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VEJA COMO FICAR MAIS ATRAENTE

POLÍCIA 11

MORTE DE PROFESSOR

Polícia captura duas pessoas 
suspeitas de envolvimento em 
latrocínio no Bequimão e ainda 

procura mais uma pessoa. 
“Gabrielzinho” foi preso e Sávio 

Gomes está sendo procurado

PROCURA-SE 
SUSPEITO DE
LATROCÍNIO

0,50CAPITAL

R$ 0,50

São Luís, quarta-feira, 10/1/2018      
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 TRATADO DE 
TORDESILHAS

O professor fazendo uma 
pequena revisão do assunto 
da aula passada pergunta ao 
aluno mais despercebido da 
sala:
- Onde foi assinado o tratado 
de Tordesilhas?
- Ora fessô, no final da folha?
- Ganhou 10, miserável!

Tomara que caia com fenda – é um ótimo 
maiô para quem tem seios pequenos, mesmo 
que seu corpo seja no formato triangular 
ou retângulo. Presente em muitos vestidos 
de festa, o decote torna as roupas de banho 
elegantes.O tomara que caia deixa colo e 
braços em evidência, harmonizando bem em 
bustos menores e ajudando alongar a silhueta 
de mulheres mais baixinhas. Também tem a 
vantagem de evitar marcas de bronzeado, que 
acabam ficando indesejáveis em certas roupas.

Engana-mamãe – é um dos mais sensuais; 
recomendado para quem tem corpo retangular 
e deseja valorizar a cintura, uma vez que a peça 
ajuda a causar uma impressão de afinamento 
nesta área. A pegada sexy acontece justamente 
pela quantidade de pele que fica exposta. Por 
isso, o maiô engana-mamãe é uma excelente 
alternativa ao biquíni, mas sem muito tecido.

Alças largas – é uma dica para disfarçar 
busto mais cheinho, que precisa de melhor 
sustentação. Além disso, as alças largas 
garantem conforto e segurança, para 
você curtir seus momentos de lazer sem 
preocupações com o look.
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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 
Cheia – 01h00 – Altura: 4.9m
Baixa – 07h24 – Altura: 1.7m
Cheia – 13h53 – Altura: 4.9m
Baixa – 20h11 – Altura: 1.5m

Ingredientes:
1 xícara de leite
1 1/2 xícara de farinha de trigo
1 ovo
2 colheres (sopa) de fermento 
em pó
1 pitada de orégano
1 rodela de cebola branca
sal a gosto
1/2 kg de salsicha
200 g de presunto picado 
grande
100 g de mussarela picada 
grande
óleo para fritar

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

 JOGO DOS AMIGOS DE RAY, CONFRATERNIZAÇÃO
NÍVER DE MÁRCIO! ADENALDO, PABLO, PAULINHO, 

DANIEL E O ANIVERSARIANTE MÁRCIO

Batucafé – Localizado 
na Fonte do Ribeirão – 
Centro Histórico – às 21h, 
apresenta na quinta-feira 
(11) Robson Garcia e banda. 
Apoio: Amantes do Forró Pé 
de Serra do Brasil.

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.

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.

Modo de Preparo:
1 - Cozinhar e escorrer 
as salsichas
2 - Espetar em palitos 
de dente as salsichas, 
o presunto e a 
mussarela
3 - Bata no 
liquidificador o leite, 
ovo, farinha, cebola, 
orégano e o sal
4 - Despeje o creme 
em uma vasilha
5 - Sirva com o molho 
de sua preferência
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Salários de até R$ 10,5 mil são oferecidos no edital                       
do concurso da Petrobras, com oportunidades em                 

várias cidades. Inscrições ocorrem até 30 de janeiro

Participação no 
concurso da Petrobras

672 VAGAS NA 
PETROBRAS

Aeronáutica tem concurso 

com 183 postos de sargento

 FORÇA AÉREA

A Aeronáutica publicou o 
edital de abertura das inscri-
ções do concurso para o exa-
me de admissão ao estágio 
de adaptação à graduação 
de sargento. Serão preen-
chidas 183 vagas, de ambos 
os sexos, para atuação em 
âmbito nacional.  As ofertas 
estão distribuídas entre as 
especialidades de eletrônica 
(30 vagas), administração 
(40), enfermagem (45), ele-
tricidade (14), informática 
(20), laboratório (5), obras 
(8), pavimentação (8), radio-
logia (5) e topografia (8). 

Para ingressar na carreira é 
necessário ter concluído, com 
aproveitamento, o ensino mé-
dio do Sistema Nacional de 
Ensino (para todos os candi-
datos) e/ou o curso técnico, 
além de não ter menos de 
17 anos e nem completar 25 
anos até o dia 31 de dezembro 
de 2019. A remuneração inicial 
do 3º sargento é de R$ 3.584. 

COMO PARTICIPAR DO CON-
CURSO DA AERONÁUTICA 

As inscrições serão rece-
bidas até 6 de fevereiro de 
2018. O cadastro deverá ser 
efetuado em um dos endere-

ços eletrônicos: www.fab.mil.
br/eear e http://ingresso.eear.
aer.mil.br/.  O valor da taxa 
de participação do concurso 
da Aeronáutica é de R$ 60 e 
o seu pagamento deverá ser 
efetuado até a data limite de 9 
de fevereiro, observado o horá-
rio de funcionamento da rede 
bancária. 

PROVAS DO CONCURSO 
DA AERONÁUTICA 

A primeira etapa a ser dis-
putada pelos candidatos será 
a prova escrita. Ela será com-
posta por questões de múlti-
pla escolha sobre as matérias 
de língua portuguesa e conhe-
cimentos especializados (re-
lativos à especialidade a que 
concorre).  No ato da inscrição, 
o candidato deverá escolher 
um dos locais onde desejará 
realizar a prova: São Paulo/SP, 
São José dos Campos/SP, Be-
lém/PA, Recife/PE, Fortaleza/
CE, Natal/RN, Rio de Janeiro/
RJ, Belo Horizonte/MG, Cam-
po Grande/MS, Canoa/RS, 
Santa Maria/RS, Curitiba/PR, 
Brasília/DF, Manaus/AM, Por-
to Velho/RO e Boa Vista/RR. 
Ela será aplicada no dia 22 de 
abril de 2018. 

A Petrobras (Petróleo Bra-
sileiro S.A.) abriu as inscrições 
do concurso que dispõe de 
um total de 672 vagas, sendo 
112 de caráter imediato e 560 
para formação de cadastro 
reserva (CR). Todas as opor-
tunidades destinam-se aos 
candidatos que tenham com-
pletado o ensino superior em 
cursos específicos.

A empresa publicou uma 
retificação, onde foi incluído 
o cargo de auditor júnior, au-
mentando o número de vagas 
e acrescentados polos de tra-
balho no Espírito Santo.  

