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DICAS PARA FACILITAR SUA 
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PÁGINA 2

ROTEIRORECEITA –  MACARRÃO COM MOLHO DE REQUEIJÃO E MAIONESE

PIADA

LOTERIAS

ISSO SÃO 
HORAS?
O bêbado entra em casa e 
sua mulher reclama:
— Isso são horas de chegar 
em casa? São 3h50!
O bêbado responde:
— Pode comprar que tá 
barato!

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 – 02h09 – Altura: 4.8m
Baixa – 08h34 – Altura: 1.8m
Cheia – 14h54 – Altura: 4.9m
Baixa – 21h19 – Altura: 1.4m

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 

Ingredientes:
500 gramas de macarrão longo cozido al dente (não 
muito mole)
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
1 unidade de cebola picada
1 lata de molho de tomate 
1/2 lata de milho 
1/2 unidade de pimentão verde picado 
100 gramas de queijo mussarela ralado
1 copo de requeijão 
4 colheres (sopa) de maionese

Modo de preparo:
1 - Em uma panela, aqueça o azeite e doure a cebola.
2 - Junte o molho de tomate, o milho, o pimentão e 
cozinhe por 5 minutos no fogo brando (160 ºC).
3 - Misture a mussarela, o requeijão e a maionese.
4 - Deixe no fogo até a mussarela derreter.
5 - Envolva a massa e sirva em seguida.
Dica: Acrescente ao molho 100g de presunto ralado.

1 - Calcule o feijão: 1 xícara de feijão cru serve três 
pessoas depois de pronto.
2 - O queijo não endurece se você passar manteiga 
ou margarina na parte cortada.
3 - Para descongelar frutos do mar, coloque o 
pacote ou vasilha na geladeira e deixe descongelar 
lentamente, sem tirar da embalagem.
4 - Para que as batatas fritas fiquem bem 
sequinhas, depois de cortadas, coloque-as em água 
fervendo por alguns minutinhos e, em seguida, em 
água com gelo. Escorra bem, frite em bastante óleo 
e escorra em papel-toalha.
5 - Depois de ralar frutas e legumes, dá o maior 
trabalho limpar o ralador. A melhor maneira é 
cobrí-lo com filme plástico, e só então ralar.
6 - Nunca recongele alimentos que você retirou do 
freezer, mas não chegou a usar.
7 - Quando o purê fica muito aguado, basta 
salpicar a mistura com um pouco de leite em pó.
8 - Antes de fritar a banana, passe-a em farinha de 
trigo. Assim ela não fica encharcada na gordura.
9 - Para manter a couve-flor branca, adicione um 
pouco de leite a água do cozimento.
10 - Uma colher (chá) de gelatina em pó, equivale 
a uma folha.

LOTOMANIA  - CONCURSO 1830

03 05 06 10 12

16 18 21 32 38

40 44 49 50 53

61 72 77 85 93

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

CORRIDA DE SÃO SILVESTRE 2017
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Concurso da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares 
(Emserh) tem inscrições prorrogadas até 22 de janeiro

1.000 VAGAS Senai divulga calendário de cursos 
do primeiro semestre de 2018 

 MAIS DE 100 CURSOS

O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial do 
Maranhão (Senai-MA), enti-
dade do Sistema Fiema, divul-
gou a grade de cursos que se-
rão realizados entre os meses 
de janeiro a junho de 2018. 
São mais de 100 cursos nas 
modalidades de qualificação, 
aperfeiçoamento e iniciação 
profissional para quem busca 
iniciar o ano novo capacitado 
e ter um diferencial no merca-
do de trabalho.

Os cursos abrem o calen-
dário do Senai, e as aulas ini-
ciam no mês de fevereiro, nos 
Centros de Educação Profis-
sional e Tecnológica (CEPT), 
Raimundo Franco Teixeira, no 
Monte Castelo e no Distrito 
Industrial, no Tibiri, em São 
Luís, e nas cidades de Açai-
lândia, Balsas, Bacabal, Ca-
xias e Imperatriz. 

Com carga horária a par-
tir de 8h até 1.440 horas, os 
cursos atendem as mais di-
versas áreas de atuação na 
indústria como construção, 
meio ambiente, metalme-
cânica, alimentos, vestuário, 
tecnologias da informação 
e comunicação, automotiva, 
gestão, dentre outras, que 
inclusive foram indicadas no 
Mapa do Trabalho Industrial 
2017-2020, elaborado pelo 
Senai, para subsidiar o plane-
jamento da oferta de forma-
ção profissional da instituição 
em todo o Brasil e que indicou 
que serão necessários qualifi-
car 13 milhões de trabalhado-
res em ocupações industriais 
nesse triênio.   

Já no Maranhão, o estudo 
apontou a necessidade de 
capacitar 145.731 trabalhado-
res em ocupações industriais 

nos níveis técnico, superior e 
de qualificação. A demanda 
por formação inclui a requali-
ficação de profissionais que já 
estão empregados e aqueles 
que precisam de capacita-
ção para ingressar em novas 
oportunidades no mercado.

Para atender a demanda 
no Maranhão, o Senai já se 
prepara para formar mais de 
200 mil alunos em cursos nas 
modalidades técnica, qualifi-
cação profissional, aperfeiço-
amento e iniciação profissio-
nal. De acordo com o gestor, 
ainda há oferta no Senai-MA 
para formação profissional 
nas áreas de veículos e vestu-
ário, totalizando a previsão de 
118 mil matrículas em todas 
as áreas citadas, no período 
de 2017 a 2020, nas modali-
dades técnica e de qualifica-
ção. 

CURSOS
- No CEPT Distrito Indus-

trial (São Luís), por exemplo, 
estão disponíveis a partir de 
fevereiro, cursos de Seguran-
ça do Trabalho (1.200h), Téc-
nico em Edificações (1200h), 
Técnico em Eletromecânica 
(1.445h). Já no CEPT Raimun-
do Franco Teixeira, localizada 
no Monte Castelo, em São 
Luís, estão disponíveis cursos 
de Técnico em Eletrotécnica, 
Técnico em Eletrônica, Téc-
nico em Informática para In-
ternet, Técnico em Redes de 
Computadores (EAD), Técni-
co em Segurança do Traba-
lho (EAD), todos com mais 
de 1.000h. Cursos disponí-
veis nos turnos vespertino e 
noturno com 25 vagas, com 
parcelas mensais a partir de 
R$ 99.

A Empresa Maranhense de 
Serviços Hospitalares (Em-
serh) publicou o edital de pror-
rogação das inscrições para o 
concurso público que vai pre-
encher mil vagas para a rede de 
saúde nas áreas médica, assis-
tencial e administrativa. Agora, 
os candidatos interessados po-
derão fazer a inscrição até as 
14h (horário oficial de Brasília) 
do dia 22 de janeiro. 

O formulário on-line está 
disponível no site do Instituto 
AOCP (www.institutoaocp.org.
br), organizadora do concurso. 
“A Emserh prorrogou o pra-
zo do concurso para dar mais 
oportunidades às pessoas. 
Com o período de final de ano e 
férias, muitos perderam o foco. 
O que estamos pedindo é que 
os interessados fiquem aten-
tos ao horário e dia final de ins-
crição e pagamento do boleto 
bancário, pois tudo é feito com 
base no horário de Brasília, e 
dessa forma não percam essa 
nova oportunidade”, aconse-
lhou o presidente da Emserh, 
Vanderley Ramos dos Santos.

