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Homem suspeito de tráfico 
internacional de drogas 

é preso na cidade de 
Chapadinha. O criminoso tinha 
três mandados de prisão abertos

TAV A  E S C O N D I D O !
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PARA LIMPAR BEM O SEU BANHEIRO
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ROTEIRORECEITA – BISTECA BOVINA NA PANELA DE PRESSÃO DA ELIZA 

PIADA
PIADAS DE AMIGOS

50 anos no Japão
Dois amigos estavam conversando 
sobre o que cada um ia fazer no ano 
novo:
- O que você gostaria de fazer pro ano 
novo?
- Não sei, acho que vou levar minha 
mulher pra ficar 50 anos no Japão.
- Que ótimo, e depois, o que você vai 
fazer?
- Mando alguém ir buscar ela.

1 - Antes de iniciar a limpeza do banheiro, retire 
toalhas, tapetes, lixeira e objetos.

2 - Comece a limpeza pela área de banho: 
esfregue, primeiramente, os azulejos e box 
utilizando esponja com detergente para retirada 
da gordura acumulada.

3 - Depois, limpe o piso da área de banho.

4 - Higienize o vaso sanitário com desinfetante 
e escova/esponja somente para essa finalidade. 
(Não utilize a mesma esponja ou pano para 
limpeza de outros locais evitando a contaminação 
de bactérias).

5 - Limpe os armários, objetos, espelhos com 
pano umedecido com limpador de uso geral.

6 - No espelho passe um pano seco após o úmido 
para não manchar.

7 - Limpe todo o piso de área do banheiro.

8 - Coloque tudo de volta em seu lugar (lixeira, 
tapetes etc.).

FERRYBOATS

Horários diários 
das travessias 

n 4h  6h          
g 5h  7h20          
g 7h  9h
n 8h  10h20          
g 10h 12h20  
n 12h30 14h30
g 14h 16h  
n 15h 17h05
n 17h 19h30
g 19h30  21h10

Observação: A viagem da 
SERVIPORTO, nos horários de 4h 

e 6h, não é oferecida aos domingos. 
Informações: 3231-2216

MARÉS 
DIA 13
Cheia – 04h11 – Altura: 5.0m
Baixa – 10h30 – Altura: 1.7m
Cheia – 16h45 – Altura: 5.0m
Baixa – 23h11 – Altura: 1.2m

DIA 14 
Cheia – 05h06 – Altura: 5.1m
Baixa – 11h17 – Altura: 1.5m
Cheia – 17h34 – Altura: 5.1m

2º Forrozão 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.

Aulão de Dança - Axé 
Retrô, será realizada 
neste sábado (13) na 
praça de eventos do 
Shopping do Automóvel 
a partir das 16h com 
o professor Arlison 
Pablo e terá a presença 
da ex-bailarina do É o 
Tchan, Scheila Carvalho. 
A entrada será doações 
para a ONG Dindas 
Formiguinha (ração e/ou 
produtos de higiene para 
cães e gatos)

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. 

Worshop Gratuito – 
Será realizado hoje, 

sábado,  (13) das 10h 
às 12h o Worshop com 
o tema Como Corrigir 
e Evitar Infiltrações, 
na loja Potiguar da 
Cohama, com dicas de 
como realizar reparos 
e técnicas para evitar 
infiltrações em tetos, 
pisos ou paredes. . Vagas 
limitadas. Inscrição e 
participação gratuita 
pelo site: www.apotiguar.
com.br

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

Ilha Eletro Música - O 
Música na Praça do mês 
de janeiro o Shopping da 
Ilha terá apresentações 
diferentes às terças 
com o DJ Sandro 
Ricardo e às sextas o 
DJ Arsênio Filho. O Ilha 
Eletro Music terá um 
especial cada dia que 
os DJs tocarem. Toda 
terça e sexta feira uma 
apresentação diferente 
com a interação do 
público sempre a partir 
das 19h. Evento gratuito

Ingredientes:
1 kg de bisteca bovina
1 copo (americano) de 
extrato de tomate
1 cebola cortada
2 dentes de alho
2 cubos de caldo de carne
2 sachês de tempero 
pronto de carne
2 colheres de óleo
pimentão
sal a gosto
colorau a gosto
4 batatas cortadas ao 
meio