Consta no certame que as 
chances são para os cargos 
de administrador júnior (39 
vagas + 195 CR), advogado 
júnior (5 + 25 CR), analista de 
sistemas júnior - processos de 
negócio (4 + 20 CR), auditor 
júnior (10 + 50 CR), contador 
júnior (7 + 35 CR), economista 
júnior (8 + 40 CR), engenheiro 
de produção júnior (37 + 185 
CR) e estatístico júnior (2 + 10 
CR).

Os vencimentos mínimos 
oferecidos pela instituição fi-
cam entre R$ 9.786,14 e R$ 
10.544,04 por mês. Os profis-
sionais nomeados serão con-
tratados pelo regime da Con-
solidação das Leis do Trabalho 
(CLT).

As oportunidades contem-
pladas no concurso da Petro-
bras serão lotadas nas cidades 
de Angra dos Reis, Duque de 
Caxias, Itaboraí, Rio de Janeiro, 
Seropédica ou Macaé, todas 
localizadas no Estado do Rio 
de Janeiro, além de Anchieta 
ou Vitória, no Espírito Santo.

Triagem do concurso 
da Petrobras

Até o dia 30 de janeiro de 2018 ficarão abertas as inscrições 
deste processo seletivo. A ficha cadastral deve ser preenchida 
no site da Fundação Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br), que é 
a empresa responsável pela organização do certame. A taxa de 
inscrição cobrada no concurso da Petrobras custa R$ 67 e so-
mente após o seu pagamento é que a candidatura será confir-
mada. Quem está no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal ou integra família de baixa renda pode solicitar 
a isenção da taxa no período de 9 a 16 de janeiro na página ele-
trônica da organizadora.

Todos os concorrentes passarão por uma prova objetiva com 
70 questões de múltipla escolha, sendo 20 de conhecimentos 
básicos e 50 de conhecimentos específicos. No que refere-se as 
de conhecimentos básicos, serão dez perguntas de língua por-
tuguesa e dez de língua inglesa. Para advogado júnior, a seleção 
ainda contará com a etapa de teste discursivo, composto por 
duas questões, valendo cada uma dez pontos. Ele será aplicado 
na mesma data da avaliação objetiva. Os exames ocorrerão no 
dia 18 de março, em locais e horários a serem disponibilizados 
com antecedência no endereço eletrônico da Cesgranrio. As pro-
vas acontecerão nas cidades de Macaé/RJ, Rio de Janeiro/RJ e 
Vitória/ES.

FICHA TÉCNICA
Concurso: Petrobras
Nº de vagas: 672
Cargo: Administrador, Advogado, Engenheiro, Vários cargos
Escolaridade: Superior
Estados com Vagas: Rio de Janeiro  
Área de Atuação: Administrativa
Faixa de Salário: De R$ 9.786,14 até R$ 10.544,04
Taxa de Inscrição: R$ 67
Organizadora: Cesgranrio
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CIDADE OLÍMPICA ILUMINADA
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PREFEITURA INSTALA LUMINÁRIAS NA AVENIDA 
DOS AGRICULTORES, NA CIDADE OLÍMPICA

  PALÁCIO DOS LEÕES

Videomapping atraiu 
mais de 25 mil pessoas

Com a participação de 
mais de 25 mil pessoas, a 
exibição do videomapping na 
fachada do Palácio dos Leões, 
no Centro Histórico de São 
Luís, terminou no último sába-
do (6), após 37 dias de expo-
sições. Foi uma média de 700 
pessoas por noite.

A área tombada pelo Iphan 
e inscrita no Patrimônio Mun-
dial, na Praça Dom Pedro II, ga-
nhou a atração a partir do dia 
1º de dezembro de 2017, com 
a projeção dos recursos multi-
mídias, com efeitos luminosos 
em 3D combinados ao som de 
músicas natalinas e da cultura 
maranhense.  No total, foram 
aproximadamente 1.000 me-
tros quadrados da fachada do 
Palácio dos Leões ocupadas 
por linhas, formas e cores.

O evento integrou parte 
da programação do Natal de 
Todos 2017, realizada pelo Go-
verno do Estado, por meio da 
Secretaria de Cultura e Turis-
mo (Sectur).

Graças à utilização da téc-
nica do videomapping, os 
espectadores presenciaram 
ilusões de ótica que criaram 
neve, cascatas luminosas e ja-
nelas e portas da construção 
dançando como num grande 
balé tecnológico e de abstra-
ção. “Eu aproveitei o recesso e 
vim assistir a este espetáculo 
que está sendo muito comen-
tado por quem já viu. Aprovei-
tei que já são os últimos dias e 
estou aqui. Agora que vi, achei 

fantástico, pois leva a gente 
para o mundo da magia e ain-
da retrata o que temos de cul-
tura no Maranhão”, diz Dayse 
Costa, de 23  anos, que dividiu 
o momento com um grupo de 
amigos.

TECNOLOGIA
Os canhões que projeta-

ram as imagens têm definição 
de 4k e são semelhantes aos 
mais modernos utilizados em 
grandes festivais de mapping 
pelo mundo. Tanta tecnologia 
encantou a estudante Irlane 
Pereira, de 36 anos, que apro-
veitou os últimos dias do es-
petáculo para assistir pela se-
gunda vez à atração. “Eu voltei 
porque mexeu muito comigo 
e eu quis compartilhar esse 
momento com a minha afilha-
da, por isso trouxe ela hoje. Vai 
deixar saudades”, comenta.

De acordo com os desig-
ners gráficos que desenha-
ram, animaram e projetaram o 
videomapping exibido no Na-
tal de Todos, o maior desafio 
foi alcançar toda a extensão 
da fachada do prédio. 

ACESSIBILIDADE
As primeiras sessões de 

videomapping foram exibidas 
em formato acessível de au-
diodescrição, possibilitando 
que pessoas com deficiência 
visual acompanhassem as 
apresentações por meio de 
informação sonora, transfor-
mando o visual em verbal.

Prefeito Edivaldo moderniza iluminação em vias da Cidade Olímpica e garante melhoria para moradores

A instalação de novos 
pontos de iluminação em 
uma das principais vias do 
bairro Cidade Olímpica tem 
proporcionado mudanças 
positivas na vida de mora-
dores da região. Um total de 
71 novas luminárias garan-
te, agora, maior claridade 
à Avenida dos Agricultores. 
O investimento é mais uma 
iniciativa da Prefeitura de 
São Luís, que, por meio do 
trabalho executado pela Se-
cretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos (Semosp), 
desenvolve ações de moder-
nização do parque de ilumi-
nação pública da capital.

