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                           PÁGINA 2

ROTEIRORECEITA –  PIZZA NA CANECA DE MICROONDAS

PIADA
 FUGA INESPERADA
O guarda diz para o delegado:
- Delegado, um ladrão acaba 
de fugir!
O delegado, surpreso, 
pergunta:
- Mas como? Eu mandei 
trancar todas as saídas!
O guarda responde:
- É que ele fugiu pela 
entrada!

1. Coloque bicarbonato de sódio (pode variar de 1 até 
4 colheres de sopa, dependendo do quão entupida 
está sua pia) no buraco da pia. Aguarde por um 
minuto. Passado esse tempo, despeje uma xícara de 
vinagre (preferencialmente o branco). Aguarde de 20 
à 30 minutos para que essa mistura faça efeito. Vai 
espumar e poderá começar a sair um mau cheiro do 
ralo da pia, mas não se preocupe, isso é normal.
2. Se o ralo da pia da sua cozinha estiver entupida 
por causa do acumulo de gordura, tente a seguinte 
receita: Ferva de 4 à 5 litros de água com detergente 
líquido ou sabão em pó.
3. Você pode tentar a receita acima substituindo o 
detergente ou o sabão em pó por soda cáustica. 
Porém, precisará tomar muito cuidado ao manejar 
este produto. De preferência use equipamentos de 
proteção, como óculos, luvas, botas e roupas que 
cubram muito bem as partes do corpo. ferva água, 
dissolva a soda caustica na água fervente por fim 
despeje na pia.
4. Quer tentar um método bem simples? Então, 
pegue uma garrafa de Coca Cola (no mínimo dois 
litros) e despeje aos poucos no ralo da pia. As 
substâncias presentes nesse refrigerante podem 
ajudar com o desentupimento. A quantidade de 
refrigerante dependerá do quanto sua pia está 
entupida.
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daMural Galera

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 – 06h19 – Altura: 1.4m
Cheia – 12h45 – Altura: 5.0m
Baixa – 19h02 – Altura: 1.4m

Ingredientes:
4 colheres de sopa de farinha de 
trigo
1/2 colher de chá de fermento em 
pó
1/16 colher de chá de bicarbonato 
de sódio
1/2 colher de chá de sal
3 colheres de sopa de leite
1 colher de sopa de azeite
1 colher de sopa de molho de 
tomate
1 colher de sopa bem grande de 
queijo mussarela ralado
5 mini pepperoni (discos de 
pizza pequeno se encontra em 
supermercados ou mercearia)
1/2 colher de chá de ervas secas 
(orégano ou manjericão)

Preparo:
1 - Em uma caneca misture 
farinha, fermento, bicarbonato de 
sódio e sal.
2 -Adicione o leite e o óleo e 
misture bem. Pode ser que a massa 
não fique super homogênea, mas 
tudo bem.
3 - Espalhe molho de tomate sobre 
a massa.
4 - Adicione o queijo e em seguida 
o pepperoni (o disco de pizza ) e as 
ervas.
5 - Coloque no microondas por 1 
minuto e 10-20 segundos, ou até a 
massa crescer e o queijo começar a 
borbulhar. 
6 - O tempo pode variar de acordo 
com o seu microondas.

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

2º Forrão Comitê do Chopp 
– Será realizado dia 14 de 

janeiro (domingo) às 19h na 
Rua da Feira do São Cristóvão 
com animação de Andrezinho 
e Os Brotos do Forró. Apoio: 
Canto do Gonzagão e Grupo 
Amantes do Forró.

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. 

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

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

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.

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

Parabéns!

Josiane Sousa, 

comemorando 

seus 50 anos 

ao lado de seus 

filhos, Thiago

e Thais.

Muitas feli-

cidades, saúde, 

sucesso e amor.

Seja feliz hoje e 

sempre!!!

 YAN, PASSEANDO NO SHOPPING COM A FAMÍLIA
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Prefeitura de Sucupira do 
Riachão, no Maranhão, dispõe 

de mais de 40 vagas para 
cargos de todos os níveis 

de ensino. Vencimentos de                       
até R$ 6.500

R$ 6,5 MIL EM SALÁRIOS

INSCRIÇÕES PARA             
O CONCURSO

 22 VAGAS

Até o dia 11 de janeiro de 
2018, a Prefeitura e a Câmara 
de São Bernardo, no interior 
do Maranhão, estarão rece-
bendo inscrições referen-
tes ao concurso público n.º 
001/2017. Sob a execução do 
Instituto Machado de Assis, a 
iniciativa oferece 220 vagas 
para profissionais de níveis 
fundamental, médio e supe-
rior, com remuneração variá-
vel entre R$ 937 a R$ 3.500.

CARGOS
- Prefeitura: Guarda Mu-

nicipal, Maqueiro, Motorista, 
Monitor de Ônibus Escolar, 
Agente Administrativo, Agen-
te Tributário, Assistente So-

cial, Enfermeiro, Fisioterapeu-
ta, Nutricionista, Professor e 
Médico.

- Câmara: Auxiliar de Servi-
ços Gerais, Copeiro, Porteiro, 
Auxiliar Administrativo e Se-
cretário Executivo.

INSCRIÇÃO
As inscrições serão feitas 

via internet no endereço ele-
trônico www.institutomacha-
dodeassis.com.br. A taxa de 
inscrição é de R$ 58,57 (fun-
damental), R$ 70,77 (médio) 
e R$ 115,42 (superior).

PROVAS
Na data provável de 22 de 

janeiro de 2018, no horário 

de 9h às 12h, serão apali-
cadas as provas escritas 
objetivas. Os locais de rea-
lização das provas escritas 
serão divulgados antecipa-
damente e o gabarito das 
provas escritas objetivas 
será divulgado a partir do 
dia seguinte ao da aplica-
ção.

VALIDADE
Este concurso terá vali-

dade para a convocação de 
dois anos a contar da data de 
publicação de sua homologa-
ção, podendo ser prorrogado 
por igual período, a critério da 
Prefeitura.

A Prefeitura de Sucupira 
do Riachão, interior do estado 
do Maranhão, está com inscri-
ções abertas para concurso 
público até esta terça-feira 
(9). São 41 vagas para contra-
tação em cargos de todos os 
níveis escolares. O concurso 
será realizado sob a responsa-
bilidade da Fundação Sousân-
drade de Apoio ao Desenvolvi-
mento da UFMA – FSADU.

Os vencimentos serão de 
até R$ 6.500 em jornadas de 
20 a 40 horas por semana. 
Das vagas destinadas a cada 
cargo, 5% ficam reservadas 
aos candidatos portadores de 
deficiência.