A taxa é de R$ 80 para nível 
médio e técnico e R$ 120 para 
nível superior. Com a mudan-
ça, o boleto bancário referente 
à inscrição deverá ser pago até 
o seu vencimento, na data de 
22 de janeiro. De acordo com o 
edital, em nenhuma hipótese, 
o Instituto AOCP processará 
qualquer registro de pagamen-
to com data posterior. O local, 
a sala e o horário de realização 

das provas serão divulgados no 
endereço eletrônico www.insti-
tutoaocp.org.br na data prová-
vel de 26 deste mês.

PRAZOS 
O edital publicado manteve 

o prazo para envio do laudo 
médico, conforme disposto no 
subitem 5.6 do Edital de Aber-
tura, até o dia 22 deste mês. O 
documento é obrigatório àque-
les que vão concorrer às vagas 
reservadas, bem como para 
solicitação de atendimento di-
ferenciado durante a prova.

Ainda conforme o docu-
mento, o edital de deferimento 
das inscrições será divulga-
do no site da organizadora do 
concurso na data provável de 
23 de janeiro. Em caso de in-
deferimento, caberá recurso, 
a ser protocolado em formulá-
rio próprio no mesmo site das 
0h do dia 24 de janeiro até as 
23h59 do dia 25 de janeiro (ho-
rário oficial de Brasília).

CONCURSO
O concurso público da Em-

presa Maranhense de Serviços 
Hospitalares (Emserh) oferece 
mil vagas para o quadro oficial 
da empresa nas áreas médica, 
assistencial e administrativa. 

São 60 vagas na área médi-
ca em diferentes especialida-
des, 630 vagas para as funções 
de enfermeiro e de técnico de 
enfermagem, além de 310 va-
gas distribuídas para os car-
gos de biomédico, bioquímico, 

farmacêutico, fisioterapeuta, 
fonoaudiólogo, nutricionista, 
odontólogo, psicólogo, tera-
peuta ocupacional, técnico em 
saúde bucal, advogado, analis-
ta administrativo, jornalista e 
assistente administrativo.

As provas objetivas serão 
realizadas no dia 18 de feverei-
ro de 2018. Pela manhã, serão 
aplicadas as provas para os 
cargos assistenciais e adminis-
trativos. Já os cargos de assis-
tente administrativo e da área 
médica, as avaliações serão 
realizadas à tarde.

As provas serão realizadas 
nas cidades de Balsas, Barra 
do Corda, Caxias, Codó, Impe-
ratriz, Itapecuru, Pinheiro, Pre-
sidente Dutra, Rosário, Santa 
Inês, São João dos Patos, Ti-
mon, Zé Doca e São Luís. Em 
caso de indisponibilidade de lo-
cais adequados ou suficientes 
na localidade de realização das 
Provas, estas poderão ser reali-
zadas em localidades próximas.  
As demais etapas presenciais 
do concurso público serão re-
alizadas na cidade de São Luís.

ISENÇÃO
A Empresa Maranhense de 

Serviços Hospitalares (Em-
serh) divulgou o edital de de-
ferimento e indeferimento das 
solicitações de isenção da taxa 
de inscrição pós-recurso do 
concurso público. A lista cons-
ta no site da organizadora do 
concurso, no endereço http://
www.institutoaocp.org.br.
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TECNOLOGIA NA PAVIMENTAÇÃO
4 CIDADES
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Prefeito Edivaldo utiliza tecnologia de pavimentação e melhora vias da cidade de São Luís

  INOVAÇÃO

Caema lança aplicativo 
para facilitar serviços

A Companhia de Sanea-
mento Ambiental do Mara-
nhão (Caema) disponibiliza o 
Caema Mobile aos seus usu-
ários. É uma nova ferramenta 
que facilita e aprimora o aten-
dimento aos clientes.

O aplicativo pode ser aces-
sado por meio de download 
na loja de aplicativos do Goo-
gle (Play Store) para disposi-
tivos Android versão 5.0 ou 
superior. 

O cliente pode informar 
problemas que identificar nas 
redes de distribuição de água 
potável ou obstrução em pon-
tos das redes coletoras de es-
goto, o que garante mais efici-
ência e rapidez na tomada de 
medidas para solucionar os 
problemas apresentados.

O novo canal de comunica-
ção poderá ser utilizado pelos 
usuários a qualquer hora do 
dia ou da noite. Permite aces-
so a serviços que poderão ser 
solicitados on-line. Por meio 
do Caema Mobile, o usuá-
rio tem acesso a emissão de 
segunda via, consulta de pa-
gamentos efetuados e pode 
conhecer e acompanhar seu 
histórico de consumo. 

O Caema Mobile tem um 
espaço voltado à interação 
dos usuários junto a Compa-
nhia. O objetivo de disponibili-
zar esse recurso é combater o 
desperdício de água potável. 
Por meio do item chamado 

Informar Vazamento é possí-
vel informar, em tempo real, 
problemas nas redes de dis-
tribuição.

SERVIÇOS OFERECIDOS
O Caema Mobile fornece, 

também, a localização das 
Gerências de Negócios da Ca-
ema em São Luís e no interior 
do Maranhão, campo para en-
vio de e-mail, SAC, Ouvidoria, 
site e loja virtual. 

SERVIÇOS OFERECIDOS 

PELO CAEMA MOBILE:

Segunda Via de Fatura (em PDF);

Copiar código de barras ;

Envio de fatura por e-mail;

Consultar Histórico de Paga-
mentos Efetuados;

Acompanhamento de Histórico 
de consumo;

Solicitação de Religação;

Acompanhamento de Serviços;

Denúncia de Fraude;

Registro de Vazamentos;

Registro de Falta de Água.

Com o objetivo de promo-
ver maior durabilidade da 
pavimentação asfáltica na ci-
dade, a Prefeitura de São Luís 
está realizando manutenção 
corretiva e preventiva com tra-
tamento superficial do asfalto 
em vias com grande fluxo de 
veículos, como a Avenida dos 
Holandeses. 

O serviço é complemen-
tado com etapa de fresagem 
do pavimento nas áreas onde 
o asfalto apresetna deforma-
ção garantindo uma superfície 
uniforme, evitando trepida-
ções e permitindo que o veícu-
lo se desloque de forma suave 
e confortável. O tratamento 
preventivo é executado pela 
Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Públicos (Semosp) 
e integra o programa Asfalto 
na Rua.

A ação contemplará outras 
avenidas da capital. Com o 
serviço, o poder público mu-
nicipal tem o objetivo de forta-
lecer o pavimento, tornando-o 
mais resistente e seguro às 
ações do tempo, como irregu-
laridades, microfissuras, dete-
rioração e fatores climáticos.

O secretário municipal de 
Obras e Serviços Públicos, An-

tonio Araújo, explica o objetivo 
desse investimento do poder 
público municipal. “Sob orien-
tação do prefeito Edivaldo, 
estamos utilizando tecnologia 
de pavimentação para a pro-
moção das políticas públicas 
na área da infraestrutura. Essa 
é uma ação que apresenta re-
sultado positivo em relação 
ao custo-benefício, tendo em 

vista que o trabalho conserva 
o asfalto”, destacou o titular da 
Semosp.