A via, antes intrafegável 
por conta da falta de infra-
estrutura e iluminação, ga-
nhou nova vida e é comum 
observar moradores senta-
dos nas calçadas de suas 
casas e pontos comerciais 
funcionando ativamente 
também no período no-
turno. Moradores da área 
aprovam as melhorias e 
reconhecem os resultados 
positivos do investimentos 
do poder público municipal 
na instalação de pontos de 
iluminação que antes não 
existiam. “Aqui era precá-
rio. A gente nem conseguia 
olhar a rua, de tão escura 
que era. Eu, sinceramente, 
passava por aqui com medo, 
só porque tinha que passar. 
Agora está bem tranquilo. 
Moro aqui há 13 anos, a re-
gião está crescendo e, hoje, 
a Cidade Olímpica é outro 
bairro”, contou a dona de 
casa Cristiana Rodrigues, 31 
anos, moradora da Avenida 
dos Agricultores.

As lâmpadas instaladas na 
avenida têm tecnologia do tipo 
High Intensity Discharge. São 
luzes brancas que possuem 
descarga de alta intensidade e 
tornam o ambiente ainda mais 
iluminado. O secretário munici-
pal de Obras e Serviços Públi-
cos, Antonio Araújo, conta como 
o modelo favorece a população. 
“As novas luminárias permitem 
melhor reprodução e percepção 
de cor, possibilitando maior visi-
bilidade para a população. A ilu-
minação integra o conjunto de 
ações da gestão do prefeito Edi-

valdo no sentido de levar à popu-
lação da capital mais qualidade 
de vida e também segurança”, 
destacou o titular da Semosp.

A iluminação pública cum-
pre um papel fundamental 
no cotidiano da população, 
impactando diretamente na 
qualidade de vida e na segu-
rança. Além de contribuir com 
a urbanização da área, o inves-
timento na iluminação pública 
favorece hábitos como socia-
lização entre os moradores 
que dispõem de um ambiente 
mais seguro em seu bairro.
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AQUI VÃO ALGUMAS FORMAS DE FICAR MAIS ATRAENTE, SEGUNDO A CIÊNCIA:

Conheça várias formas de parecer mais atraente, segundo os cientistas

FIQUE ATRAENTE DE GRAÇA

8. Tente ter dentes 
bonitos e saudáveis

Não é segredo para nin-
guém que um sorriso 
bonito e bem cuidado 
é muito mais atraente. 
Ainda assim, um grupo 
de pesquisadores das 
Universidades de Leeds e 
Central Lancashire, tam-
bém na Inglaterra, pro-
vou a teoria.

Os resultados indica-
ram que um conjunto de 
dentes brancos, propor-
cionais e uniformemen-
te espaçados são mais 
atraentes em ambos os 
sexos. 

Aqui vai uma boa notícia para quem está na 
seca: se todos os estudos científicos estiverem 
corretos, seguindo as próximas dicas, tanto os ho-

mens quanto as mulheres ficarão mais atraentes 
do que nunca.

Não entramos em muitos detalhes sobre ques-

tões mais subjetivas de estética e beleza, então, 
fica a seu critério seguir ou não as dicas da ciência. 
Com certeza você vai se divertir.

1. Quando for falar com alguém, fale no ouvido direito. 
É sério
De acordo com uma série de estudos sobre o órgão mais 
complexo do nosso corpo, o lado esquerdo do cérebro 
controla sensações verbais e agradáveis, enquanto o lado 
direito funciona com estímulos não-verbais e emoções 
negativas.
Mas aqui vai outra informação relevante: o lado esquerdo 
trabalha com mais foco na informação proveniente do ca-
nal do ouvido direito. Por isso, os cientistas sugerem que, 
quando a informação é recebida pela direita, o cérebro 
imediatamente recebe a informação com maior otimismo, 
positividade e “boas vibrações”, por assim dizer, criando 
sentimentos mais agradáveis.
Então, da próxima vez que você quiser conquistar alguém 
sussurrando ao pé do ouvido, vale lembrar desta dica.

2. Relaxe um pouco mais, amigo
As mulheres sentem mais atração por homens menos estres-
sados, mais calmos e relaxados, segundo indica um estudo da 
Royal Society B.Além disso, o estudo sugere que as mulheres 
acabam preferindo homens com esse perfil por eles terem 
maior capacidade de lidar com situações estressantes sem 
transmitir negatividade às crianças, ou futuros filhos.

3. Agora sim: a importância 
do vermelho

Tanto os homens quanto as 
mulheres, mas principal-
mente as moças, que quise-
rem parecer mais atraentes, 
em todos os sentidos da pa-
lavra, devem usar peças de 
roupa vermelhas.
O nosso cérebro realiza li-
gações cognitivas bastante 
curiosas entre cores, emo-
ções e valores, por isso, a cor 
vermelha é uma grande alia-
da: ela é associada por nosso 
cérebro à paixão, ao romance, 
ao poder sexual, ao dinamis-
mo, entre outras coisas.

4. Lábios vermelhos
Mais uma vez o vermelho. Já 
falamos que a cor é impor-
tante para o apelo visual, mas 
o importante desse tópico é 
que os homens acham lábios 
vermelhos muito atraentes. É 
o que diz o estudo feito pela 
Universidade de Manchester, 
que constatou que o homem 
olha diversas vezes para os 
lábios da mulher com quem 
conversa, se o bate-papo lhe 
for interessante.
Em média, cada olhar dura 
0,95 segundos, enquanto, 
surpreendentemente, se a 
mulher está usando batom 
vermelho, esse número au-
menta bastante, chegando a 
quase 7 segundos na maioria 
dos casos.

5. O segredo de Scarface
A Universidade de Liverpool confirmou o 
boato de que cicatrizes, marcas incomuns 
no rosto, ou o que seria considerado como 
uma característica um tanto desagradá-
vel é considerada atraente pela maioria 
das mulheres. Mas, cuidado, antes de sair 
por aí querendo ganhar uma cicatriz, vale 
lembrar: o estilo Scarface é mais atraente 
para mulheres que procuram um relacio-
namento de curto prazo.

6. Meninos, não deem
 muitos sorrisos

Isso mesmo, de acordo com es-
tudos feitos na Universidade Bri-
tish Columbia, no Canadá, rostos 
tristes, preocupados, mostrando 
irritação e sensação de peso são 
muito mais atraentes para as me-
ninas que os homens que saem 
por aí distribuindo risadas ou são 
muito extrovertidos. A princípio, 
este estudo buscava encontrar 
razões psi-
cológicas 
para o de 
fato das 
m u l h e -
res serem 
a t r a í d a s 
pelp tipo 
“bad boy”.