As vagas são 
para os cargos de:

- Farmacêutico
- Fisioterapeuta
- Médico PSF
- Professor de Educação Infan-
til/Creche
- Professor de Ensino Funda-
mental (1º ao 5º ano)
- Professor de Ciências
- Professor de Geografia
- Professor de História
- Professor de Inglês
- Professor de Português
- Auxiliar Administrativo
- Fiscal Sanitário
- Técnico em Enfermagem
- Técnico em Higiene Bucal
- Agente de Combate a Ende-
mias
- Motorista “D” 
- Operador de Máquinas e 
Equipamentos 

Prefeitura e Câmara de São 
Bernardo recebem inscrições

Os interessados deverão 
efetuar as inscrições até esta 
terça-feira, dia 9 de janeiro de 
2018, nos endereços www.fsa-
du.org.br e www.sousandrade.
org.br. As taxas variam entre 
R$ 55 e R$ 85.

Os inscritos serão avalia-
dos por meio de provas es-
critas, além de prova prática 
para o cargo de Operador de 
Máquinas e Equipamentos e 
prova de títulos para Professo-
res. As provas objetivas serão 
realizadas provavelmente no 
dia 28 de janeiro de 2018 e a 
divulgação do gabarito oficial 
da prova objetiva ocorrerá a 
partir do dia seguinte ao da 
aplicação. A validade do con-
curso público será de um ano, 
contado da data de homologa-
ção do resultado final, poden-
do ser prorrogado por igual 
período, a critério exclusivo do 
Município. 



REURBANIZAÇÃO
Barracas são 

removidas em 
mais uma etapa de 
reurbanização do 

Complexo Deodoro, 
no Centro de São Luís
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Com 8 mil promoções, policiais 
vivem melhor momento

4 CIDADES
9/1/2018

A AÇÃO VAI POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DAS OBRAS E FOI 
ACERTADA EM COMUM ACORDO COM OS COMERCIANTES

  MARANHÃO

Nova localização das bancas de revistas

As bancas de revistas vão 
ficar na lateral do prédio 
do antigo Colégio Ma-
rista, onde hoje funciona 
uma unidade do Instituto 
de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Maranhão 
(Iema). 
As de lanche serão insta-
ladas nas proximidades do 
Liceu Maranhense e as de 
venda de alimentos, em espaços nas feiras livres dos bairros. 
Nos novos locais, as barracas ganharão cobertura padronizada e si-
nalização adequada para dar uma dinâmica maior no trânsito de pe-
destre. A ampla obra vai reurbanizar as praças Deodoro e Pantheon e 
ainda as alamedas Gomes de Castro e Silva Maia.

Projeto total
O projeto de reurbanização contempla obras de drenagem e de trata-
mento sanitário, colocação de novo calçamento, mobiliários e ilumi-
nação, fiação subterrânea, dutos de passagem de fibra ótica, banheiros 
públicos, sinalização, acessibilidade total, entre outros serviços.
Na Rua Grande, os serviços serão iniciados a partir da Rua do Passeio 
e finalizados na Avenida Magalhães de Almeida. Pelo menos 250 tra-
balhadores, entre engenheiros, pedreiros, encarregados de obra, entre 
outras funções estão envolvidos nos serviços. Grande parte dos tra-
balhos está sendo executada também no período da noite. A meta é 
entregar o espaço revitalizado no fim de 2018.

Em mais uma ação para dar 
continuidade à obra de requa-
lificação do Complexo Deodo-
ro, que está sendo executada 
pelo Instituto de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
(Ipah), dentro do programa 
PAC Cidades Históricas, em 
parceria com a Prefeitura de 
São Luís, foram removidas 
das praças Deodoro e Panthe-
on, no último fim de semana, 
dezenas de estruturas entre 
barracas, quiosques e bancas 
de revistas. A ação vai possi-
bilitar a realização das obras 
e foi acertada em comum 
acordo com os comerciantes, 
durante reuniões intermedia-
das pelo poder público muni-
cipal. Provisoriamente, os co-
merciantes serão instalados 
em outros pontos no próprio 
Centro e em feiras dos bairros 
e áreas próximas de suas resi-
dências.

Antes do início das obras, a 
Prefeitura promoveu reuniões 
com os comerciantes infor-
mais do local e representantes 
de entidades de classe da ca-
tegoria, entre elas o Sindicato 
do Comércio Informal de São 
Luís e a Associação do Comér-
cio Informal. A remoção dos 
comércios seria em novembro 
passado, mas ficou firmado 
com os donos a permanência 
para que aproveitassem as 
vendas de fim de ano.

Concursos, promoções, no-
vas viaturas e equipamentos. 
Os investimentos do Governo 
do Estado nos últimos três 
anos em Segurança Pública fa-
zem deste o melhor momento 
para ser policial no Maranhão. 
Quem atesta são os próprios 
policiais. A previsão é que a tro-
pa cresça ainda mais com os 
concursos públicos lançados 
pelo governo no final de 2017. 
Serão preenchidas 1.215 vagas 
na PM por meio de certame 
cujas provas já foram aplica-
das em dezembro, e mais 100 
vagas na Polícia Civil, com exa-
mes a serem realizados.

As nomeações de aprova-
dos que estavam pendentes 
e os novos concursos solucio-
nam um problema histórico 
de déficit de policiais no Ma-
ranhão, ao mesmo tempo em 
que geram emprego e renda 
no estado em um momento de 
crise econômica nacional.

PROMOÇÕES
Além de aumentar o efetivo 

policial, o Governo realizou pro-
moções. “Tenho me empenha-
do na valorização dos policiais 
e bombeiros, com quase 8.000 
promoções realizadas em 3 
anos. E estamos fazendo no-
vos concursos. Agradeço aos 
servidores civis e militares que 
trabalham na Segurança de 
todos nós”, disse o governador 
Flávio Dino em rede social. “É o 
maior número da nossa histó-
ria, média de 7 promoções por 
dia”, acrescentou. Segundo o 
governador, as promoções re-

presentam “valorização e res-
peito que trazem melhorias à 
segurança de todos”. Antes de 
2015, policiais levavam até 20 
anos para conseguir uma pro-
moção.

NOVOS EQUIPAMENTOS
O Governo do Estado tam-

bém já entregou mais de 830 
viaturas e reformou e construiu 
dezenas de prédios para as for-
ças de segurança maranhen-
ses, entre delegacias, quartéis e 
postos do Corpo de Bombeiros. 
Algumas destas ações eram 
esperadas havia anos, como é 
o caso da reforma e ampliação 
do 6º Batalhão da Polícia Militar 
na Cidade Operária, segundo o 
líder comunitário José Raimun-
do Gomes.