Modo de Preparo:
1 - Retire os ossos da carne e 
acrescente os temperos secos
2 - Coloque a cebola, o alho, o óleo e 
o pimentão e mexa
3 - Leve um copo de água para ferver 
e desmanche o caldo de carne
4 - Leve a panela ao fogo e refogue
5 - Acrescente a água com o caldo e 
ferva um pouco
6 - Ligue a pressão e deixe cozinhar 
por 30 minutos
7 - Acrescente as batatas e cozinhe 
por mais 2 minutos
8 - Desligue o fogo, misture o 
extrato de tomate mais a cebola e o 
pimentão

Bloco da Imprensa 2018 -  1ª concen-
tração, dia 13 de janeiro de 2018, na Pra-
ça 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 Tra-
dicional Os Feras e Bateria da Turma do 
Quinto. Aberto ao Público.

Só Concentra, Mas Não Sai – No domingo (14) tem a segunda edição 
do Bloco “Só Concentra Mas não sai”, na área externa do Mokai, à partir 
das 17h, a animação fica por conta de Bruno Shinoda, Argumento e o DJ Jr. 
Bulacha. Ingressos à venda no local.

Os Foliões - O Bloco Os Foliões comemora os 15 anos do Dia do Caçador 
nesse domingo, 14, com grande baile a fantasia pelas ruas do centro históri-
co, a partir das 16h. Concentração na Rua das Crioulas, Centro.a partir das 
16h. Concentração na Rua das Crioulas, Centro.

Blocão do Nina – Concentra no domingo,14 de janeiro as 16h no Churrasquinho 
do Cabeça – Avenida Principal – Cohajap – Atrações musicais: Bicho Terra, Levada do 
Teko, Banda Nina Show e Junior Bulacha. Ingresso: R$ 20 a venda no local do evento

Bloco da Devassa - Dias, 13, 20 e 27 de Ja-
neiro e 3 de Fevereiro 2018 às 16h. Local: Esta-
cionamento da The Music Hall - Lagoa da Jan-
sen. Preço de Ingressos: acesso livre até as 18h 
com 2 Ambientes musicais. Atrações: Bruno 
Shinoda, Argumento, Charanga Devassa, Leva-
da do Teco, Fábio Alta Tensão e Gerrard L.

Arena Bicicletinha - Bicicleta do Samba, 
realiza aos sábados antes do carnaval prévias 
do pré-carnaval na Arena Bicicletinha na Rua 
do Egito, no coração do centro da capital mara-
nhense.

Bloco da Maisena - A união, Casa das Dunas 
e Bloco da Maizena, vai animar todos os domin-
gos do pré-carnaval de São Luís. Atrações: Cha-
ranga da Maisena, Grupo Argumento, Vamu di 
Samba, Dj Arsênio Filho. Inicio 16h (acesso livre 
até as 17h) Local: Casa das Dunas

(Estacionamento)
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Concurso da Abin abre 300 vagas distribuídas para as 
carreiras de oficial de inteligência, oficial técnico de 

inteligência e agente de inteligência

INSCRIÇÕES 
ATÉ DIA 30

  IBGE

1.800 vagas efetivas e 
salários de até R$ 8 mil

O Ministério do Planeja-
mento, Desenvolvimento e 
Gestão (MPDG) recebeu mais 
um pedido para abertura de 
concurso público. Desta vez, o 
órgão solicitante é o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística, ou simplesmente IBGE.

Em dezembro do ano 
passado, o instituto solici-
tou um total de 1.800 vagas, 
sendo 1.200 destinadas ao 
cargo de técnico em infor-
mações geográficas e esta-
tísticas e as outras 600 para 
a carreira de analista de pla-
nejamento, gestão e infra-
estrutura em informações 
geográficas e estatísticas.

Atualmente, a solicitação 
está em trâmite na Divisão 
de Concursos Públicos do 
Ministério do Planejamento. 
Desde que foi encaminhada, 
ela sofreu 23 movimenta-
ções dentro da Pasta.