Os serviços tiveram início 
na última semana na Avenida 
dos Holandeses. A escolha das 
vias e os trechos selecionados 
para receberem os serviços 
levam em consideração o iti-
nerário do transporte públi-
co, a intensidade do tráfego 
e as características apresen-
tadas pelo pavimento, como 
microfissuras e superfícies 
asfálticas desgastadas. “Com 
o serviço a intenção da Pre-
feitura é aumentar a vida útil 
da pavimentação e, com esse 
tratamento, evitar o serviço de 
manutenção da via com ações 
que acabam sendo mais ho-
nerosas para o poder públi-
co”, acrescentou o secretário 
municipal de Obras e Serviços 
Públicos, Antônio Araújo.

PREFEITURA REALIZA MANUTENÇÃO ASFÁLTICA CORRETIVA E 
PREVENTIVA COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DO ASFALTO
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10 MALEFÍCIOS DOS REFRIGERANTES

1 - Osteoporose:

Os refrigerantes de cola possuem 
ácido fosfórico, um composto quími-
co que aumenta a acidez do sangue. 
Para neutralizar esse aumento, o or-
ganismo utiliza o cálcio dos ossos, 
propiciando a osteoporose. Um es-
tudo feito com mulheres que bebia 
apenas 3 refrigerantes de cola por se-
mana revelou que elas perderam, em 
média, 4% de massa óssea de regiões 
do quadril. 

2 - Diabetes: 

Os refrigerantes possuem quan-
tidades elevadas de açúcar, que au-
mentam o nível de glicose no sangue 
e a resistência à insulina. Esses fato-
res combinados elevam o risco de de-
senvolvimento de diabetes do tipo 2. 
Além disso, o consumo excessivo de 
açúcar leva a outros problemas como 
obesidade e aumento de triglicérides 
no sangue. 

3 - Doença cardiovascular:

A combinação de obesidade, au-
mento de glicose e gordura no sangue 
eleva o risco de desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares, como ate-
rosclerose, acidente vascular cerebral 
e infarto do miocárdio. Um estudo re-
alizado em Harvard revelou que o con-
sumo diário de refrigerantes aumenta 
em 20% o risco de infarto durante um 
período de 22 anos. 

4 - Cárie: 

Os níveis elevados de açúcar e de 
ácido nos refrigerantes prejudica a saú-
de dos dentes e corrói o esmalte. Além 
disso, há risco de desenvolvimento de 
doenças da gengiva, como a gengivite.

5 - Gastrite:

O ácido presente nos refrigeran-
tes, usado para dar gás à bebida, 
ataca as células gástricas, causan-
do azia e gastrite. O uso constan-
te acidifica o conteúdo gástrico 
provocando a incômoda doença. 
Se não tratada adequadamente, a 
gastrite pode evoluir para úlceras 
estomacais 

6 - Insônia:

O alto teor de açúcar dos refri-
gerantes interfere com o ciclo cir-
cadiano e provoca insônia. Além 
disso, muitos refrigerantes têm ele-
vados teores de cafeína. 

7 - Pressão alta:

Refrigerantes de cola e guaraná 
possuem cafeína que quando con-
sumidas em excesso e constan-
temente, provocam aumento da 
pressão. A pressão alta é um fator 
de risco para o infarto e desenvol-
vimento de outras doenças cardía-
cas. 

8 - Câncer:

Os refrigerantes possuem diver-
sas substâncias usadas para dar 
cor à bebida. Esses aditivos quími-
cos são tóxicos para as células do 
organismo, causando agressões e 
propiciando o surgimento de cân-

cer. Um recente estudo escocês as-
sociou o consumo de refrigerantes 
ao surgimento de câncer intestinal 
e colorretal. No Brasil, refrigeran-
tes de cola possuem 67 vezes mais 
corante caramelo IV (um composto 
causador de câncer) que os vendi-
dos nos Estados Unidos. Um estu-
do sueco publicado na revista cien-
tífica American Journal of Clinical 
Nutrition apontou que uma lata de 
refrigerante por dia (cerca de 325 
mL), aumenta o risco de homens 
desenvolveram câncer de próstata 
em 40%. 

9 - Envelhecimento precoce:

O fosfato presente no refrige-
rante, além de causar osteoporose, 
prejudica funções renais e muscu-
lares. Um estudo recente também 
concluiu que o consumo em exces-
so dessa substância causa envelhe-
cimento precoce das células.

10 - Infertilidade: 

Os refrigerantes são acondi-
cionados em latas de alumínio, 
que por sua vez são revestidas 
com uma resina chamada bisfenol 
(BPA). O bisfenol tem sido asso-
ciado a problemas hormonais que 
levam à infertilidade, desenvolvi-
mento de câncer e obesidade. Os 
refrigerantes light e diet não estão 
fora da vasta lista de malefícios. 
Eles possuem ácido fosfórico, co-
rantes e outros componentes quí-
micos que causam descalcificação, 
elevação da acidez do sangue e do 
estômago, aumento da pressão alta 
e etc. O melhor a se fazer é evitar o 
consumo de refrigerantes e substi-
tui-los por água ou suco de frutas. 
Recentemente o México aprovou 
uma lei para taxar os refrigerantes 
e fast food. O México tem um índice 
de obesidade maior que os Estados 
Unidos, com 32% da população 
sendo considerada obesa (IMC > 
30). Esta nova lei, vista com bons 
olhos pela Organização Mundial de 
Saúde, visa reduzir a epidemia de 
obesidade. A doença causa diabe-
tes, que já matou 500 000 de pes-
soas nos últimos 7 anos no México.
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SEU SIGNO DE HOJE
ÁRIES Todos os assuntos importan-
tes, particularmente os de ordem fi-
nanceira, se tratados com interesse e 
inteligência, obterão os mais excelen-
tes resultados. Tendências a aventu-
ras o esperam. 

TOURO Notícias e novidades com 
maior interesse podem surgir no final 
deste dia. Ao tratar de negócios com 
outras pessoas, saiba avaliar suas 
possibilidades e as dos outros. 

GÊMEOS Um novo estímulo e visão, 
poderão alterar o roteiro dos aconte-
cimentos no dia de hoje, passando a 
lhe proporcionar mais amplas possibi-
lidades de êxito. Você está vivendo um 
ótimo dia. Deixe que seu entusiasmo 
se fortaleça cada vez mais.

CÂNCER Dia importante e benéfico. 
Excelente para progredir material-
mente. Procure condições de melho-
rar sua situação econômica. Os as-
pectos planetários, deixam você com 
maiores possibilidades de realizar 
com melhor êxito, os seus empreendi-
mentos pessoais.

LEÃO Ótima influência astral,ao casa-
mento ou união, ao noivado, namoro, 
as novas associações e para lucrar em 
negócios junto ao sexo oposto. 

VIRGEM O amor também está em 
excelente aspecto astral. Toda e qual-
quer chance de melhorar em sua car-
reira, seja artística, pública, adminis-
trativa, cultural ou técnica deverá ser 
aproveitada.

LIBRA Demonstre firmeza, convicção e 
mais confiança em si, que conseguirá, 
neste dia, influenciar pessoas impor-
tantes ao seu progresso e prosperidade 
profissional e material. Contudo, evite 
precipitações. 

ESCORPIÃO Você tende a se sentir pre-
so aos relacionamentos pessoais. Hoje, 
você poderá ter uma idéia brilhante e 
promissora de sucesso. Mas, somente a 
coloque em prática quando tiver certeza 
de uma boa chance.