RESULTADOS
Os investimentos em segu-

rança nestes três anos trou-
xeram mais segurança à po-
pulação. A evolução pode ser 
atestada nos índices criminais. 
No último levantamento da Se-
cretaria de Segurança Pública, 
houve queda de 40,65% dos ho-
micídios na Grande São Luís no 
ano de 2017 em relação a 2014.

Em 2014, foram 910 homi-
cídios. Já em 2017, foram 540 
casos. Isso significa 370 vidas 
salvas em apenas um ano. Ca-
íram também os chamados 
Crimes Violentos Letais Inten-
cionais, que incluem latrocí-
nio e lesão seguida de morte. 
Foram 987 em 2014 e 591 em 
2017, uma queda de 40,12%. 
Ou seja: 396 vidas poupadas.,
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COMO NEGOCIAR DÍVIDAS? 
Começo de ano sempre é complicado por conta dos gastos extras. Desta forma, 

o Aqui-MA trouxe seis dicas para te ajudar a aprender a negociar as dívidas

Conseguir pagar as con-

tas no fim do mês e ainda ter 

um dinheirinho sobrando na 

carteira se tornou um desa-

fio para a maioria das pesso-

as nos dias atuais. Diante da 

instabilidade financeira que 

atinge todo o país, é natural 

enfrentarmos momentos de 

dificuldade, a começar pelo 

acúmulo de contas. Além dis-

so, sem os devidos cuidados, 

os problemas financeiros po-

dem se agravar, restando aos 

inadimplentes recorrer a no-

vas alternativas para sair do 

vermelho, como negociar as 

dívidas.

Existem diversos fatores 

que contribuem para o endi-

vidamento, entre eles o de-

semprego e a falta de controle 

na hora de comprar, porém, 

existem também diferentes 

maneiras de organizar a vida 

financeira e fugir das dívidas 

através de acordos que ofe-

recem juros reduzidos, par-

celamentos, descontos, entre 

outras negociações.

Apesar de seus esforços 

para manter as contas em dia, 

seu nome continua sujo e seu 

saldo negativado no banco? 

Então, para que você volte a 

ter noites tranquilas sem se 

preocupar com sua situação 

financeira, confira algumas 

dicas sobre como negociar dí-

vidas!

ANALISE SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA

Antes de procurar a gerência do banco, coloque no papel a ver-
dadeira situação financeira do seu orçamento. Lembre-se de calcu-
lar os seus rendimentos, assim como as despesas prioritárias, como 
saúde, alimentação e moradia. Após fazer estes cálculos, você terá 
o valor real que poderá ser utilizado nas parcelas da negociação. 
Assim, ficará mais fácil quitar as parcelas mensais.

Também avalie quanto está pagando de juros. Se estiver enro-
lado em créditos caros, como cheque especial e cartão de crédito, 
vale a pena pegar um empréstimo com baixa taxa de juros, como o 
oferecido pelo Just.

ATENÇÃO AO ENTRAR 
EM CONTATO COM 

O BANCO

Atualmente, é possível 
fazer a negociação da 

dívida através da própria 
internet. Entretanto, 
apesar da facilidade, 

as soluções online são 
padronizadas e não 
oferecem a melhor 

proposta de acordo com a 
necessidade do devedor. 

Em outros casos, a 
negociação por telefone 

também exige um cuidado 
maior, principalmente 

ao guardar o número do 
protocolo de atendimento.

Por isso, a negociação 
pessoalmente tem sido 
a melhor alternativa. 

Conversando diretamente 
com o seu gerente, será 

possível expor a realidade 
financeira através de 
documentos, como 

extratos, comprovante 
de renda etc., garantindo 

mais chances de 
conseguir um desconto 

proporcional.

CASO O ACORDO
 SEJA NEGADO, 

PROCURE AJUDA

Se, apesar dos seus 
esforços para negociar 
suas dívidas, você não 

conseguiu chegar a 
um acordo, procure o 

Procon ou a Federação 
Brasileira dos Bancos 

(Febraban). Esses órgãos 
atendem muitas pessoas 

endividadas ou já 
inadimplentes e podem 
te ajudar a encontrar a 

solução para o seu caso.
Anotou todas as dicas 
sobre como negociar 

dívidas? 

AVALIE AS CONDIÇÕES DO CONTRATO

Assinar o contrato de negociação pode parecer o fim dos problemas, entretanto, antes de firmar o 
acordo, é preciso ter atenção a todas as cláusulas apresentadas. Essa avaliação é importante pois o do-

cumento pode conter irregularidades ou informações que passaram despercebidas, como juros altos, por 
exemplo. Neste caso, certifique-se de que tudo que foi conversado está registrado e, em casos de cobran-

ças adicionais, procure os Órgãos de Defesa do Consumidor.

VEJA COMO NEGOCIAR DÍVIDAS EM OUTROS BANCOS

Nem sempre o seu banco oferecerá as melhores condições de pagamento, por isso, fazer uma pesquisa 
de mercado, avaliando propostas de outras instituições, pode ajudar na hora de decidir qual o melhor 

investimento. De modo geral, os bancos são concorrentes entre si e, assim, trabalham com taxas diferen-
ciadas que permitem até exportar a dívida, caso seja necessário.

VERIFIQUE O PRAZO PROPOSTO PELO BANCO

Na maioria das vezes, os credores oferecem a negociação através de um parcelamento maior. Contu-
do, apesar do valor das parcelas serem menores, dependendo da quantidade estipulada, os juros podem 

aumentar muito o valor total da dívida. É importante calcular esse valor, lembrando que, com menos 
parcelas, a dívida poderá ser quitada mais rápido. Além disso, verifique se a taxa de juros está compatível 

à média do mercado.
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REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Anderson diz para Tina que não 
aguentará mais ser humilhado por 
Mitsuko. K2 coloca seu nome no 
exame de sangue de Samira. Das 
Dores tem um mau pressentimen-
to com Anderson e pede que Ellen 
encontre o irmão. K2 mostra seu 
falso exame para K1, que acredita 
no resultado e repreende a amiga. 
Lica conversa com Edgar, que de-
cide cancelar a implementação do 
plano administrativo de Malu no 
Grupo. Samantha e Juca decidem 
gravar um vídeo sobre amores im-
prováveis.

