se isso não bastasse, 
Hoog também ganhou o 
Mundial realizado em 2006, 
em Madrid. Também jogan-
do na equipe Amsterdams-
che Hockey & Bandy Club. 
No entanto, a beleza dela fez 
sua popularidade transcen-
der as fronteiras de hóquei. 
Também deu seus primeiros 
passos como jornalista, com 
uma coluna para as Olimpí-
adas de Londres, e tem um 
blog de moda. Além disso, 
Hoog é muito popular na 
Holanda e acumulou deze-
nas de milhares de seguido-
res nas redes sociais, onde é 
muito ativa. 

HOPE SOLO (FUTEBOL) 

Hope Solo ganhou fama de bad 
girl no futebol feminino. Aos 
34 anos, ela vem apresentando 
enormes qualidades em campo 
nas últimas temporadas, enquan-
to fora do estádio ganhou fama 
por participar de escândalos. Ela 
é acusada de violência doméstica 
batendo na sua irmã e sobrinho 
em uma festa com o marido pre-
so por direção imprudente, teve 
problemas com antidoping e foi 
uma das celebridades envolvidas 
no grande vazamento de fotos e 
vídeos íntimos por celular. 

CARMEN JORDA 
(AUTOMOBILISMO) 

Carmen Jorda é piloto de 
desenvolvimento da equipe 
Lotus F-1. Aos 27 anos, tor-
nou-se uma das mais belas 
atletas da Espanha. Antes de 
chegar a Fórmula 1, Jorda 
tinha tentado a sua sorte na 
Fórmula 3, na Le Mans Se-
ries e Indy Lights, entre ou-
tras categorias. Ela também 
participou das duas últimas 
temporadas na Série GP3, 
uma categoria de acesso à 
Fórmula 1. 

CAROLINE WOZNIACKI 
(TÊNIS)

É, sem dúvida, uma das atle-
tas mais destacadas por sua 
beleza no mundo do des-
porto. A dinamarquesa de 
21 anos, além de ser extre-
mamente bonita, conseguiu 
ganhar um lugar na elite do 
tênis. Ela que já conquistou 
o número um do ranking da 
Associação de Tênis Feminino 
(WTA) e hoje a atleta número 
seis do esporte. 

PAIGE SPIRANAC 
(GOLF)

Outra sem título 
expressivo, mas 
que ganhou fama 
por sua beleza. 
Aos 22 anos, a jo-
gadora americana 
tem gerado gran-
de entusiasmo 
nas redes sociais 
graças às fotogra-
fias e vídeos que 
publica em sua 
conta Instagram, 
que retrata seus 
melhores ângulos. 
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PORTA-TRECO DE JEANS VELHO

Material

Como montar:

- 1 placa de MDF (do tamanho que você esolher)

- Bolsos de calça jeans (quantos você quiser)

- 1 Perna de calça jeans

- Rolinho de pintura

- Cola Branca

O jeans é um tecido que costuma du-
rar muito. Porém, em roupas ele acaba se 
desgastando com o tempo e com o uso, 
vai perdendo aquele caimento que fez com 
que você se apaixonasse por ele e com-
prasse sem nem pensar na conta, vai fican-
do surradinho e perdendo a cor até você 
não sentir mais vontade de usá-lo.

Se você tem uma peça em jeans que não 
aguenta mais usar, mas também não quer 
se desfazer dela, muita gente tem um apego 
grande a roupas, que tal então transformar 
essa peça em uma coisa nova e bem diferen-
te? Nós vamos te ensinar a fazer um porta-
treco usando uma calça jeans velha. Confira!

- Cola para tecido

- Tesoura

- Régua

- Base de corte A3

- Lápis Preto

Depois de cortar uma perna da calça je-
ans, abra-a toda para medir e cortá-la de 
acordo com a extensão da placa de MDF. 
Lembre-se de deixar sobras para você co-
lar na parte de trás da tábua.