7. Meninas, vocês podem 
sorrir à vontade

Ao contrário do último estu-
do, pesquisadores do Instituto 

Nacional de Saúde dos Estados 
Unidos descobriram que a felici-
dade nas mulheres é a emoção 
mais atraente para os homens. 
Na verdade, um simples sorriso 

de uma mulher provoca mudan-
ças intensas no homem.
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Anderson é socorrido por uma 
ambulância. Das Dores passa mal 
e reza pelo neto. Tina briga com 
Mitsuko. K2 manipula Tato. Mo-
queca avisa a Ellen e Das Dores 
sobre o acidente de Anderson. 
Anderson é levado para o hospital 
onde Nena trabalha. Ellen conta 
para Tina sobre o acidente do ir-
mão. Keyla, Fio, Benê e Lica vão 
para o hospital. Samantha sofre ao 
saber do acidente. Edgar, Ernesto 
e Bóris conversam quando Malu 
chega. Todos apoiam Ellen e Das 
Dores. Tina culpa Mitsuko pelo que 
aconteceu com Anderson. 

Clara afirma a Duda que não ma-
tou Laerte e exige que ela aceite 
que Patrick seja seu advogado. 
Bruno aconselha Diego a não se 
encontrar mais com Karina. Lean-
dra garante a Duda que não con-
tará que Clara esteve no bordel. 
Sophia vai à casa de Vinícius para 
ter notícias sobre a morte de La-
erte. Vinícius descobre que Duda 
mentiu sobre o seu nome e tenta 
descobrir sua verdadeira identi-
dade. Clara comenta com Patrick 
que conheceu Duda quando se 
casou com Gael. Mariano faz um 
acordo com Maíra. Vanessa mente 
em seu depoimento. Duda é leva-
da de volta para a delegacia. Gael 
expulsa Amaro da casa de Estela. 
Desirée engana Juvenal. Raquel 
reclama da demora de Bruno em 
entrar com o pedido de divórcio. 
Patrick pede para Adriana ajudá-
lo com o caso de Duda, e Natanael 
comemora a ida de sua neta para 
Palmas. Nádia proíbe Gustavo de 
conseguir um advogado para Bru-
no. Adriana chega a Palmas e vai à 
delegacia. Duda e Adriana se en-
contram.

Izabel observa Delfina e acaba sen-
do expulsa da Quinta. Fernão sai à 
noite, e Tereza desconfia. Firmino 
leva Izabel para falar com Padre 
João, que sugere que ela vá morar 
com Henriqueta. Fernão procura 
Delfina. Lucinda manda Gregório ir 
ao cais para encontrar Inácio. Maria 
Vitória entrega a Helena o dinheiro 
que recebeu como indenização por 
sua passagem perdida. Conselheiro 
faz uma doação para o Grêmio Cul-
tural. Helena encerra sua dívida com 
Lucerne. Maria Vitória vai com Ce-
leste escolher seu vestido de noiva. 
Celina vende as geleias na rua com 
Pepito. Gregório avisa a Lucinda que 
Inácio mentiu sobre o dia de seu 
embarque. Celina convence Alzira 

NOVELAS

GLOBO

uMALHAÇÃO

GLOBO

uTEMPO DE AMAR

GLOBO

uOUTRO LADO DO PARAÍSO

DANI CALABRESA EM CONVERSA COM A PLAYBOY
Dani Calabresa foi convidada pela revista mas-

culina ‘Playboy’ para ser capa da próxima edição e 
realizar um ensaio sensual. A humorista, que já de-
clarou algumas vezes que jamais posaria nua, mu-
dou de ideia e está negociando com a publicação. 
Na época em que era casada com Marcelo Adnet, 
Dani Calabresa declarou que não posaria nua por 
acreditar que as pessoas tirariam sarro dela e para 
não expor o então marido. “Eu adoro ser fotografa-
da e quero muito fazer foto pelada pra mim, pra ele 
e só! E talvez uns amigos bichas possam ver tam-
bém (risos). Quando eu tiver 70 anos vou olhar a 
foto e pensar: ‘Até que não tava tão mal… (risos)’. 
Mas posar sem roupa pra uma revista acho que 
não rola não“, disse ela à revista “GQ”. Agora soltei-
ra, a humorista está considerando a possibilidade.

a se desculpar com Pepito. Edgar 
critica um artigo escrito por Olím-
pia, e os dois terminam o namoro. 
Pepito sente ciúmes da festa que 
seus funcionários fazem para Alzira. 
Passa-se um mês. Vicente busca as 
alianças de casamento. José Augus-
to reencontra Maria Vitória.

PARTO ADIANTADO
Aos 7 meses, Ivete Sangalo 

está sentindo o peso da gravidez 
gemelar e até fez show sentada no 

Réveillon de Salvador, na Bahia. Por 
precaução, os médicos orientaram a 
cantora a adiantar o parto das filhas 

para antes do carnaval. Segundo o 
colunista Léo Dias, as gêmeas esta-

vam previstas para nascer depois do 
período de folia. Em recente entrevis-

ta, a baiana já tinha alertado sobre a 
possibilidade de dar à luz mais cedo: 

“A médica não quer esperar que se 
completem as 40 semanas. Elas já 
estão com um peso maior do que o 

período rege”.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
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SEU SIGNO DE HOJE

ÁRIES – No dia de hoje, pode 
esperar uma expansão em seus 
horizontes de conhecimentos e 
relações. Não dê importância aos 
obstáculos que surgirem no perío-
do da manhã.
 
TOURO – Dia neutro no qual será 
favorável só nos assuntos da pro-
fissão. Não será bem sucedido em 
outra empresa que já não tenha 
sido iniciada. 
 
GÊMEOS – Pessoas conhecidas 
estão dispostas a colaborar com 
seus projetos. Receberá informa-
ções úteis e promissoras. Dia feliz 
para a vida amorosa.
 
CÂNCER – A vida profissional, 
os negócios, as associações, es-
tarão bastante favorecidos hoje. 
No amor, você causará uma forte 
impressão na pessoa amada, uma 
vez que a sua disposição, está fa-
vorável, para deixar claro as suas 
verdadeiras intenções.
 
LEÃO – Contenha os seus impul-
sos de querer fazer tudo de uma 
vez. Um aspecto restritivo do pla-
neta mercúrio dentro do seu mapa 
astral revela que você deve preca-
ver-se para não perder o controle 
emocional.
 
VIRGEM – Muita atividade pro-
fissional e êxito nos negócios e 
novos empreendimentos sociais 
e familiares, estão previstos para 
você hoje. 
 

ATRIZ MOSTRA 
QUE ATÉ SUAS 

COSTELAS 
SÃO SARADAS

Paolla Oliveira aproveitou 
o domingo (7) para curtir 
a natureza e compartilhou 
com os seguidores uma foto 
em que aparece de biquí-
ni sob o sol. Deitada sobre 
uma rocha, a atriz recebeu 
centenas de elogios pela boa 
forma e corpo sarado. A na-
morada do diretor Rogério 
Gomes apareceu deitada 
e sorridente. No clique, ela 
roubou a cena com a barriga 
sarada e ao exibir a definição 
dos músculos do abdome. 
“Essa mulher tem a beleza 
inexplicável”, comentou um 
fã. “Queria só essa barrigui-
nha!”, disse uma seguidora. 
“A mulher mais linda do Bra-
sil!”, elegeu outro.