O edital do novo concurso 
do IBGE só será publicado 
quando receber autorização 
do MPDG. A expectativa é 
de que o ministro do Plane-
jamento atenda a tal solicita-
ção para que o certame saia 
do papel e o órgão amplie o 
seu quadro de pessoal.

A função de técnico des-

tina-se aos candidatos com 
certificado de ensino médio 
emitido por instituição reco-
nhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). O salário 
vigente corresponde a R$ 
3.890,87 contando com o 
vale-alimentação.

Já o posto de analista exige 
formação superior completa, 
sendo que diversos cursos 
são aceitos. Consta na tabela 
de remuneração dos servido-
res federais que o vencimento 
atual é de R$ 8.213,07.

No final de 2015, o órgão 
lançou dois editais que, jun-
tos, apresentaram um total 
de 600 oportunidades. A 
banca organizadora do cer-
tame, na ocasião, foi a Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV).

Um edital ofereceu 460 
chances para a carreira de 
técnico distribuídas entre 
diversos Estados. A validade 
dele encerra no dia 30 de 
maio de 2018, já contando 
com a prorrogação.

O outro teve 90 chances 
para analista e 50 para tec-
nologista, também com lo-
tação em vários Estados. O 
prazo dele vai terminar em 
14 de junho de 2016, com o 
acréscimo da prorrogação.

Está publicado o aguardado 
edital do concurso da Agên-
cia Brasileira de Inteligência 
(Abin), cuja oferta é de 300 
vagas para os cargos de oficial 
de inteligência, oficial técni-
co de inteligência e agente de 
inteligência. Organizada pelo 
Cebraspe, a seleção dos candi-
datos terá três etapas: provas 
objetivas (1ª), prova de capaci-
dade física (oficial de inteligên-
cia e agente de inteligência), 
avaliação médica, investigação 
social/funcional, avaliação psi-
cológica (2ª) e Curso de For-
mação em Inteligência (3ª).

Para oficial de inteligência, 
cujo subsídio mensal será de 
R$ 16.620,46, o requisito míni-
mo é o curso de nível superior 
em qualquer área de forma-
ção. Quem for disputar uma 
das vagas de Oficial Técnico 
de Inteligência (subsídio men-
sal de R$ 15.312,74) precisará 
ter formação em áreas como: 
Administração, Economia, 
Contabilidade, Direito, Psico-
logia, Engenharia Civil, Enge-

nharia Elétrica, Engenharia 
Eletrônica, Matemática, Esta-
tística, Tecnologia da Informa-
ção, Arquivologia, Biblioteco-
nomia ou Pedagogia.

Já quem for concorrer às 
oportunidades para o cargo 
de agente de inteligência pre-
cisará ter nível intermediário 
ou médio técnico, e os efetiva-
dos terão subsídio mensal de 
R$ 6.302,23.Para se inscrever, 
é necessário pagar taxa de R$ 
190,00 a R$ 230,00 e acessar 
o site do Cebraspe (http://
www.cespe.unb.br/concur-
sos/abin_17) até 30 de janeiro 
de 2018.

As provas objetivas e dis-
cursivas serão aplicadas na 
data provável de 11 de março 
de 2018, nos turnos da manhã 
e da tarde, conforme o car-
go pretendido. Vale lembrar 
que tanto a primeira quanto 
a segunda etapas do concur-
so ocorrerão nas 26 capitais 
estaduais e no Distrito Fede-
ral. Os gabaritos oficiais preli-
minares das provas objetivas 

serão divulgados dois dias de-
pois da aplicação.