SAGITÁRIO Grandes chances de ascen-
são e brilho artístico, oratório e mesmo 
jurídico. Fluxo benéfico. Aproveite as pró-
ximas horas para manifestar seus pen-
samentos relacionados com as pessoas 
que lhe querem bem e tratar de assun-
tos relacionados a noivado e casamento.

CAPRICÓRNIO Saiba tirar proveito das 
situações que se apresentarem.. Hoje, 
seu objetivo principal será fortalecer os 
laços sociais que completam sua auto 
expressão. É hora de começar a resolver 
as suas questões pendentes.

AQUÁRIO Muito bom dia para mudar de 
residência ou ocupação. As coisas novas 
que inventar serão coroadas de êxito e 
suas ambições, sonhos e desejos serão 
bem sucedidos. 

PEIXES Não é conveniente aventurar-
se em novos negócios. Mantenha-se 
em suas atividades rotineiras e muitos 
benefícios receberá em breve. Existe a 
possibilidade de você se inquietar de 
modo exagerado.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

ISIS E ANDRÉ RESENDE REATAM O NAMORO
Se são verdadeiras as notícias so-

bre supostas mensagens enviadas 
por Cauã Reymond a Ísis Valverde, o 
galã não teve sucesso em suas inves-
tidas. Depois de anunciar o término 
de seu namoro com André Resende 
no final de dezembro, Isis Valverde 
voltou atrás de a decisão e reatou o 
relacionamento com o empresário. 
Isis Valverde e André Resende, que 
passaram apenas duas semanas se-
parados, já estão com uma viagem de “lua de mel” marcada 
para o Havaí, onde vão passar juntos quase o restante do mês 
de janeiro. 

ATOR PODERÁ SAIR DA NOVELA
“TEMPO DE AMAR” DAS 18H

No ar como o Edgar de “Tempo de 
Amar”, Marcello Melo Jr. pode ter seu 
papel diminuído e até mesmo deixar a 
trama das 18h da Globo. Segundo infor-
mações, o ator teve um bate-boca feio 
com a diretora Teresa Lampreia, após 
ter sido repreendido durante uma cena. 
Segundo os colegas de elenco, o clima ficou bastante tenso 
e algumas pessoas precisaram interferir na discussão para a 
situação não piorar. No final da discussão, Teresa Lampreia 
teria dito que não trabalharia mais com Marcello Melo Jr., que 
precisou ser amparado pelos companheiros de cena após 
uma crise de choro. A discussão foi parar no RH da empresa, 
que teria inclusive advertido o ator, que corre o risco de ter 
seu personagem diminuído e até mesmo deixar a novela.

APÓS NOVELA, NANDA COSTA RADICALIZA NO VISUAL
A fim de se despedir de sua personagem na novela “Pega 

Pega”, Nanda Costa resolveu radicalizar para valer o visual. 
Além de escurecer os fios, a atriz também deixou as madeixas 
bem curtinhas. No Instagram, Nanda exibiu o novo cabelo: “Já 
que é pra mudar, mudei! Ou melhor, mudamos! Curtiram?”, 
questionou a artista ao compatilhar uma foto ao lado de Thiago 
Martins, que aparece com os fios platinados. Nos comentários, 
os internautas demonstram ter aprovado o novo look. “Arrasou, 
ficou com cara de mulherão com todo respeito, saiu totalmen-
te dos padrões”, elogiou uma fã. “Você fica linda de todo jeito”, 
disse outra.

BUMBUM EM 
DESTAQUE

O bumbum de 
Giovanna Ewbank 

voltou a ser desta-
que na terça-feira 
(2). Em Fernando 

de Noronha com a 
família, onde pas-
sou o Réveillon, a 

atriz exibiu corpo e 
derrière sarados ao 

jogar frescobol na 
areia de uma praia 

local. Para curtir 
o dia, a mulher de 

Bruno Gagliasso 
repetiu o biquíni 
vermelho com a 

palavra “Bronzing” 
estampada. 

MARÍLIA MENDONÇA SE COMPARA 
A MARINA RUY BARBOSA

Divertida que só ela, a cantora Marília Men-
donça, 22, fez uma recente brincadeira em 
seu Twitter oficial envolvendo a atriz Marina 
Ruy Barbosa, 22. Na Web, a famosa colocou 
a sua foto ao lado da ruiva. Com os cabelos 
verdes por conta do sol e dos banhos de mar, 
a sertaneja comparou o seu visual com o da 
artista da TV Globo. “Cabelo de verão e praia 
da Marina / meu cabelo de verão e praia”, es-
creveu ela que arrancou risadas dos seus ad-
miradores virtuais.

RODRIGO FARO RENOVA
COM A TV RECORD

Depois de um longo período de nego-
ciações, o apresentador Rodrigo Faro e a 
TV Record finalmente se acertaram e che-
garam a um acordo que beneficia as duas 
partes. Segundo algumas fontes ouvidas 
pelo portal “UOL”, o comunicador renovou 
com a emissora por dois anos e deve re-
ceber cerca de R$ 1,2 milhão. Essa quantia 
será paga mensalmente para o âncora do 
dominical “Hora do Faro”, incluindo salário 
e ações de merchandisings.
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Todos rezam por Anderson no hos-
pital. Noboru conforta Tina. Mitsuko 
avisa que Anderson está fora de peri-
go e Nena agradece. Noboru enaltece 
a atitude de Mitsuko como médica. 
Tato desabafa com Fio e insinua que 
reatará o relacionamento com K2. K2 
cobra que Tato revele a Keyla que será 
pai. Samantha apoia Tina e afirma que 
Anderson a ama. K1 pede que MB re-
force seus cuidados no trânsito. Nena, 
Das Dores, Ellen e Tina se unem pela 
recuperação de Anderson. 

José Augusto e Maria Vitória se abra-
çam. Vicente mostra a Conselheiro as 
alianças de casamento. Celina pede 
que Pepito seja mais tolerante com 
Alzira. José Augusto revela a Maria 
Vitória que Inácio está vivo e casado 
no Brasil. Lucinda fica furiosa por não 
receber nenhuma notícia do marido. 
Maria Vitória pensa em Inácio. Alzira 
descobre que Artur é herdeiro de uma 
grande fortuna. Artur repreende Ed-
gar por ter se afastado do jornal por 
causa de Olímpia. Lucinda visita Maria 
Vitória. Vicente convida Olímpia para 
ser sua madrinha de casamento. Euni-
ce pede que Celeste a ajude a encon-
trar outro médico para acompanhar 
sua gravidez. Reinaldo e Emília estra-
nham o interesse de Lucinda pela filha 
de Celeste. Maria Vitória avisa a Ce-
leste que José Augusto está no Rio de 
Janeiro. Alzira decide fazer um jantar 
para Artur, e Bernardo se preocupa.

Crisélia não acredita na morte do neto 
e ordena uma busca a Afonso pela flo-
resta. Virgílio não percebe a presença 
de Afonso. Orlando e Petrônio perce-
bem que Rodolfo tem medo de assu-
mir o trono e tentam incentivá-lo. Em 
um momento de lucidez, Crisélia pede 
a Cássio que apoie Rodolfo. Istvan diz 
a Catarina e Augusto que se ausentará 
para resolver pendências em Córdona. 
Constantino pede abrigo e comida a 
Augusto e demonstra encantamento 
por Catarina. 