Quem é quem? 

DUPLA DEIXA FÃS CONFUSOS

Amigas de longa data, Mayra Cardi e 
Lexa passaram uma tarde juntas e fizeram 
questão de compartilhar diversos registros 
do encontro.  “Te amo muito @lexaoficial, 
dia dela aqui em casa”, escreveu Mayara 

na legenda de um álbum no Instagram em 
que as duas aparecem abraçadinhas. Nos 

comentários, o fãs ressaltaram a seme-
lhança das amigas. “Muito parecidas. Parecem irmãs”, disse 
uma seguidora. “Gente, são gêmeas? Ainda não sei quem é 

quem”,  acrescentou outra.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

LIBRA – Você conseguirá obter os 
mais propícios resultados, no tra-
balho, no setor financeiro, social 
e amoroso. Aproveite. Paz íntima. 
A lua estará revitalizando as suas 
energias e envolvendo você em 
muitas situações interessantes.
 
ESCORPIÃO – Dia em que deverá 
enfrentar alguns obstáculos, em 
seu lar. Mas se usar de fato a inteli-
gência conseguirá superá-los com 
sucesso. 
 
SAGITÁRIO – Ótima oportunida-
de no setor comercial, com proba-
bilidade de lucros. Bom também, 
para assuntos familiares e senti-
mentais. 
 
CAPRICÓRNIO – Dia um tanto 
quanto agitado para você. Mas, 
para que tudo saia a contento, de-
verá tomar uma atitude otimista e 
inteligente e evitar o nervosismo 
que de nada adianta. Sucesso jun-
to ao sexo oposto.
 
AQUÁRIO – Enormes probabilida-
des de realizar suas mais antigas 
esperanças. Terá também, aumen-
tos de lucros e muito progresso 
profissional. 
 
PEIXES – Novos planos para sua 
elevação de cargo e de conheci-
mentos profissionais deverão ser 
estudados agora. De resto, a influ-
ência será ótima para a vida amo-
rosa e familiar e para tratar com 
amigos e personalidades públicas.



Com titulares regularizados, Cordino intensifica preparação para decisão contra 
o Treze-PB. Zagueiro Emerson, o lateral-direito Michel e o meia Allisson, que 

foram desfalques em jogo anterior, garantiram inscrição na Copa do Nordeste

Joécio e Kaique estão fora
da estreia do Sampaio Corrêa 

 COPA DO NORDESTE  PRÉ-NORDESTÃO

 COPA SÃO PAULO

REGULARIZADO E COMPLETO

O Sampaio Corrêa continua 
a preparação para o último 
amistoso contra o River-PI, 
que acontece nesta quinta-
feira (11), às 20h15, no Estádio 
Castelão. O Tricolor venceu a 
primeira partida, realizada no 
Estádio Albertão, em Teresina-
PI, por 1 a 0, gol de Ericks.

O time que enfrentou a 
equipe piauiense deve ser 
mantido, pois o técnico Fran-
cisco Diá ainda tem dois des-
falques: o zagueiro Joécio e o 

lateral-esquerdo Kaique. Am-
bos se machucaram durante 
pré-temporada.

A recuperação de Joécio 
está em fase final e ele já faz 
fas exames para saber se pode 
voltar a treinar. Já o caso de 
Kaique é mais complicado, pois 
ele teve uma lesão no pé e ten-
de passar mais tempo em tra-
tamento. Os dois estão vetados 
também da estreia do Tubarão 
na Copa do Nordeste, onde en-
frenta o CSA-AL, no dia 18.
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Após ficar sem quatro jo-
gadores na estreia do Cordino, 
na pré-Copa do Nordeste, a di-
retoria da Onça correu contra 
o tempo e conseguiu regulari-
zar os atletas para a partida de 
volta contra o Treze-PB.

O primeiro jogo, realizado 
no Frei Epifânio d’Abadia, em 
Imperatriz, terminou em 1 a 1. 
Agora, nesta quinta-feira (11), 
as equipes definem uma vaga 
na fase de grupos na competi-
ção regional.

A partida será realizada no 
Estádio Presidente Vargas. O 
confronto está marcado para 

às 21h.
O zagueiro Emerson, o la-

teral-direito Michel e o meia 
Allisson foram regularizados e 
estão aptos a entrar em campo. 
O lateral-esquerdo Renan, até o 
fechamento desta edição, agua-
radava divulgação de seu nome 
no Boletim Informativo Diário 
(BID) da CBF. Por ter empata-
do em casa por 1 a 1, o Cordino 
precisa vencer ou garantir um 
novo empate com dois ou mais 
gols. Para o Treze um 0 a 0 tam-
bém interessa, além da vitória 
simples. Um novo 1 a 1 levará a 
decisão da vaga para os pênaltis.

NO PRIMEIRO JOGO 
ENTRE AS EQUIPES, 
CORDINO E TREZE 

FICARAM NO EMPATE 
EM 1 X 1

JOÉCIO E KAIQUE ESTÃO FORA DA PRIMEIRA
RODADA DA COPA DO NORDESTE 

Itabaiana e Náutico ficam no empate sem gols

Moto vence Luverdense-MT na última rodada

O Itabaiana recebeu o Náu-
tico-PE, no Estádio Etelvino 
Mendonça, em Itabaiana-SE, 
na noite da última segunda-fei-
ra (8), pelo jogo de ida da fase 
preliminar da Copa do Nordes-
te. O duelo terminou empatado 
por 0 a 0. Quem avançar entra-
rá no Grupo C, que conta com 
Bahia, Botafogo-PB e Altos-PI.

O jogo de volta acontecerá 
na Arena de Pernambuco, em 
Recife, no próximo sábado 

(13), às 17h. Com o empate 
sem gols, o Náutico precisará 
vencer o próximo jogo. Já o 
Itabaiana jogará por um em-
pate com gols. Em caso de um 
novo 0 a 0, a vaga será decida 
nos pênaltis.

O jogo começou com um 
grande perde e ganha de am-
bas as equipes no meio-campo. 
Os primeiros lances de perigo 
também aconteceram para os 
dois lados. A partida se mante-

ve equilibrada até o intervalo, 
que chegou com o empate por 
0 a 0 registrado no placar.

Na segunda etapa, o Ita-
baiana foi superior e criou 
boas chances para marcar, 
mas não conseguiu converter. 
Em um dos lances, o Tremen-
dão chegou a marcar, mas o 
gol foi anulado. Nos minutos 
finais, o Náutico se fechou e 
segurou o empate sem gols 
fora de casa.