Lucinda ameaça Gregório para 
que ele cumpra sua ordem. Celina 
e Olímpia apresentam o recital no 
Grêmio Cultural. Isolina repreende 
Eunice por não querer contar para 
Reinaldo sobre sua gravidez. Bal-
bina comemora a venda de suas 
geleias. Pepito ameaça Alzira para 
que ela deixe a sociedade. Vicente 
e Maria Vitória namoram no pátio 
da pensão. Olímpia se incomoda 
quando Conselheiro sugere que 
ela se case com Edgar. Reinaldo 
procura Eunice. Tomaso implora 
que Helena perdoe Giuseppe. Rei-
naldo afirma a Emília que Eunice 
está lhe escondendo alguma coisa. 

Crisélia e Afonso ficam frustrados 
com o fracasso da inauguração do 
aqueduto. Afonso se irrita quan-
do Rodolfo sugere que Montemor 
ataque Artena. Augusto repreende 
Catarina ao notar que a filha quer 
se aproveitar da necessidade da 
água em Montemor para refazer o 
acordo com mais vantagens para 
Artena. Amália deixa claro para 
Virgílio que, mesmo após o casa-
mento, continuará trabalhando. 

Leandra e Caetana tentam con-
vencer Duda a esconder o corpo 
de Laerte, mas ela insiste em ser 
presa. Clara conta sobre o cri-
me no quarto de Duda a Patrick 
e Renato. Gael estranha o com-
portamento de Sophia ao chegar 
em casa. Vanessa mente para as 
pessoas na rua e todos conde-
nam Duda. Mercedes não deixa 
Cleo, Josafá e Herculana saírem 
de casa. Juvenal teme pela segu-
rança de Estela. Duda se recusa a 
falar com Patrick. Vanessa instiga 
o povo a se revoltar contra Duda, 
e Patrick exige que sua cliente seja 
transferida para Palmas. 

NOVELAS

GLOBO

uMALHAÇÃO

GLOBO

uTEMPO DE AMAR

GLOBO

uDEUS SALVE O REI

GLOBO

uO OUTRO LADO DO PARAÍSO

ATOR NÃO QUERIA FAZER NOVELAS

Atualmente no ar como o Josafá de “O Outro Lado do 
Paraíso”, o ator Lima Duarte, 87, tem emocionado o público 
por conta da sua interpretação na atual trama das 21 
horas da Globo.Apesar disso, em conversa com a revista 
“Época”, o veterano da dramaturgia revelou que pensa em 
se aposentar dos trabalhos na telinha. “Penso na aposen-
tadoria, não queria mais fazer novela. Tento fugir, mas algo 
me fisga e me agarra”, declarou o famoso. “Não estava com 
saudade, não. Mas achei o convite atraente. É um persona-
gem da terra, que enfrenta eventos terríveis, mas mantém 
os pés no chão”, completou ele garantindo que não sentia 
falta de atuar nos folhetins.

FLAGRADOS AOS BEIJOS

Em Fernando de Noronha para a virada do ano, como 
muitos outros famosos, Manu Gavassi e Rodrigo Simas 
foram flagrados aos beijos em uma festa no local. Os dois, 
que estavam hospedados na Casa Neuronha, cada um 
com seu grupo de amigos, foram fotografados no momen-
to em que se beijaram. Segundo informações, a cantora 
tomou a iniciativa do beijo. “Me dá um beijo?”, teria pedido 
Manu Gravassi antes de ser clicada beijando Rodrigo Si-
mas. No Instagram, o ator postou uma foto em que apare-
cia cercado de amigos, entre os quais a ex-cunhada Yanna 
Lavignne e a atriz Isabella Santoni. Felipe Simas, irmão de 
Rodrigo, também estava no arquipélago pernambucano.

DECLARAÇÃO DE AMOR

Depois de reatar o namoro com Neymar, Bruna 
Marquezine usou o seu perfil no Instagram para 
se declarar para o jogador, com quem passou o 
réveillon em Fernando de Noronha. “Eu quero nós. 
Mais nós. Grudados. Enrolados. Amarrados. Jo-
gados no tapete da sala. Nós que não atam nem 
desatam. Eu quero pouco e quero mais. Quero você. 
Quero eu. Quero domingos de manhã. Quero cama 
desarrumada, lençol, café e travesseiro. Quero seu 
beijo. Quero seu cheiro. Quero aquele olhar que não 
cansa.” - Caio Fernando Abreu (Tive que usar as 
palavras de Caio, porque acho que só as minhas não 
são suficientes pra descrever tudo o que eu sinto 
por você. Te amo)”, escreveu. O atacante, então, 
respondeu: “Sua linda, te amo, meu amor.”

ATORES ASSUMEM RELACIONAMENTO

Alice Wegmann e João Vicente de Castro estão juntos 
e passaram o réveillon, em Salvador, na companhia de 
amigos. De acordo com fontes da publicação, os atores 
não rotulam o relacionamento, mas foram clicados, 
por amigos, se beijando em uma piscina. Em abril do 
ano passado, o ator negou affair com a atriz, mas não 
deixou de elogiá-la. No mês seguinte, foi a vez de Alice 
se declarar solteira e definir João Vicente como “amigo”. 
A assessoria de imprensa dos atores disse que não fala 
da vida pessoal.
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JORNAL COMETE GAFE COM 
BRUNA MARQUEZINE

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

O jornal inglês “The Sun” cometeu uma 
gafe ao publicar uma matéria a respeito da 
atriz Bruna Marquezine. No título, a publi-
cação afirma que a namorada de Neymar 
perdeu a virgindade aos 11 anos de idade 
usando como fonte uma entrevista conce-
dida pela atriz ao “Lady Night”. Na época, 
a apresentadora do programa e também 
amiga de Bruna, Tatá Werneck, já havia 
esclarecido o erro em sua página no Twit-
ter. “Importante: corre por aí uma notícia 
absurda de que a minha amiga Bruna Mar-
quezine teria dito que perdeu a virgindade 
aos 11 anos durante sua participação no 
meu programa (Lady Night). Na verdade, 
Bruna contou que deu seu primeiro beiji-
nho aos 11. Muitos veículos replicaram isso 
sem ao menos checar a informação com 
as assessorias do canal e dela”. Os fãs da 
atriz ficaram revoltados com a divulgação 
das informações e saíram em defesa da 
amada de Neymar nas redes sociais. Com 
a repercussão, o jornal corrigiu a matéria.

BOA FORMA AO
PRATICAR YOGA

Aos 44 anos, Letícia Spiller voltou a encan-
tar seus seguidores com uma foto em que 
exibe toda a sua boa forma no Instagram. A 
atriz compartilhou um clique no qual aparece 
de top e short, com a barriga sequinha à mos-
tra, fazendo uma pose de yoga. “Boa tarde! 
#equilibrio #vraksasana #posturadaarvore”, 
escreveu ela na legenda da foto. Rapidamente 
os seguidores da atriz a encheram deelogios 
nos comentários da foto, que fez sucesso na 
rede social. 