Duda e Adriana sentem que já se co-
nhecem. Adriana fica impressionada 
com a semelhança entre Duda e sua 
mãe, e se emociona. Duda pede uma 
bebida para Nicolau. Patrick leva Adria-
na para conhecer Clara, que se surpre-
ende ao descobrir que a colega de seu 
advogado é parente de Sophia. Duda 
se recusa a comer. Adriana encontra 
uma casa em Palmas. Leandra entrega 
a boneca de Duda para Renato deixar 
com Clara. Patrick conversa com Le-
andra sobre a ida de Clara ao bordel. 
Vinícius encontra a arma do crime e 
outras evidências no quarto de Duda. 
Raquel diz que o delegado deve colher 
as impressões digitais de Duda depois 
que ela der seu depoimento. Vinícius 
reclama de Laura e Rafael terem mar-
cado a data de seu casamento. Clara 
se encontra com Suzy e a leva ao flat 
de Samuel. Suzy flagra Samuel e Cido 
juntos. Patrick conversa com Duda e 
supõe que ela seja a mãe de Clara.

GLOBO

uMALHAÇÃO

GLOBO

uTEMPO DE AMAR

GLOBO

uDEUS SALVE O REI

GLOBO

uO OUTRO LADO DO PARAÍSO

FOTOS: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

ARIANA, PRIMEIRA MULHER
SURDA A POSAR PARA A PLAYBOY

A modelo catarinense Ariana Martins entrará 
para a história como exemplo de superação ao 
ser a primeira mulher surda a posar para a re-
vista “Playboy”. Ariana será a capa da revista na 
edição para colecionadores de outubro. Aos 31 
anos, com quase 1,80m de altura, Ariana já foi 
recusada em uma agência brasileira no início de 
sua carreira por conta da deficiência auditiva. 
Sem desistir, hoje a modelo realiza trabalhos in-
ternacionais para diversas marcas. Em sua con-
ta do Instagram, onde reúne cerca de 20,7 mil 
fãs, Ariana postou a foto da capa agradecendo 
o convite e a oportunidade de cumprir esse pa-
pel. “É muito emocionante, só posso agradecer 
a equipe”, escreveu. “E por último, meu coração 
de agradecimento ao Hugh Hefner”, completou 
Ariana, homenageando o empresário e fundador 
da marca que faleceu recentemente, em 27 de 
setembro deste ano.

BONNER CURTE FÉRIAS 
COM FILHAS E NAMORADA 

EM PORTUGAL
William Bonner está curtindo pela 

Europa. De férias pelo “Jornal Nacional”, 
o âncora está fazendo passeios por 

diversos países acompanhado das filhas, 
Beatriz e Laura Bonemer, e da namora-

da, a fisioterapeuta Natasha Dantas, com 
quem celebrou o Natal. Em seu perfil 

do Instagram, o “tio” (como é chamado 
nas redes sociais) vem compartilhando 
registros de monumentos históricos e 

curiosidades locais. O apresentador pos-
tou uma foto, em preto e branco, ao lado 

delas e legendou: “Parceiras”.

MUDANÇAS NO BBB 18
Com es-

treia marca-
da para 22 
de janeiro, 

a décima 
oitava 

temporada 
do “Big 

Brother 
Brasil” terá 

algumas novidades, entre elas, a mudança no 
sistema de votação. Na segunda-feira (8), o 

site oficial do reality anunciou que, para este 
ano, os telespectadores que quiserem votar 
nos Paredões terão que se cadastrar previa-
mente. O cadastro é gratuito e pedirá o pre-
enchimento de nome, e-mail, data de nasci-

mento e uma senha de 8 a 15 dígitos. Alguns 
dados poderão ser puxados diretamente das 

contas do Facebook ou Google do usuário. 
Oficialmente, a ideia da Globo é conhecer 

melhor quem está votando, mas sabe-se que 
desta forma a emissora evitará a utilização 

de robôs para votação automática, interferin-
do diretamente no resultado dos Paredões, 
principalmente aqueles que contarem com 

participantes mais populares. 

JUJU SALIMENI E DANI BOLINA BRILHAM 
EM DESFILE TÉCNICO DE ESCOLAS

O carnaval de São Paulo começou a todo o vapor e levou 
as escolas de samba e suas musas para o primeiro 

ensaio técnico no Sambódromo do Anhembi, na noite de 
sábado (6). De tomara-que-caia com pedrarias e calça 
jeans, Ellen Rocche animou os foliões ao representar a 

Rosas de Ouro. Além da intérprete da enfermeira Suzy na 
novela O Outro Lado do Paraíso , outras famosas também 
brilharam como Juju Salimeni, nova rainha de bateria da 
X-9 Paulistana, e Dani Bolina, da Unidos de Vila Maria. No 
desfile, as ex-panicats mostraram muito samba no pé e 

chamaram a atenção pelo corpão e pernas saradas.

PEDIDA EM CASAMENTO
Tatá Werneck participou do programa “Encontro com 

Fátima Bernardes” de terça-feira (9), para falar sobre a es-
treia da novela “Deus Salve o Rei”. Durante a atração, a atriz 
revelou que foi pedida em casamento pelo namorado Rafa-
el Vitti, com quem assumiu o relacionamento no ano passa-
do. “Tenho uma novidade. Até perdi a minha aliança, Jesus, 
acabei de descobrir”, disse ela ao entrar no palco do progra-
ma. Em seguida, Tatá Werneck contou como foi que Rafael 
Vitti fez o pedido e arrancou risadas da plateia da atração. 
“Eu achei que fosse de uma forma romântica, mas eu esta-
va no banheiro. O Rafa me chamou e eu falei que estava no 
banheiro e pedi para ele não entrar… Eu sai – ainda de calça 
aberta – e ele perguntou se eu queria casar com ele. Fechei 
o botão e disse: Quero!”, contou a humorista.



Técnico Francisco Diá faz alteração no ataque Tricolor para enfrentar o River-PI, nesta                        
quinta-feira, no Estádio Castelão. Essa será a segunda partida entre as equipes

Treze crava presença de torcida 
no duelo com o Cordino

 CASA CHEIA?

DE OLHO NO RIVER

  SÃO JOSÉ

Peixe-Pedra tem time base para estreia no Estadual
Com compromissos mar-

cados contra Comercial e 
Americano, o São José já tem 
a base formada para a estreia 
no Campeonato Maranhense 
2018, que acontece no dia 21 
de janeiro, contra o MAC, no 

Dário Santos, em Ribamar.
O técnico português Luís 

Miguel deve mandar a campo 
a formação com: Valdemir; 
Bruno Bacabal, Alan Silva e 
Paulo Maranhão; Tchê Tchê, 
Jadão, Arcinho, Daniel, Mateus 

Moura e Batata; Diogo (Fábio 
Ricardo), sendo uma mistura 
de juventude e experiência. A 
equipe terá três zagueiros e 
aposta em uma pegada mais 
forte no meio campo, com Ar-
cinho comandando o setor.

O TIME DO SAMPAIO CORRÊA TRABALHOU 

FORTE PARA O DUELO CONTRA O RIVER-PI
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A novela sobre a liberação 
ou não da presença de torce-
dores no Estádio Presidente 
Vargas, em Campina Grande, 
em jogos de competições 
oficiais da CBF se arrasta há 
mais de duas semanas. Mas 
a diretoria do Treze garantiu 
que as arquibancadas do PV 
vão sim receber o torcedor 
para o jogo contra o Cordi-
no, na próxima quinta-feira, 
que vai apontar qual dos dois 
clubes avança para a fase de 
grupos da Copa do Nordeste. 
O clube paraibano até já defi-
niu os valores dos ingressos. 
A CBF, no entanto, ainda não 
confirmou a liberação.