Com um rolinho de pintura, passe a cola 
branca sobre toda a superfície da tábua, 
fixe a calça de maneira bem uniforme, de 
maneira com que o jeans fique esticado e 
sem ar e dobre as sobras para colar atrás, 
sempre esticando bem, para dar um aca-
bamento ainda melhor para a peça.

Para finalizar, cole os bolsos com 
a cola de tecido. Tenha muito cuida-
do para passar a cola somente no 
contorno dos lados e do fundo dos 
bolsos, onde fica a costura, para 
que você possa, então, usá-los para 
guardar seus objetos. 
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Homem que saiu de Pedrinhas para o Dia dos Pais é detido com drogas no Bairro 
de Fátima. Essa é a quarta vez que o suspeito é capturado por tráfico

“ZÉ CARROCEIRO” EM CANA

Mulher é presa com bagagem 
cheia de “xila” em busão

 TRANSPORTADORA

Número de vezes que
 o suspeito foi em cana

4

Operação da PM e Civil prende várias pessoas
 ITAPECURU

O 4° Batalhão de Po-
lícia Militar, após rece-
ber informação de que 
Gilciley Silva de Oliveira 
estava vindo da cidade 
de Imperatriz, com des-
tino à cidade de Balsas, 
com um carregamento 
de drogas, abordou um 
ônibus no Terminal Ro-
doviário de Riachão e 
localizou a suspeita. 

Ao realizar uma bus-
ca minuciosa no ônibus 
e nas bagagens, foi en-

contrado no interior 
da mala da suspeita a 
quantia de 16  tabletes 
de maconha prensada, 
no total de 15 quilos. 

Gilciley informou 
que a droga seria en-
tregue a um homem 
na Praça de Nazaré, 
em Balsas. A condu-
zida  foi encaminhada 
juntamente com a dro-
ga  para a Delegacia de 
Polícia Civil para provi-
dências cabíveis.

Em continuidade às ações 
de combate ao tráfico de 
drogas na capital maranhen-
se, a Polícia Civil, por inter-
médio da Superintendência 
Estadual de Repressão ao 
Narcotráfico (Senarc), pren-
deu uma pessoa identificada 
como Claudiomar Reis Can-
tanhede, mais conhecido 
como “Zé Carroceiro”, de 37 
anos.

Com ele foram apreendi-
dos alguns invólucros con-
tendo cocaína, dinheiro em 
espécie e apetrechos para 
o preparo do material en-
torpecente. O suspeito ha-
via sido beneficiado com a 
saída temporária do Dia dos 
Pais em 2017 e não havia re-
tornado para o restante do 
cumprimento de pena pelo 
crime de tráfico de drogas, 
sendo considerado foragido 
do sistema penitenciário do 
Maranhão. 

A operação deflagrada foi 
decorrente de denúncia, via 
aplicativo WhatsApp, dando 
conta que o conduzido esta-
va comercializando substân-
cias entorpecentes em sua 
residência, que fica localiza-
da na Rua do Chafariz, Bair-
ro de Fátima. 

Diante dos fatos, Zé Car-
roceiro foi encaminhado à 
sede da Senarc, onde foi au-
tuado pela prática de crime 
de tráfico de drogas e tam-

bém foi dado cumprimento 
ao mandado de prisão exsi-
tente em seu desfavor. 

Ressalte-se que já é a 
quarta vez que Zé Carroceiro 
é autuado por tráfico de dro-
gas. Após adoção dos proce-
dimentos legais e de praxe, 
o preso foi encaminhado ao 
Centro de Triagem de Pedri-
nhas, onde ficará à disposi-
ção do Poder Judiciário.

A Polícia Civil do Mara-
nhão, por meio da Delegacia 
Regional de Itapecuru-Mi-
rim, prendeu em flagrante 
delito Andréia Sousa da Sil-
va, de 32 anos, pelo crime 
de tráfico de drogas.