O Moto Club fez a última partida na Copa São 
Paulo de Futebol Júnior 2018. Os garotos do Pa-
pão venceram o Luverdense-MT por 3 x 0, em 
partida realizada na noite da última segunda-fei-
ra (8), no Estádio Joaquinzão, em Taubaté, inte-
rior de São Paulo.

Os gols foram marcados todos no segundo 
tempo, por Abu (18’), Conca (29’) e Negueba 
(33’).

Com o resultado, o rubro-negro ficou em ter-
ceiro lugar no Grupo 27, atrás de Palmeiras-SP e 
Taubaté-SP. O Luverdense ficou na última coloca-
ção do grupo.
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Fla age rápido e acerta com 
Paulo César Carpegiani

  TROCA

Time gaúcho faz última proposta ao Sport para ter Rithely por empréstimo. 
Colorado espera posição do clube pernambucano para acertar com o volante 

Jogador mais rico do mundo 
joga no Leicester da Inglaterra

 CONHEÇA

MARANHENSE COBIÇADO PELO INTER

Flamengo agiu rápido e já 
tem seu novo treinador para 
a temporada de 2018. Com a 
confirmação da saída de Rei-
naldo Rueda, que vai treinar a 
seleção chilena, o clube acer-
tou com Paulo César Carpe-
giani, então cotado para ser 
coordenador, para o cargo. Ex-
jogador rubro-negro, ele volta 
à Gávea para sua terceira pas-
sagem como técnico.

Carpegiani, de 68 anos, 
teve última passagem pelo 
Flamengo em 2000, como 
treinador. Na ocasião, seu 
principal feito foi ter lançado 
Adriano no time principal. O 
treinador tem forte identi-
ficação com o clube. Como 

jogador, participou da cam-
panha do título Brasileiro de 
1980, o primeiro do clube. No 
ano seguinte, foi o técnico da 
conquista do título Mundial de 
1981, principal triunfo da his-
tória do Rubro-Negro.

Recentemente, o técnico 
ficou afastado do futebol 
por cerca de três tempora-
das, após pedir demissão da 
Ponte Preta em 2013. Voltou 
para comandar o Coritiba, 
de onde foi demitido no iní-
cio da temporada passada. 
Ainda em 2017, treinou o 
Bahia no Brasileiro, livrando 
o Tricolor do rebaixamento e 
chegando a brigar por vaga 
na Libertadores.

MEIA MARANHENSE RITHELY ESTÁ HÁ SEIS ANOS NO                
SPORT-PE E PODE SE TRANSFERIR PARA O INTERNACIONAL

O Internacional-RS che-
gou a sua última cartada para 
encerrar a novela que virou 
a negociação com o Sport-
PE pelo maranhense Rithely. 
Após discutir a possibilidade 
de contratar o jogador em 
definitivo, o Colorado fez uma 
nova proposta ao Leão para 
viabilizar a chegada do volante 
por empréstimo até o final do 
ano, com opção de compra ao 
término do vínculo, ainda com 
valor a ser acertado.

Com a oferta na mesa do 
clube pernambucano, os gaú-
chos aguardam uma resposta 
final da diretoria do Sport e, 
em caso de negativa, tendem 
a se retirar do negócio. Há o 
entendimento interno de que 
a contratação de Patrick re-
duz a urgência de mais um re-
forço para o setor, que conta 
ainda com Gabriel Dias como 
novidade.

O Colorado ainda conta 
com um trunfo na negociação. 
O clube tem a prioridade para 
contratar o jogador, estipulada 
no contrato de empréstimo de 
Anselmo e Léo Ortiz ao clube 
pernambucano.

A ideia inicial do Sport era 
envolver Eduardo Sasha na 
negociação, algo descartado 
logo de cara, devido a uma tra-
tativa entre o atacante e o Flu-
minense, que também não se 

concretizou. O atacante saiu 
por empréstimo ao Santos. 
Em um segundo momento, o 
Sport chegou a acenar positi-
vamente com a transferência 
de Anselmo e Léo Ortiz, mas 
passou a exigir uma compen-
sação financeira para ceder o 
atleta em definitivo, por qua-
tro temporadas.

O Colorado decidiu, então, 
repassar a dupla de atletas ao 
Leão sem receber o jogador 
em troca e passou a tratar o 
negócio de forma separada. 
Uma dívida do Leão com o jo-
gador e seu representante, po-

rém, travou as tratativas, reto-
madas agora com a proposta 
por empréstimo.

Velho desejo do Inter, Rithe-
ly terminou a temporada no 
banco de reservas, mas segue 
valorizado no mercado. Atléti-
co-MG e Corinthians já mani-
festaram interesse no jogador 
de 26 anos. O São Paulo tam-
bém o sondou. Natural de São 
Luiz, do Maranhão, o volante 
está no Sport desde 2011. Já 
disputou 347 partidas pelo 
clube, com 30 gols anotados. 
Seu contrato expira apenas 
em 2022.

FICHA TÉCNICA
Nome: Francisco Rithely 
da Silva Sousa
Apelido: Rithely
Idade: 26 anos
Posição: meia/volante
Altura: 1.74m
Peso: 69kg

PAULO CÉSAR CARPEGIANI
Nascimento: 07/02/1949 - Erechim-RS
Clubes como jogador: Internacional e Flamengo
Clubes como treinador: Flamengo, Al-Nassr-ARA, Internacional, Náu-
tico, Bangu, Palmeiras, Cerro Porteño-PAR, Barcelona-EQU, São Paulo, 
Coritiba, Atlético-PR, Cruzeiro, Corinthians, Vitória, Ponte Preta e Bahia
Seleções como treinador: Paraguai e Kuwait
Principais títulos como treinador: Campeonato Carioca, Libertadores e 
Mundial de 1981 e Brasileiro de 1982 (Flamengo), Campeonato Paraguaio 
de 1992 e 1994 (Cerro Porteño) e Campeonato Baiano de 2009 (Vitória).

Você já ouviu fa-
lar em Faiq Bolkiah? 
P r o v a v e l m e n t e , 
não, mas uma pe-
culiaridade em 
torno de seu nome 
ficará carimbada 
na memória. Ainda 
longe dos holofotes 
do futebol, o jovem 
de 19 anos é o jogador mais 
rico do mundo. E não é por ser 
mais o bem pago por seu clu-

be, o Leicester. 
O jornal britâni-

co “Mirror” teceu 
sobre o acúmu-
lo de riqueza de 
Bolkiah e sua fa-
mília. A origem: o 
jovem atleta dos 
Foxes sub-23 é so-
brinho de Hassa-

nal Bolkiah, sultão de Brunei 
- país localizado no Sudeste 
da Ásia e que tem pouco mais 

de 400 mil habitantes. De 
acordo com um levantamento 
da revista “Forbes”, a família 
Bolkiah possui cerca de 17 bi-
lhões de euros (R$ 66 bilhões 
de reais). 