A decisão em barrar a pre-
sença da torcida foi decreta-
da pela Diretoria de Compe-
tições da CBF e se deu pela 
não apresentação de laudos 
técnicos que garantem a se-
gurança dos torcedores na 
praça esportiva. A situação 
se repetia no Campeonato 
Paraibano, mas o time apre-
sentou os laudos e recebeu 
a liberação em reunião entre 
representantes da Comissão 
de Prevenção e Combate à 
Violência nos Estádios da 
Paraíba, Federação Paraiba-
na de Futebol (FPF) e clubes, 
que aconteceu na primeira 
quarta-feira do mês, na sede 
do MP-Procon, na cidade de 
João pessoa.

Segundo a diretoria treze-
ana, o clube tentou e conse-
guiu a liberação junto à Dire-
toria de Competições da CBF 
e terá a presença da torcida 
no jogo. Os dirigentes alvine-
gros até já definiram os va-
lores para o jogo na próxima 
quinta-feira. O torcedor pa-
gará R$ 20 na arquibancada 
geral, R$ 40 na arquibanca-
da principal e R$ 80 nas ca-

deiras. Idosos e estudantes 
têm o desconto de 50% ga-
rantido com a apresentação 
de documentos. Crianças 
de até 12 anos acompanha-
das de pais ou responsáveis 
pagam R$ 10 em qualquer 
setor do estádio com a apre-
sentação de documentação 
comprobatória.

Procurada pela reporta-
gem, a Diretoria de Com-
petições da CBF ainda não 
confirmou o posicionamen-
to pela liberação da torcida. 
Mas informou que o posicio-
namento deve ser esclareci-
do nas próximas horas.

O Galo vai para o jogo pre-
cisando vencer ou empatar 
por 0 a 0 para garantir a clas-
sificação para a fase de gru-
pos da Copa do Nordeste, já 
que marcou fora de casa no 
primeiro jogo no resultado de 
1 a 1, em Imperatriz, no Mara-
nhão. O Cordino, por sua vez, 
precisa de qualquer vitória 
ou qualquer empate a partir 
de 2 a 2. Em caso de novo 1 
a 1, a disputa vai para os pê-
naltis.

O jogo de quinta-feira 
promete refletir o que foi o 
confronto em terras mara-
nhenses: duro e bem dispu-
tado. Pensando nisso, o Galo 
estreou no Campeonato Pa-
raibano com um time alter-
nativo e vem treinando e re-
cuperando os jogadores que 
viajaram para o jogo contra a 
Onça.

Quem avançar nesse due-
lo passa a integrar o Grupo 
A da Copa do Nordeste de 
2018, junto com CRB, Con-
fiança e Santa Cruz. A com-
petição regional tem data de 
início para o dia 16 de janeiro, 
quando o vencedor desse 
confronto enfrenta o CSA.

O Sampaio Corrêa vai fa-
zer a segunda partida amis-
tosa contra o River-PI, nesta 
quinta-feira (11), às 20h15, 
no Estádio Castelão. O técni-
co Francisco Diá vai mudar a 
equipe que entra em campo. 
O ataque vai sofrer alteração, 
pois Reginaldo Júnior ganhou 
a vaga de Wellington Rato, e 
deve compor o setor ofensivo 
ao lado de Uillan.

Recuperando-se de um 

problema no joelho, o zaguei-
ro Joécio iniciou o processo 
de transição e será preparado 
para a estreia oficial na tem-
porada, dia 18, contra o CSA. 
Fredson será mantido na zaga 
ao lado de Maracás.

Plenamente recuperado de 
um estiramento na coxa, Bru-
no Moura participou do tra-
balho com bola e deve pintar 
como opção, enquanto Kaike 
segue em tratamento no de-

partamento médico para se 
recuperar de uma lesão no 
tornozelo.

Na primeira partida, realiza-
da na tarde do último domingo 
(7), o Tricolor venceu por 1 x 0, 
gol de Ericks, no fim do segun-
do tempo.

Os ingressos, de inteira e 
meia, já estão disponíveis nas 
lojas O Torcedor. Nas bilhete-
rias do Castelão, somente se-
tor de cadeiras cobertas.
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Flamengo aceita pedida 
salarial de Vagner Love

  REFORÇO

Elenco, de volta das férias, contava com o prêmio em dezembro. A demora                  
no pagamento tem irritado alguns dos líderes do time corintiano

COM TÍTULO E SEM “BICHO”

A primeira parte da ne-
gociação entre Flamengo e 
Vágner Love está definida. 
Em encontro na terça-feira, as 
partes chegaram a um acor-
do salarial para o retorno do 
Artilheiro do Amor ao Ninho 
do Urubu. A passo seguinte - 
e nada simples - é convencer 
o Alanyaspor da liberação. O 
jogador viaja quinta-feira para 
se reapresentar na Turquia 
e seus representantes têm 
o aval do Rubro-Negro para 
iniciarem as conversas e defi-
nirem a estratégia para nego-
ciação por empréstimo ou em 
definitivo.

Os valores acordados se 
aproximam do que o clube 
paga atualmente para Pao-
lo Guerrero (sem contar lu-
vas). Goleador da última edi-
ção do Campeonato Turco 
e já com dez gols anotados 
na edição atual, Vágner Love 
renovou o contrato com o 
Alanya na última janela até 
2020. As partes envolvidas 
têm consciência de que será 
preciso muito poder de per-

suasão para convencer os 
turcos da liberação.

Com duas passagens pelo 
Flamengo, em 2010 e 2012, 
Vágner Love vê com bons 
olhos o retorno ao futebol 
brasileiro e viaja para Turquia 
com o “ok” do clube para sua 
pedida salarial. O empresário 
Evandro Ferreira, por sua vez, 
mantém a discrição, garante 
que as conversas não passa-
ram de sondagem até o mo-
mento.

O clube turco está com os 
salários atrasados há dois 
meses. A reapresentação de 
Vágner Love acontecerá uma 
semana após o restante do 
elenco, mas representantes 
garantem que o “atraso” con-
ta com o aval do presidente. 
Neste período, o atacante 
treinou por conta própria com 
um personal no Rio de Janeiro. 
Fisicamente e financeiramen-
te, o caminho para o Artilhei-
ro do Amor está aberto para 
retornar ao Fla. Falta a parte 
mais delicada: convencer os 
turcos..

VAGNER LOVE VISITOU ADRIANO E POSTOU EM REDE SOCIAL

Quase dois meses se passa-
ram desde que o Corinthians 
ganhou o título do Brasileirão, 
mas o prêmio prometido pela 
diretoria aos jogadores pela 
conquista ainda não foi pago. 
A informação foi revelada por 
um atleta do clube e confir-
mada pelo departamento ju-
rídico. A promessa era de que 
a bonificação seria depositada 
na conta do elenco na primei-
ra semana de dezembro, o que 
não ocorreu.

A demora no pagamento 
tem irritado alguns dos líderes 
do elenco corintiano, que se 
reapresentou das férias na úl-
tima semana. E as cobranças 
estão sobrando para Alessan-
dro Nunes, gerente de futebol, 
apesar de a garantia de quita-
ção no mês passado ter sido 
do então diretor de futebol, 
Flávio Adauto.