SEU SIGNO DE HOJE
ÁRIES - Indecisão para tomar ati-
tudes. Pensamentos pessimistas, 
sem razão de ser. Procure animar-
se. Conte com a compreensão da 
pessoa amada. Nervosismo exa-
gerado. Cuide-se. Possibilidade 
de você começar a se inquietar de 
modo exagerado, pois poderá es-
tar novamente pensando em uma 
viagem a muito planejada.

TOURO - Trate de seus assuntos 
pessoais e financeiros com o má-
ximo de cuidado neste dia, pois 
qualquer erro poderá acarretar-
lhe sérios prejuízos, em futuro pró-
ximo. Ótimo para novas amizades 
e ao trabalho em equipe.

GÊMEOS - Se for casado, cuida-
do com sua vida conjugal. Benéfi-
ca influência astral para tratar de 
questões sociais pendentes, para 
lucrar em negócios iniciados an-
teriormente e a sua prosperidade 
profissional. Evite brigas com os 
inimigos.

CÂNCER - Com tato e inteligên-
cia, seu êxito será total, neste dia, 
principalmente no trabalho e na 
vida social. Dia feliz ao casamento 
e ao noivado e para tratar de seus 
interesses financeiros. Amizades 
bem sucedidas.

LEÃO - Pense positivamente e não 
se intimide diante das dificuldades 
que terá, durante o período. Haja 
conscientemente, que conseguirá 
resolver todos os seus problemas 
mais sérios. Êxito romântico e em 
negócios com o sexo oposto.

VIRGEM - Sua predisposição para 
os negócios estará exaltada e será 
bastante favorecido no amor. Pode 
tirar proveitos de parentes, uma 
vez que alguns deles estarão pron-
tos a ajudá-lo em tudo o que for 
preciso.

LIBRA - Dia em que estará para 
atrair a simpatia alheia e tirar pro-
veito de tal benefício. Contudo tome 
cuidado com seu orçamento, gas-
tando somente o que for de extre-
ma necessidade. Procure divertir-se 
mais. Isso vai beneficiar também 
todas as outras áreas da sua vida.

ESCORPIÃO - Alegre disposição 
mental para novas amizades e para 
tratar de assuntos íntimos. Melhora 
profissional financeira. Dentro da 
sua ocupação profissional, procure 
deixar claro junto aos seus supe-
riores, que em matéria de trabalho, 
sem dúvida você é o melhor.

SAGITÁRIO - Coopere com os co-
legas de trabalho. Sua recompensa 
virá dessa cooperação. Indícios po-
sitivos de bons negócios, de lucro 
em suas transações comerciais e 
de sucesso no trabalho. O dia po-
derá ser muito divertido para você 
devido ao seu espírito mais aberto 
e franco.

CAPRICÓRNIO - Dia pouco indica-
do para os negócios e aos assun-
tos sociais. Evite atrito com seus 
inimigos. Não se deixe enganar por 
pessoas estranhas. Vênus em bom 
aspecto revela um período de muita 
harmonia dentro do ambiente do-
méstico.

AQUÁRIO - Empreenda uma coisa 
de cada vez. Não tente fazer tudo 
ao mesmo tempo, pois você poderá 
se prejudicar. Cuide da saúde, evite 
acidentes e a precipitação e não dis-
cuta com pessoas estranhas. Hoje 
você mostrará bastante simpático 
e afetuoso para com todos que o 
cercam.

PEIXES - Tenha muito cuidado com 
a precipitação, principalmente ao 
dirigir veículos. Cuide, também, da 
saúde e não intente nada de novo. 

BRILHANDO 
NO 

SALGUEIRO
Viviane Araujo já está em clima de carnaval. 

A atriz comandou os ritmistas do Salgueiro no 
primeiro ensaio da vermelha e branca para a 
folia deste ano. A escola da Tijuca esquentou 
os tamborins na Avenida Maxwell, no bairro do 
Andaraí, Zona Norte do Rio de Janeiro. Pelo 11º 
ano consecutivo, a namorada do ator Kainan 
Ferraz, com quem se relaciona desde o fim de 
2017, será a rainha de bateria da agremiação. 

JUNTOS NA VIRADA DO ANO

Assim como o namorado, Túlio Gadêlha, Fátima 
Bernardes também compartilhou com os seguido-
res fotos da primeira virada do ano que os dois pas-
saram juntos. A apresentadora postou uma foto em 
que aparece na praia com o advogado, com um ar-
co-íris ao fundo, e usou na legenda a hashtag #me-
lhorvirada, que já havia sido usada por Túlio. “Nem 
precisava, mas teve até arco-íris. #melhorvirada 
#pormaisdiasassim“, escreveu a apresentadora na 
legenda da foto. Fátima Bernardes também postou 
outras fotos do final de ano ao lado de Túlio Gadê-
lha, em que os dois aparecem cercados de amigos e 
em clima de romance em uma varanda.
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 CIDADE BALNEÁRIA 3 A 0

Peixe-Pedra treina forte 
para estreia no Estadual

SAMPAIO COMEÇA BEM

JOGADORES CONTRATADOS

No primeiro dos dois amistosos agendados entre as duas equipes, o Sampaio 
Corrêa venceu o River por 1×0, sob muita chuva no Estádio Albertão, em Teresina

Goleiros: Valdemir, Kaik e Ruan

Zagueiros: Paulo Maranhão, Bruno Bacabal e Alan Silva 

Laterais: Negueba

Volantes: Jadão, Arcinho, Mateus Ceará e Tim Marcos

Meias: Mateus Moura e Daniel

Atacantes: Diogo, Batata e Fábio Ricardo

Nesta quinta-feira (11), o 
Sampaio Corrêa volta a en-
frentar o River-PI, em jogo 
amistoso, no Estádio Cas-
telão. O duelo está marca-
do para as 20h15. O Tricolor 
vem de vantagem, pois ven-
ceu por 1 x 0 a partida de 
ida, com gol marcado por 
Erikcs. O jogo foi marcado 
por muita chuva e com o 
gramado escorregadio. As 
equipes atuaram com mui-
ta cautela em boa parte da 
etapa inicial, que se con-
centrou basicamente na 
disputa pela bola no meio 
campo.

O domínio de jogo foi do 
Sampaio, que teve as melho-
res chances, especialmente 
em chutes de fora da área, 

com James e Wellington Rato.
O River tentava assustar 

nos contra-ataques, mas as 
equipes foram para o vestiário 
sem movimentar o marcador.