Os números estão a anos-
luz do nosso imaginário. 
Bolkiah (foto), por exemplo, já 
chegou a gastar 35 milhões de 
euros (R$ 135 milhões) em car-
ros, relógios e joias em apenas 
um mês de sua fastuosa vida. 
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TIRE O TÁRTARO DOS DENTES
O jornal Aqui-MA vai te ensinar a limpar o 
tártaro dos dentes com remédios caseiros

ARTE COM BANDEJAS DE ISOPOR
q

q

q

q

q

q

O tártaro, compos-
to por sais minerais e 
resíduos no geral, é 
o resultado do acú-
mulo de bactérias no 
esmalte do dente – 
deixando aquela cor 
amarelada.

É possível limpar 
o tártaro dos dentes 
com produtos en-
contrados em casa, 
ajudando a prevenir 
cáries e infecções 
que costumam sur-
gir com o passar do 
tempo.

1 
– Morangos
Os morangos podem ser extre-
mamente eficazes para limpar 

o tártaro dos dentes.
Para essa receita, procure usar 
morangos maduros para conseguir 
melhores resultados.

O que fazer?
Coloque sobre a escova de dente 
um morango amassado e escove 
os dentes normalmente;
Depois, coloque pedacinhos de mo-
rango nas áreas afetadas pelo tár-
taro, e mantenha-os lá (sem mexer 
muito a boca) por 10 minutos;

Repita o procedimento ao longo de 
40 minutos, substituindo os mo-
rangos a cada 10 minutos, e depois, 
escove os dentes com uma pasta de 
dente normal.
O tártaro terá saído juntamente 
com a escovação.

2 – Bicarbonato de Sódio
O bicarbonato de sódio é sem-
pre recomendado quando o 

assunto é eliminar placas bacte-
rianas e é ótimo para eliminar o 

tártaro.

O bicarbonato impede a ação de 
ácidos prejudiciais, inibindo a pro-
liferação de bactérias, por ser uma 
substância abrasiva.

Como fazer:
Junte uma colher (chá) de bicarbo-
nato (5g) a ¼ de colher (chá) de sal 
(1,2g), e coloque um pouquinho de 
água;
Esfregue a mistura sobre os dentes 
com a escova, deixando agir por 5 
minutos. Enxague com água, e evi-
te ingerir a mistura.

3 
– Óleo de Girassol
O óleo de girassol pode limpar 
o tártaro dos dentes e ainda 

torna-los mais brancos.

Para isso, é importante que:
O óleo seja resultante de compres-
são a frio;
Você faça um “bochecho” (sem 
engolir) com uma colher do óleo 
de girassol até que vire um fluido 
branco;
Escove o dente apenas com a esco-
va para eliminar possíveis resíduos 

do óleo.
Esse procedimento pode e deve ser 
realizado todos os dias para me-
lhores resultados.

4 
– Aloe Vera e Glicerina
Acrescente ½ xícara de bicar-
bonato de sódio, uma coher 

(chá) de gel de aloe vera, 10 gotas 
de óleo essencial de limão e quatro 
colheres (chá) de glicerina vegetal 
em um copo com água.

Misture tudo muito bem e utilize a 
mistura todas as vezes em que for 
escovar os dentes, para limpar o 
tártaro dos dentes.

5 
– Suco de Limão Fresco
O suco de limão fresco possui 
características alcalina e cla-

readora, excelentes para clarear e 
limpar o tártaro dos dentes.
Utilize essa receita moderadamen-
te, pois pode acabar enfraquecendo 
o esmalte dos dentes a longo prazo.
Basta diluir o suco de meio limão 
em ¼ de xícara de água quente (62 
ml) e fazer bochechos com a mis-
tura durante 5 minutos.
Repita o tratamento rotineiramen-
te, mas apenas uma vez por dia.

>>Saiba como limpar o tártaro dos dentes com remédios caseiros

Antes de tudo, é importante ressaltar alguns hábitos que você 
deve manter em sua rotina diária, como por exemplo:

Escove os dentes regular e corretamente: Para evitar a forma-
ção do tártaro basta escovar os dentes após cada refeição.

Utilize uma escova com cerdas macias, escovando os dentes de 
todos os ângulos e em todas as superfícies dos dentes.

Mantenha sempre sua escova em uma inclinação de 45° em re-
lação à linha da gengiva.

Pastas de dente com flúor: O flúor fortalece o esmalte dos den-
tes, deixando-os protegidos da acidez de bebidas e alimentos.

Os cremes dentais com flúor aumentam a concentração da 
substância nos dentes, ajudando a prevenir cáries e protegendo 
contra a formação do tártaro.

Também vale a pena adquirir um creme dental específico para 
controle de tártaro, garantindo ainda mais a saúde dos dentes.
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Polícia captura duas pessoas suspeitas de 
envolvimento em latrocínio no Bequimão e 

ainda procura mais uma pessoa

PROCURADO

EM 2017 FORAM APREENDIDAS MAIS DE SETE 
TONELADAS DE DROGAS NO MARANHÃO

Maranhão foi o estado que
mais apreendeu drogas 

Uma ação da Polícia 
Civil culminou na prisão 
de uma pessoa suspeita 
de participação no latro-
cínio do professor André 
Arouche Fontoura, no dia 
29 de dezembro do ano 
passado, no bairro do Be-
quimão, nas proximida-
des do “Roque Santeiro”. 
Além de um preso, um 
adolescente foi apreen-
dido e outra pessoa está 
sendo procurada.

O suspeito de envolvimento no 
crime foi identificado como Sávio Go-
mes Fonseca. A polícia alerta ainda 
para que qualquer informação sobre 
este suspeito seja enviada direta-
mente para o Disque-Denúncia. As 
diligências continuam no sentido de 
localizar e prender Sávio.

Homem preso e adolescente apreendido

A Superintendência Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa 
(SHPP), após investigação do crime de latrocínio, deu cumprimento a 
mandado de prisão temporária expedido em desfavor de Gabriel Gui-
marães da Silva, vulgo “Gabrielzinho”, e mandado de internação contra 
um adolescente. Junto ao adolescente foram apreendidos um revól-
ver calibre 38 e  substância entorpecente, sendo tudo apresentado na 
Delegacia do Adolescente Infrator (DAI) para as providências cabíveis.

“GABRIELZINHO” 
FOI PRESO NO 

BAIRRO DO 
BEQUIMÃO

A Polícia Civil, por inter-
médio da Superintendência 
de Estado de Repreensão 
ao Narcotráfico (Senarc), 
segundo pesquisa realizada 
em 2017, foi eleita em pri-
meiro lugar em número de 
apreensões de drogas na 
região Nordeste, ficando as-
sim, à frente dos estado da 
Bahia e do Ceará com cer-
ca de 7.123,26 kg de drogas 
apreendidas no Maranhão.