O acordo era de que o Ti-
mão repassaria ao grupo R$ 
11 milhões dos R$ 18 milhões 

previstos pela CBF ao cam-
peão brasileiro. Foi apurado 
que a entidade que organiza-
da o nacional já pagou 100% 
do prêmio ao Corinthians, 
mas problemas com o fluxo de 
caixa, segundo o clube, impe-
diram o repasse do dinheiro. 
“O prêmio será quitado dentro 

do fluxo financeiro deste mês 
de janeiro em função de al-
guns ajustes que foram feitos”, 
explicou um representante do 
Timão. A chateação do elenco 
alvinegro aumentou depois da 
notícia de que Jô foi vendido 
ao Nagoya Grampus, do Ja-
pão, por R$ 43 milhões.

 O TITULO DO CORINTHIANS FOI NO FIM DE 2017 E ATÉ  
AGORA O BICHO NÃO FOI PAGO AOS JOGADORES

  FECHADOS

Flu oficializa contratações de ex-Vasco e ex-Ponte
A diretoria do Fluminense 

formalizou as duas primeiras 
contratações para a tempo-
rada 2018. O clube carioca 
oficializou as chegadas do 
lateral-direito Gilberto e do vo-
lante Jadson, que inclusive já 
estão com o elenco principal 
nos Estados Unidos, onde o 
time disputará a Florida Cup.

Embora viessem treinando 
com o elenco, os jogadores ain-
da não haviam sido confirmados 
como reforços do Fluminense 
para 2018 por causa de proble-
mas burocráticos. Agora com 
o impasse resolvido, eles agora 
foram oficializados como primei-
ras contratações do clube das 
Laranjeiras para a temporada.

EX-VASCO
Gilberto tem contrato com a 

Fiorentina, que o cedeu por em-

préstimo de um ano. O lateral, 
de 24 anos, passou duas tempo-
radas no futebol italiano, tendo 
defendido o Botafogo e o Vasco, 
time pelo qual atuou em 2017, no 
Rio. Além disso, trabalhou com o 
técnico Abel Braga no Interna-
cional, o que pesou no seu acer-
to com o Fluminense.

“Uma das principais razões 
que me fizeram escolher o clube 
é o Abel. É uma pessoa que tenho 
orgulho de ter trabalhado e estou 
feliz por mais essa oportunidade. 
A expectativa é muito positiva, 
acredito que o Fluminense vai 
montar um grupo competitivo e 
vamos brigar por todos os cam-
peonatos porque é a caracterís-
tica do Fluminense: brigar por 
todos os títulos.”, disse o lateral.

EX-PONTE
Jádson, de 24 anos, assi-

nou contrato por duas tem-
poradas com o Fluminense, 
após se desvincular da Udi-
nese, que manterá uma par-
ticipação nos seus direitos 
econômicos. Ele atuou por 
Botafogo, Atlético-PR e Santa 
Cruz, além do clube italiano e 
da Ponte Preta, onde estava 
em 2017. “Morei muitos anos 
no Rio e estou muito feliz por 
voltar, meu filho é daqui e te-
nho muitos amigos também. 
Tenho que agradecer muito a 
Deus e à diretoria, por tornar 
esse momento real. A expec-
tativa para a temporada é que 
seja uma das melhores da 
minha carreira como jogador, 
tanto individual quanto coleti-
vamente. Que possamos con-
quistar todos os objetivos que 
forem estabelecidos”, desta-
cou Jadson.
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GERAL

COMO FAZER FOGO 
PARA CHURRASCO

Na hora de preparar um churras-
co, o foco vai todo para a carne, mas 
pouca gente dá atenção para um fator 
que é fundamental: o fogo! Embora 
pareça básico, ter uma técnica para 
acender a churrasqueira e adminis-
trar a brasa durante o processo de 
cozimento faz toda a diferença para 
garantir o sabor e a maciez da carne.

Para fazer um churrasco de quali-
dade, tudo deve ser levado em conta: 
posição do carvão, como ascender o 
fogo, distância que a grelha ou espeto 
fica da base da churrasqueira, além 
da colocação da carne sobre o fogo. 
Confira algumas dicas que irão fazer 
toda a diferença no seu churrasco.

1 - Carvão

Comece a 
p r e p a r a r 
a churras-
queira esco-
lhendo um 
carvão de 
qualidade, 
que costu-
mam libe-

rar pouca fumaça e possuem 
bom rendimento. A quantidade 
de carvão que será utilizada 
depende da churrasqueira e da 
carne que será assada, porém, 
para ter uma média, cerca de 6 
kg de carvão é mais que o sufi-
ciente para um churrasco com 
aproximadamente dez pessoas.

2 - Acender o fogo

Na hora de 
acender o 
fogo, opte 
sempre por 
acendedo-
res de chur-
rasque ira , 
que podem 
ser encon-

trados em qualquer supermer-
cado e evitam problemas. Usar 
álcool, e outras substâncias tó-
xicas, como querosene, gasolina 

e diesel, além de deixar gosto 
ruim na carne, podem causar 
explosões ou formar grandes 
labaredas.
Uma forma prática para co-
locar fogo na churrasqueira é 
formando um tipo de vulcão, ao 
enrolar jornal em uma garrafa 
de cerveja. Para acender o fogo, 
basta tirar a garrafa, ajeitar o 
carvão em volta e jogar no meio 
do “vulcão” um pedaço de jor-
nal com o fogo já aceso. Além 
de ser seguro, o fogo ficará mais 
consistente, uma vez que ele 
começará de baixo para cima e 
dentro para fora do carvão.

3 - Dê preferência à brasa

Um bom 
churrasco 
se faz com 
o calor das 
brasas e 
não com a 
l a b a r e d a 
inicial do 
carvão. O 

ideal é acender a churrasqueira 
aproximadamente quarenta mi-
nutos antes de colocar a carne. 
Quando o carvão tiver queima-
do e a fumaça inicial, que trans-
fere gosto à carne, tiver diminu-
ído, desmanche o morrinho e 

espalhe a brasa uniformemen-
te, garantindo que o calor seja 
o mesmo em todos os pontos da 
churrasqueira.

4 - Fogo baixo

Q u a n d o 
surgem la-
baredas, a 
p r i m e i r a 
reação para 
abaixar o 
fogo é jo-
gar água. 
No entanto, 

essa prática não é a mais acon-
selhável, uma vez que a água 
faz com que o calor da tempe-
ratura seja perdido, além de le-
vantar uma fuligem branca que 
se desprende da brasa e com-
promete o sabor da carne. Para 
resolver este problema, o ideal 
é, antes de começar o churras-
co, juntar as cinzas que ficaram 
acumuladas do churrasco an-
terior e separar em um pote. 
Quando subirem as labaredas, 
basta jogar as cinzas sobre o 
fogo. Para encerrar o churrasco, 
deixe o fogo queimar por com-
pleto e apagar sozinho. Com 
essas dicas, o seu churrasco vai 
ser mais seguro e o que é, mais 
importante: ficará ainda mais 
saboroso.
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Suspeitos de assalto a residência 
são presos na capital. O que chama 

a atenção é que eles já estavam                                 
no Complexo de Pedrinhas

Detento seria o 
mentor do crime

Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu a par-
ticipação do detento Elenilson Bruno Lopes (foto), de 24 
anos, apontado como o mentor de toda ação criminosa.  
Na sede da DRF, foi constatado que Marlon possui dois 
mandados de prisão em aberto. Além disso,  no ato da 
prisão, Ronald estava em posse de duas armas de fogo. 
Após prestarem seus devidos depoimentos, os presos 
foram encaminhados ao Centro de Observação Crimi-
nológica e Triagem de São Luís (COCTS), onde ficam à 
disposição do Poder Judiciário.