Já vinha sendo investi-
gada a sua residência e de 
seu companheiro Raimun-

do Nonato Lopes da Silva, 
local onde funcionava uma 
boca de fumo e onde possi-
velmente estaria um celular, 
objeto de roubo.  

Com a chegada da equi-
pe, Raimundo evadiu-se 
rapidamente, pulando os 
muros dos quintais. Na re-
sidência foram encontrados 

o referido celular e duas 
porções de uma substân-
cia, possivelmente cocaína, 
uma balança de precisão.

Dando continuidade às 
operações com o apoio da 
Polícia Militar, após receber 
denúncia de que dois indi-
víduos em uma moto esta-
riam armados, foram feitas 

diligências à procura dos 
mesmos. Logo foram abor-
dados e encontrados um 
revólver Taurus, calibre 38, 
com cinco munições defla-
gradas, uma porção de ma-
conha, uma moto Pop, cor 
vermelha.

O fato, que ocorreu na es-
trada do Tingidor, por volta 

das 17h do dia 4 de janei-
ro de 2018, os conduzidos 
foram um adolescente e 
Benedilson da Silva Veras, 
sendo que o primeiro foi au-
tuado pela prévia de ato in-
fracional análogo ao crime 
de porte ilegal de arma de 
fogo, pois o suspeito estava 
com a mesma.

GILCILEY DE OLIVEIRA FOI PRESA 

COM CERCA DE 15KG DE MACONHA
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Não seria a primeira vez que o agente penitenciário temporário 
Genilson Gomes tentava beneficiar presos da Unidade Prisional 

de Ressocialização Regional no Complexo de Pedrinhas

AGENTE É PEGO COM 
2KG DE MACONHA 

E CELULARES

O AGENTE GENILSON 

GOMES FOI FLAGRADO 

COM 10 CELULARES E 

2KG DE MACONHA

O agente penitenciário tem-
porário Genilson Gomes foi 
flagrado quando tentava en-
trar com cerca de dez apare-
lhos celulares e dois quilos de 
maconha na Unidade Prisional 
de Ressocialização Regional, 
antiga Cadeia de Segurança 
Máxima, no Complexo de Pe-
drinhas.

O ato criminoso está sen-
do investigado pela Secreta-
ria de Administração Peni-
tenciária, mas não seria esta 
a primeira vez que Genilson 
tentava beneficiar presos 
com objetos proibidos como 
telefones celulares e droga.

Genilson Gomes comple-
ta, em março deste ano, dois 
anos de atividades como 
agente penitenciário na forma 

temporária. De acordo com a 
Polícia Civil, há a suspeita de 
que ele estava tentando en-
tregar o material aos presos. O 
caso foi encaminhado para a 
Superintendência de Comba-
te à Corrupção. 

Segundo o delegado da 
Seccor, Luiz Augusto Mendes, 
Genilson informou que foi poli-
cial militar em São Paulo e que 
alguém tentou incriminá-lo ao 
colocar os produtos na mochi-
la dele. No entanto, segundo o 
delegado, Genilson não soube 
explicar o porquê de alguém 
fazer isso e o comportamento 
dele já era considerado sus-
peito antes do flagrante.

“Ele se dirigiu ao traba-
lho na manhã de sexta-feira 
e já havia uma suspeita em 

relação ao comportamento 
dele. Segundo o que foi fala-
do, havia contato dele com 
presos em datas anteriores. 
Então, quando ele chegou até 
a unidade e se dirigiu ao alo-
jamento, o diretor da unidade 
e outros agentes foram até lá 
pra ver se tinha alguma coisa 
irregular e eles encontraram 
alguns tabletes de maconha e 
celulares, que possivelmente 
seriam levados para a unida-
de”, declarou o delegado.

Genilson Gomes foi enca-
minhado para a Central de 
Triagem de Pedrinhas. Ele 
irá responder por tentativa 
de tráfico de drogas e pelo 
crime de inserção de apare-
lho celular no ambiente pri-
sional.