Em maio, durante a ope-
ração “Tarim II”, ação re-
alizada em conjunto com 
Centro Tático Aéreo (CTA), 
foi possível apreender cerca 
de 166 mil pés de maconha 
na cidade de Centro do Gui-
lherme. 

A Superintendência, que 
foi implementada pelo se-
cretário de Segurança Pú-

blica, Jefferson Portela, tem 
apresentado um trabalho 
cada vez mais satisfatório 
e rigoroso no combate ao 
tráfico de drogas em todo o 
estado.

Segundo informações do 
superintendente da Senarc, 
o delegado Carlos Alessan-
dro, “só no ano de 2017 fo-
ram tiradas de circulação 
cerca de 7.200 kg de drogas, 
56 armas de fogo e realiza-
mos a prisão de 423 pesso-
as ligadas diretamente ao 
crime de tráfico de drogas. 
Esses são resultados decor-
rentes dos planejamentos 
estratégicos e operacionais 
que realizamos todo início 
de ano, e aumentando, as-
sim, em 90% o número de 
apreensões em relação ao 
ano de 2016”.

Regionais em Imperatriz e Timon

Com duas regionais no interior do 
Estado, uma em Imperatriz e outra 
Timon, onde essas vem contribuin-
do significativamente para o avan-
ço no combate ao crime na região, 
através de mapeamento das princi-
pais rotas de tráfico dentro e fora do 
estado do Maranhão, a Polícia Civil 
tem buscado cada vez mais por in-
termédio dessas equipes combater 
de maneira ostensiva os crimes de 
tráfico em toda região, junto com o 
apoio de policiais de outros estados.

Cães farejadores e aplicativos

Também foi implantado no ano de 
2017 a seção de cinófila que con-
ta hoje com dois cães farejadores: o 
Vini e o Glock, que são utilizados em 
locais de difícil percepção humana. 

Outra ferramenta utilizada no com-
bate ao tráfico de drogas é o aplica-
tivo WhatsApp no que funciona 24 
horas e que garante o anonimato da 
pessoa que denuncia, e tem contri-
buído cada vez mais para o núme-
ro de denúncias a respeitos desses 
tipos de crimes.
Para o ano de 2018, a Superinten-
dência de Estado de Repreensão a 
Narcotráfico (Senarc), tem almeja-
do outras maneiras de prevenção à 
comunidade, como a criação de um 
grupo de instrutores que visa levar 
palestras e visitas dos cães a escolas 
públicas e particulares com o obje-
tivo de precaver que jovens e crian-
ças adentre no mundo das drogas.

DENUNCIE
WhatsApp: 99163 – 4899
Disque Denúncia: 190
ByZu 2.0
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Executor de Décio Sá revelou que foi ameaçado de morte por Alan Kardec 
dentro do presídio. Esse teria sido o motivo do brutal assassinato

“JURADO DE MORTE”

Jhonatan x Alan 
Kardec

Jhonatan e Alan Kardec 
são elementos de alta 
periculosidade. À época 
que foi preso pelo crime de 
assassinato do jornalista Décio 
Sá, ele teria confessado que 
matou cerca de 50 pessoas. 
Agora, ele aumentou sua conta 
de mortes. Já Alan Kardec 
era apontado como um dos 
criadores da organização 
criminosa Bonde dos 40, que 
atua com extrema violência 
no Maranhão com tráfico de 
drogas, assaltos, sequestros, 
assassinatos e ataques. 
Inclusive, o Alan era tido como 
mentor dos ataques a ônibus 
que vitimaram várias pessoas, 
entre elas uma criança.

Corpo é encontrado em
cova rasa no interior

MARANHÃO

Um crime de assassinato está 

sendo investigado na cidade 

de Alto Alegre do Maranhão. 

O corpo encontrado em 

uma cova rasa, em uma área 

desabitada do município, 

ainda não foi identificado 

oficialmente, mas pode ser de 

Luís Felipe Ferreira da Cruz, de 

22 anos, desaparecido desde o 

último dia 4 de dezembro.

De acordo com informações, 

ele tinha passagens pela 

polícia. A última vez que se 

teve notícia de Luis Felipe foi 

um furto de uma motocicleta 

que teria sido atribuído a ele, 

em uma festa no município.

O corpo se encontra em 

adiantado estado de 

decomposição, e a sua 

remoção foi feita por uma 

equipe de peritos do Instituto 

Médico Legal (IML) da capital, 

que chegou nesta terça-feira a 

Alto Alegre do Maranhão.

Segundo relato da Polícia 

Militar, por volta das 17h58 da 

última segunda-feira, curiosos 

LUÍS FELIPE ESTAVA 
DESAPARECIDO DESDE 

DEZEMBRO

O assassinato de Alan Kar-
dec, apontado com criador do 
Bonde dos 40, que movimentou 
o último domingo (7), na Unida-
de de Ressocialização (UPR) 
São Luís 4, teve a motivação 
divulgada.  Em depoimento na 
Superintendência de Polícia Ci-
vil da Capital (SPCC), Jhonatan 
Souza, assassino confesso do 
jornalista Décio Sá, revelou que 
matou o rival dentro do presídio 
após ser jurado de morte.

Jhonatan teve uma desa-
vença com Alan Kardec dias 
antes do crime. O suspeito 
ainda revelou que a vítima deu 
a ordem para os comparsas, 
também integrantes da fac-
ção criminosa Bonde dos 40, 
assassinarem Jhonatan du-
rante o banho de sol.

O executor de Décio Sá se 

adiantou e retirou uma das 
barras de ferro do banheiro da 
unidade prisional. Afiou e fez 
uma espécie de chuço (arma 
branca pontiaguda).

Com medo de perder a 
vida, Jhonatan esperou para 
ir ao banho de sol um pouco 
depois de Alan Kardec se des-
locar para o pátio da UPSL 4, 
onde desferiu um profundo 
golpe com a barra de ferro no 
peito da vítima. O crime acon-
teceu por volta das 7h30 do 
último domingo.

Alan Kardec foi levado às 
pressas ao Hospital Dr. Cle-
mentino Moura, o Socorrão II, 
na Cidade Operária.

O homem ferido passou por 
procedimentos cirúgicos, mas 
não resistiu e morreu no fim 
da tarde de domingo. 

foram surpreendidos mexendo 

no local do crime. De imediato 

uma guarnição, juntamente  com 

o delegado Daniel Moura, foi 

conferir, porém, não conseguiu 

até o  momento identificar  os 

autores.

A população foi orientada a não 

mexer na área do crime para não 

atrapalhar o trabalho da perícia.