DE NOVO!

 SÃO CRISTÓVÃO

Senarc captura suspeitos 
de tráfico de drogas

ERIKE FLORIANO, LUIZ FELIPE E LUCIVALDO PEREIRA 
FORAM PRESOS MAIS UMA VEZ POR OUTROS CRIMES

Assaltantes de postos são 
detidos em ação policial

A Polícia Civil do Mara-
nhão, por meio da Delegacia 
de Roubos e Furtos - DRF, deu 
cumprimento a mandados de 
prisão preventiva em desfavor 
de Erike Floriano Silva do Vale, 
de 21 anos, Luiz Felipe Castro 
Lima, de 19 anos, e Lucivaldo 
Pereira Marinho, de 33 anos. 

O trio, que já se encontrava 
preso por crimes de roubo a 
residência, foram identifica-
dos em inquéritos policiais 
como autores de outros as-
saltos ocorridos nos bair-
ros Cohama, Novo Araçagi e 
Cohajap, todos ocorridos no 
mês de novembro de 2017.

Por terem sido identificados 
em mais esses crimes, novas 
prisões foram solicitadas junto 
ao Poder Judiciário, medidas 
deferidas pelo juízo da Central 
de Inquéritos da Capital.

Policiais da Delegacia de 
Roubos e Furtos (DRF) de-
ram cumprimento a man-
dado de prisão preventiva 
em desfavor de Ronald 
Richard Araújo Pereira, de 
22 anos, e de Marlon da 
Silva Soares, de 25 anos, 
suspeitos de integrarem 
uma quadrilha especiali-
zada em assaltos a postos 

de combustíveis na capital 
maranhense.

O delegado Thiago Dan-
tas informou que na última 
ação criminosa, a dupla as-
saltou, no dia 3 deste mês, 
um posto de combustível 
localizado no bairro da 
Areinha, onde roubaram 
toda a renda financeira do 
estabelecimento.

RONALD RICHARD E MARLON DA SILVA FORAM DETIDOS 
POR CONTA DE ENVOLVIMENTO EM ASSALTO A POSTO

Em continuidade às ações 
de combate ao tráfico de dro-
gas na capital maranhense, a 
Polícia Civil, por intermédio da 
Superintendência Estadual de 
Repressão ao Narcotráfico – 
Senarc, prendeu Paulo Arthur 
Silva de Jesus, de 23 anos, e 
Luís Felipe Santos da Silva, de 
18 anos, pelos crimes de trá-
fico de drogas e associação 
para o tráfico.

A operação deflagrada foi 
decorrente de denúncia, via 
aplicativo WhatsApp, dando 
conta que os dois estavam 
comercializando substâncias 
entorpecentes nas proximida-
des de residência localizada 
no bairro São Cristóvão. 

Com os suspeitos foram 
apreendidos vários invólucros 

contendo crack - aproximada-
mente 300 gramas -, balança 
de precisão e dinheiro em es-
pécie em cédulas trocadas.

Ressalte-se que Paulo Ar-
thur já responde a vários pro-
cessos criminais, tendo sido 
preso por, pelo menos, três ve-
zes. Diante dos fatos, os sus-
peitos foram encaminhados à 

sede da Senarc, onde foram 
autuados pela prática do cri-
me de tráfico ilícito de drogas 
e associação para o tráfico. 

Após adoção dos procedi-
mentos legais e de praxe, os 
presos foram encaminhados 
ao Centro de Triagem de Pe-
drinhas, onde ficarão à dispo-
sição do Poder Judiciário.

PAULO ARTHUR 
E LUÍS FELIPE 

FORAM 
DETIDOS COM 

DROGAS, 
BALANÇA E 
DINHEIRO
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Audiência

POLÍCIA

A Justiça retificou a prisão em flagrante do paraense Jonathan 
de Sousa Silva, que matou outro detento no interior do Complexo 

Penitenciário de Pedrinhas, e a converteu em preventiva

PRESO DE NOVO
Morta a facadas durante 
pedido de casamento 

SEM NOÇÂO

Nascida em Presidente Dutra, 
a jovem Anne Mickaelly 
(foto), de 23 anos, se dirigiu 
à casa da sua namorada a 
fim de pedir a referida em 
casamento  e acabou morta 
a facadas pelo homem 
que seria o seu sogro. O 
homem, de 46 anos, já tinha 
passagens pela polícia, por 
crimes de outras etiologias. 
O assassinato aconteceu no fim de semana (sábado/6), 
em Samambaia, no Distrito Federal.  Antes do pedido em 
casamento ao pai da companheira, Anne Mickaelly teria 
soltado fogos de artifício. Irritado, o suspeito pegou uma faca 
e correu atrás da vítima. Ao ser alcançada, ela foi esfaqueada 
na cabeça e no rosto. A jovem morreu no local, e o homem, 
cuja identidade não foi fornecida, permanece foragido.

O juiz da Central de Inqué-
ritos de São Luís, Flávio Ro-
berto Ribeiro Soares, retificou 
a homologação da prisão em 
flagrante e decretou a pri-
são preventiva de Jonathan 
de Sousa Silva, suspeito de 
assassinar o presidiário Alan 
Kardec Dias Mota, no último 
fim de semana, na Penitenci-
ária de Pedrinhas. Jonathan 
Silva cumpre pena na peniten-
ciária pela morte do jornalista 
Décio Sá, que aconteceu em 
abril de 2012.

A decretação da nova pri-
são ocorreu durante Audiên-
cia de Custódia, no Fórum 
Desembargador Sarney Costa 

(Calhau), com a presença de 
representantes do Ministério 
Público Estadual (MP-MA) e 
Defensoria Pública Estadual. A 
promotora de Justiça Marine-
te Avelar manifestou-se favo-
ravelmente à manutenção da 
prisão do acusado.

O juiz entendeu que a prisão 
em flagrante foi legal, decre-
tando sua prisão preventiva 
pelas circunstâncias e gravi-
dade do crime. Ele considerou 
a personalidade do réu voltada 
para o crime, com condena-
ções anteriores por outros deli-
tos, entre outros. Na audiência, 
o acusado confessou o crime e 
alegou legítima defesa.

A Audiência de Custódia consiste 
na efetivação do controle judicial 
do ingresso do preso no sistema 
carcerário, por meio da apresentação, 
no prazo de 48 horas, da pessoa 
autuada em flagrante delito ao juiz. O 
objetivo é submeter ao crivo judicial a 
necessidade e aplicabilidade da prisão 
do autuado. Durante a audiência, o juiz 
ouve o preso, avalia as circunstâncias 
do flagrante, a conduta criminal do 
autuado e decide, conforme o caso, 
pelo relaxamento da prisão, pela 
concessão da liberdade provisória – 
sem ou com o cumprimento de medida 
cautelar –, ou, ainda, pela conversão da 
prisão provisória em prisão preventiva. 
(Informações do TJMA)