A chuva diminuiu na etapa 
final, e o Sampaio seguia com 
mais volume de jogo. Com o 
gramado ainda pesado, o téc-
nico Francisco Diá mudou pra-
ticamente o time todo. 

Ericks foi quem criou mais 
chances de gol, incluindo uma 
cabeçada perigosa, mandada 
para escanteio pelo goleiro rive-
rino. Mas o atacante foi premia-
do aos 41 minutos, após aprovei-
tar cruzamento e mandar para 
as redes. Com pouco tempo de 
jogo, o River não conseguiu re-
agir, e o Sampaio administrou o 
resultado até o apito final.

ESTREIA NA TEMPORADA
A estreia na temporada do 

Sampaio será no dia 18 de ja-
neiro, contra o CSA, em Ma-
ceió-AL, pela Copa do Nordes-
te. O primeiro jogo oficial do 
River-PI será dia 21 de janeiro, 
contra o 4 de Julho, no Estádio 
Lindolfo Monteiro, na rodada 
de abertura do Campeonato 
Piauiense.

FICHA TRICOLOR    

Andrey, Júnio Rocha, Fred-
son (Odair), Maracás e James 
(João Victor); César Sampaio 
(Rafael Pernão), Yuri Naves 
(Nonato), Fernando Sobral e 
Marlon (Marcelinho); Welling-
ton Rato (Reginaldo Júnior) e 
Uilliam (Ericks

TRICOLOR MARANHENSE SAI NA FRENTE E 
ENFRENTA O RIVER-PI NESTA QUINTA

Moto goleia Santa 
Quitéria em amistoso

No último domingo (7), a equipe do Papão do Norte venceu 
o Santa Quitéria por 3 x 0, em amistoso realizado no Centro de 
Treinamento Pereira dos Santos, Paranã, São José de Ribamar. 
Os gols foram marcados por Lucas Barcelar, Ricardo Maranhão 
e Robinho. Lucas e Ricardo marcaram no primeiro tempo e Ro-
binho fechou o placar na etapa complementar.   

Apresentado no meio da 
semana passada, o grupo do 
São José foi o último que ini-
ciou sua pré-temporada para 
a disputa do Campeonato 
Maranhense 2018. O time se 
apresentou no dia 3 e deu par-
tida aos treinamentos coman-
dados pelo técnico português 
Luís Miguel.

O diretor de futebol é o ex-
árbitro Robson Martins, que 

apostou em uma mistura de 
juventude e experiência nesta 
temporada.

Além de Luís Miguel, a di-
retoria do Peixe Pedra fechou 
com o auxiliar Pires, que jogou 
no Moto e Atético-PR. 

Entre os jogadores, 
destaque para experiên-
cia dos volantes de Jadão, 
Arcinho e Tim Marcos e o 
atacante Fábio Ricardo. O 

elenco ainda está sendo 
fechado e, por meio das 
peneiras o grupo, deverá 
ser fechado.

Antes da estreia no Esta-
dual, o São José ainda realiza 
dois jogos amistosos. Nesta 
quinta-feira, contra o Comer-
cial, no Campo do Real, na Ci-
dade Operária, e no domingo, 
diante do Americano, no Dário 
Santos.

MOTO CLUB - WELIANDREI CAMPOS
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MERCADO DA BOLA
Confira os principais rumores de Corinthians, São Paulo, Flamengo e os grandes clubes do Brasil!

A temporada 2017 do futebol brasileiro já acabou, mas os clu-

bes agora se movimentam para conseguirem reforços pensando 

no próximo ano. Abaixo, confira os principais rumores envolven-

do o mercado da bola:

O RETORNO DO IMPÉRIO DO AMOR?
Com a especulação do interesse do Flamengo 
em Vagner Love, a torcida entrou em êxtase 
com a possibilidade do retorno do Império do 
Amor em 2018. Vale lembrar que o clube rubro 
negro ofereceu um projeto para Adriano se re-
cuperar. Os dois jogaram juntos no Fla em 2010 
e marcaram muitos gols, deixando saudades no 
torcedor.

COMITÊ DE GESTÃO VETA
 VENDA DE VERÍSSIMO
O Santos deve recusar a proposta do Spartak 
de 6 milhões de euros e 10% dos direitos para 
uma futura venda do zagueiro Lucas Veríssimo. 
Segundo o site Globoesporte.com, o defensor só 
deverá ser negociado por 8 milhões de euros ou 
7 milhões com 10% de uma futura venda.

CARILLE BUSCA ATACANTES
Após Jô se despedir do Corinthians, o técnico 
Fábio Carille confirmou que o clube busca um 
centroavante com característica semelhante a 
do artilheiro do Brasileirão de 2017. O treina-
dor do Timão revelou que indicou uma série de 
atletas à diretoria, com valores e situações con-

tratuais diferentes. Um dos nomes especulados 
para o setor é Vagner Love, mas o retorno do 
jogador é considerado improvável.

MARINHO NO SÃO PAULO?
O São Paulo está prestes a perder dois dos seus 
grandes destaques: Pratto e Hernanes. No en-
tanto, o novo diretor executivo do clube, o ex-
jogador Raí disse para o torcedor tricolor ficar 
tranquilo. Segundo o dirigente, o clube tem 
várias negociações em aberto e terá um time 
em 2018 em ótima condição. Após os nomes de 
Scarpa e Diego Souza serem fortemente espe-
culados no São Paulo, o nome da vez é oata-
cante Marinho, jogador do Changchun Yatai da 
China, que foi elogiado por Raí.

GRÊMIO MIRA ATACANTE URUGUAIO
O Grêmio segue em busca de um centroavante 
para ocupar a vaga deixada por Lucas Barrios. 
O nome da vez é o uruguaio Octavio Rivero, de 
25 ano, que atua no Colo-Colo do Chile. Com 
mais um ano e meio de contrato com sua atual 
equipe, o jogador teria interesse em jogar pelo 
time de Porto Alegre, mas até o momento não 
há nenhuma negociação em curso, apesar de 
Octavio ser elogiado internamente pelo tricolor 
gaúcho. Seu custo para compra gira em torno 
de R$ 10 milhões.

DANILO RENOVA COM O TIMÃO
O experiente meia Danilo teve o seu contrato 
renovado pelo atual campeão brasileiro por 
mais uma temporada. Ídolo da torcida do Co-
rinthians, o meia praticamente não atuou em 
2017 por conta de uma fratura na perna.

CARPEGIANI PODE SER 
SOLUÇÃO PROVISÓRIA
O Flamengo segue sem respostas sobre o fu-
turo de Reinaldo Rueda. O colombiano negocia 
com a federação chilena e o time rubro negro 
aguarda uma definição nas próximas horas e 
enquanto isso anunciou Paulo César Carpegia-
ni como corrdenador técnico. O ex-técnico do 
Bahia chega para cumprir uma função fora de 

campo, mas poderia ser uma solução provisória 
caso Rueda deixe o clube.

BAHIA SE APROXIMA DE MENA
O lateral-esquerdo chileno Mena está muito 
perto de ser anunciado pelo Bahia. De acordo 
com o globoesporte.com, o clube já se acertou 
com o Cruzeiro e deve oferecer um contrato 
de dois anos ao jogador que disputou a última 
temporada pelo Sport. O Bahia já havia anun-
ciado a contratação dos laterais direitos Nino 
Paraíba e João Pedro, o lateral-esquerdo Léo, 
os volantes Nilton e Elton, o atacante Élber e o 
técnico Guto Ferreira.

MINA AVISA VERDÃO QUE QUER SAIR
O zagueiro Mina se reapresentou nesta sexta-
feira (5) no Palmeiras e informou à diretoria do 
clube que quer ir para o Barcelona agora. “Ele 
disse que tem um sonho muito forte e acha que 
é o momento de sair - disse o  diretor de futebol 
Alexandre Mattos, durante a apresentação de 
Diogo Barbosa e Marcos Rocha, na tarde dexta 
sexta.

HERNANES FARÁ “ÚLTIMA
TENTATIVA” PARA FICAR NO SP
O meia Hernanes deu entrevista coletiva na 
manhã desta sexta-feira (5) no São Paulo e pra-
ticamente se despediu do clube, já que o Hebei 
Fortune, que o emprestou para o Tricolor, exige 
seu retorno imediado. “Ainda vou fazer uma úl-
tima tentativa, estando lá pessoalmente, ten-
tar encontrar um caminho para permanecer”, 
disse Hernanes. “Sabemos que é difícil ainda, 
mas tem esse contato do Hernanes com o clube 
chinês, dirigentes e comissão técnica. Enquanto 
tiver esperança, vamos tentar”, completou Raí.

GRÊMIO ACERTA COM PAULO MIRANDA
Paulo Miranda deixará até o fim da semana o 
Red Bull Salzburg para defender o Grêmio. 

CORINTHIANS VAI AO RIO POR DOURADO
A diretoria do Corinthians já escolheu o alvo 
para ocupar a vaga deixada por Jô no comando 
de ataque: Henrique Dourado, do Fluminense, 
que dividiu a artilharia do brasileirão com o 
ídolo da Fiel. Os representantes de Henrique 
Dourado se reunirão com o clube das Laranjei-
ras nesta semana.

SEGUE A NOVELA ENTRE 
BOTAFOGO E CRUZEIRO
Envolvido na negociação por Bruno Silva, 
o atacante Rony pode não fechar com o Bo-
tafogo. Isso porque o clube carioca reduziu a 
proposta ssalarial do jogador, que pertence ao 
Cruzeiro e estava emprestado para o futebol 
japonês.  Caso não se acerte com o atleta, o 
Glorioso vai exigir mais R$ 1 milhão aos minei-
ros para liberar o meio-campista Bruno Silva.

SCARPA ENTRA NA JUSTIÇA CONTRA O FLU
O meia Gustavo Scarpa entrou na justiça con-
tra o clube tricolor no último dia 22 e requisi-
tou a recisão de contrato por conta de paga-
mentos atrasados. O clube quitou as dívidas 
com o jogador nesta semana e ainda não teria 
recebido nenhum comunicado da justiça até o 
momento.

SANTOS PERTO DE SASHA
Eduardo Sasha pode trocar o Internacional 
pelo Santos nos próximos dias. Segundo o glo-
boesporte.com, o clube da Vila Belmiro avan-
çou nas negociaçõe neste sábado para contar 
com o atacante por empréstimo até o final do 
ano. O Inter já teria aceitado a proposta, mas 
a transferência só deve ser anunciada após a 
troca de documentos entre os clubes.
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GERAL

Instruções

PISOU NO COCÔ DE 

CACHORRO?
Aprenda como remover o cheiro de 

cocô de cachorro da sola dos seus tênis

Não importa o quão cuidadoso você seja, em algum momen-
to você vai pisar em algum produto fedorento de seu cachorro. 
Pisar em cocô em sapatos de sola lisa já é ruim, mas quando 
você está usando tênis parece que o cheiro penetra os vincos e 
se fixa. Se livrar do seu cachorro não é uma opção para tratar 
o cheiro! Aprenda a remover o odor dos seus tênis para preser-
var sua paciência, seus sapatos e seu relacionamento com seu 
cachorro.

1: Remova todos os resí-
duos sólidos das solas dos 
seus tênis. Se houver res-
tos entre os vincos, colo-
que seus sapatos em uma 
bacia com água fria até a 
altura do topo das solas, 
até suavizar as fezes. Use 
uma espátula para remo-
ver os resíduos, limpando-
a com toalhas de papel. Ao 
terminar, lave as solas em 
água corrente fria, para ga-
rantir que todas as partícu-
las escondidas nos vincos 
sejam removidas.

2: Coloque seus sapatos 
na máquina de lavar. Sele-
cione o ciclo “pré-lavagem” 
ou “molho”. Encha a máqui-
na com água fria, sabão em 
pó e alvejante para tecidos 
coloridos e deixe de molho.

3: No ciclo de lavagem, 
use sabão em pó e um de-
sinfetante enzimático, que 
vai matar as proteínas que 
alimentam as bactérias 
que causam o mau cheiro. 
Coloque amaciante no ci-
clo de enxágue para mas-
carar qualquer odor rema-
nescente.

4: Repita conforme ne-
cessário para eliminar o 
mau cheiro.

Dicas & Advertências
n Não fique bravo com seu cachorro quando você pisar 

em seu cocô. É sua responsabilidade treiná-lo para ir ao ba-
nheiro e limpar seus dejetos.

n Considere tratar tênis de lona novos com um selante 
em spray para torná-los menos absorventes e, portanto, 
menos propensos a absorver odores.

n Se você não encontrar desinfetante enzimático, remo-
va os resíduos sólidos conforme explicado e, em seguida, 
molhe os sapatos em uma nova bacia de água fria mistura-
da com detergente antibacteriano.

n Não seque seus tênis até que todo o odor tenha saído. 
O calor vai fixar o cheiro no tecido, tornando-o quase im-
possível de remover.
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Homem é assassinado com cinco tiros em uma estrada vicinal na cidade de                    
Bacabeira. A polícia realiza buscas para prender os suspeitos do brutal crime

EXECUTADO NA ESTRADA

JHONATAN SILVA TERIA SE DESENTENDIDO COM ALAN 
KARDEC, UM DOS FUNDADORES DO BONDE DOS 40

Assassino de Décio Sá mata 
líder de facção em presídio

Velório de avó e neto causa comoção e revolta 

Assassino confesso do 
jornalista Décio Sá, Jho-
natan de Souza Silva ma-
tou um dos fundadores 
da facção Bonde dos 40, 
Alan Kardec Dias Mota, na 
Unidade Prisional de Res-
socialização de São Luís 
4 (UPSL4), do Complexo 
Penitenciário de Pedri-
nhas. 

Durante o banho de 
sol, por volta das 7h30 da 
manhã de domingo (7), os 
presos se desentenderam 
e Jhonatan teria desferido 
golpes no peito de Alan 
com um pedaço de ferro 
proveniente do banheiro.

O integrante da facção 
ferido chegou a ser en-
caminhado ao Hospital 
Municipal Dr. Clementino 
Moura, o Socorrão II, mas 
não resistiu aos ferimen-
tos e veio a óbito ainda na 
tarde do último domingo.

Jhonatan foi encami-
nhado ao plantão da De-
legacia da Vila Embratel 
para prestar depoimento 
sobre o caso. A Polícia 
Civil abriu inquérito para 
apurar o incidente.

ENTENDA

Os envolvidos no caso es-
tavam na UPSL4, custodiados 
em celas individuais. Jhonatan 
de Souza Silva foi condenado a 
25 anos de prisão após confes-
sar ter sido contratado por um 
grupo de agiotas para o assas-
sinato do jornalista Décio Sá, 
em abril de 2012.

Já Alan Kardec, apontado 
como um dos fundadores da 
facção criminosa Bonde dos 
40, estava preso desde 2014. 
Alan era considerado um pre-
so de altíssima periculosida-
de e chegou a ser transferido 
para um presídio federal de 
segurança máxima em Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul.

Um achado de cadáver movi-
mentou os moradores das Vilas 
Cearense e Santana, no município 
de Bacabeira, distante 50km da 
capital maranhense. Populares en-
contraram um corpo às margens da 
estrada que leva à localidade Santa 
Luzia. A Polícia Militar foi acionada 
imediatamente e, ao chegar ao lo-
cal, identificou a vítima como Leo-
nardo dos Santos, mais conhecido 
como “Léo”. O rapaz era morador 
do distrito de Periz de Baixo, em Ba-
cabeira. 

Léo foi morto a tiros, que atin-
giram a cabeça dele. Foram cinco 
disparos de armas com calibres 
0.40 e 380. Existe a possibilidade 
de Léo ter sido levado ao local para 
ser assassinado, sendo que essa 
pode ser uma das linhas de inves-
tigação da polícia.

O delegado Ednaldo dos Santos, 
titular do Distrito Policial de Baca-
beira, juntamente com sua equipe, 
estiveram na área realizando dili-
gência no sentido de identificar os 
possíveis autores. Segundo ele, as 
investigações estão bem avança-
das, visto que na cena do crime fi-
caram algumas evidências. 

Ainda segundo o delegado, Léo 
tinha envolvimento com o tráfico de 
drogas, sendo essa a principal moti-
vação. O corpo foi removido para o 
Instituto Médico Legal de São Luís 
para exame cadavérico e posterior-
mente liberado para os familiares.

Dor, comoção e revolta. 
Assim foi o velório das víti-
mas de um atropelamento 
na cidade de Governador Edi-
son Lobão. Maria das Graças 
Mourão Barros, 59 anos, e o 
neto Carlos Henrique Sou-
sa Barros, de 12 anos, foram 
mortos atropelados por um 
caminhão, na tarde do último 
domingo (7), em Ribeirãozi-
nho, povoado de Governador 
Edison Lobão. O velório foi re-

alizado na casa da vítima.
Além das duas pessoas 

mortas, o acidente deixou 
uma terceira vítima grave-
mente ferida, que foi socorri-
da e está em estado grave no 
Hospital Socorrão, em Impe-
ratriz.

O acidente aconteceu após 
o motorista de um caminhão 
Ford, de placa PUL-8026/MG, 
que transportava poupas de 
frutas, tentar desviar o veí-

culo para o acostamento ao 
perceber que não conseguiria 
completar uma ultrapassa-
gem. Com isso, ele atropelou 
a mulher e as duas crianças.

Após atropelar as vítimas, 
o motorista acabou batendo 
em uma árvore, e ficou preso 
nas ferragens. Ele foi socorri-
do e retirado com vida. A gra-
vidade do acidente deixou a 
população do município bas-
tante comovida.

“LÉO” FOI MORTO COM TIROS 
DE PISTOLAS 0.40 E 380 EM 

UMA ESTRADA VICINAL
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POLÍCIA

Senarc cumpre mandado de prisão preventiva 
contra mulher suspeita de ser integrante de 

organização criminosa no Maranhão. Ela teria 
envolvimento com o tráfico de drogas

TRAFICANTE PESADA

ERIKA MARTINS FOI DETIDA APÓS CUMPRIMENTO 
DE MANDADO DE PRISÃO PELA SENARC

A Polícia Civil, por inter-
médio da Superintendência 
Estadual de Repressão ao 
Narcotráfico (Senarc), deu 
cumprimento a um mandado 
de prisão preventiva existen-
te em desfavor de Erika Viana 
Martins. O mandado de prisão 
é oriundo da Operação Liber-
tar, a qual foi deflagrada em 
novembro de 2017 e desar-
ticulou a maior organização 
criminosa envolvida com o 
tráfico de drogas no estado do 
Maranhão. 

Com mais essa prisão, fo-
ram 43 pessoas presas em 

decorrência dessa operação 
policial. As prisões ocorreram 
em virtude de 10 meses de in-
tensa investigação. 

Durante esse período, fo-
ram apreendidos mais de 
duas toneladas de drogas, 
avaliadas, aproximadamente, 
em R$ 5 milhões. 

Após o cumprimento do 
mandado de prisão, foi feita a 
devida comunicação ao Poder 
Judiciário e a suspeita foi en-
caminhada para o Centro de 
Triagem de Pedrinhas, onde 
ficará à disposição do Poder 
Judiciário.

Total de pessoas presas
em decorrência dessa 
operação policial

45