Este concurso terá valida-
de de dois anos, passível de 
prorrogação, e o edital reco-
menda que os inscritos não 
exponham em redes sociais 
a sua participação no certa-
me, muito menos a sua apro-
vação. Lembra ainda que os 
todos os participantes con-
correrão em igualdade de 
condições, excetuados os ca-
sos específicos previstos na 
legislação vigente para aten-
dimento especializado.
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“PLACA LEGAL” 
  EDUCAÇÃO

Matrículas continuam abertas em 

escolas e Centro Educa Mais

4 CIDADES
13 e 14/1/2018

Programa combate poluição visual em São 

Luís. Operação da Prefeitura é realizada pela 

Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, 

por meio da Blitz Urbana

BLITZ URBANA EM TRABALHO DE 
DISCIPLINAMENTO DA PUBLICIDADE NA CIDADE

Visando combater a polui-
ção visual em áreas públicas 
de São Luís, a Prefeitura está 
com a operação Placa Legal, 
por meio da qual estão sendo 
retirados outdoors instalados 
em locais considedrados ir-
regulares. Placas, faixas, car-
tazes e demais publicidades 
deste tipo que estiverem em 
desacordo com as normas 
também são alvos da opera-
ção. No último bimestre do 
ano passado, foram removi-
dos mais de mil itens em ruas 
e avenidas da cidade.

A operação é realizada pela 
Secretaria Municipal de Habi-
tação e Urbanismo (Semurh), 
por meio da Blitz Urbana e, 
segundo levantamento do ór-
gão, grande parte destas pu-
blicidades espalhadas pelas 
vias da capital estão irregula-
res. Antecedendo a operação 
Placa Legal, a Blitz Urbana 
realizou mapeamento dos lo-
cais irregularmente ocupados 
e orientou proprietários das 
empresas de publicidade.

A fiscalização é diária, com 
foco nas principais avenidas, 
áreas de grande fluxo de pes-
soas, terrenos sem muro; pró-
ximo de córregos, rios, man-
gues e pontes que são áreas 
proibidas. As empresas que 
descumprirem as normas in-
sistindo na colocação das pla-
cas em espaço público terão 
o item retirado e apreendido.
Os responsáveis pelas placas 

estão sujeitos a multas.
O diretor da Blizt Urbana, 

Joaquim Azambuja, disse 
que Prefeitura vem realizando 
“um choque de ordem em vá-
rias áreas da cidade e os res-
ponsáveis são orientados so-
bre as irregularidades ou para 
que promovam as adequa-
ções devidas”. No início desta 
semana, as equipes de fisca-
lização estiveram nos bairros 
São Francisco, São Cristóvão, 
Alemanha e Cohatrac, onde 
foram retiradas quatro publi-

cidades que estavam em áre-
as proibidas.

As apreensões incluem ou-
tdoors, placas em postes, ca-
valetes nas vias, panfletagem 
irregular, faixas de festas (que 
chegam a ser retiradas cerca 
de 400 por mês) e demais en-
genhos publicitários. “O obje-
tivo é garantir o ordenamento 
urbano para desobstruir as 
áreas públicas impedindo a 
poluição visual, que estava 
avançando”, reforça Joaquim 
Azambuja.

Estão abertas, até a 

próxima sexta-feira (19), 

as matrículas para alunos 

que pretendem ingressar 

na 1ª série do Ensino Mé-

dio nos Centros de Educa-

ção Integral, os chamados 

Centro Educa Mais, e nas 

demais escolas da rede es-

tadual de ensino, na capital 

e no interior do estado.

Os estudantes interes-

sados na matrícula para 

a 1ª série, nos 36 Centros 

Educa Mais ou nas unida-

des de Ensino Regular, de-

vem ter concluído ou estar 

concluindo o 9º ano do En-

sino Fundamental em es-

colas regulamentadas das 

redes estadual, municipal 

ou privada.

O processo de matrícu-

la consiste no compare-

cimento do aluno, ou dos 

pais ou responsáveis – no 

caso de estudantes com 

menos de 18 anos – à es-

cola pretendida munido 

com original e cópia dos 

seguintes documentos: 

Histórico Escolar ou De-

claração de Escolaridade 

da última unidade de ensi-

no em que estudou; duas 

fotos 3×4 recentes; Certi-

dão de Nascimento/Casa-

mento ou RG com CPF do 

estudante, se possuir; RG 

e CPF do responsável legal, 

no caso de estudante com 

menos de 18 anos; Laudo 

comprobatório de defici-

ências declaradas (se for o 

caso); fatura atualizada da 

concessionária de energia 

elétrica (máximo de três 

meses). Caso a fatura não 

esteja em nome do res-

ponsável pelo estudante, 

é necessário apresentar, 

juntamente, outro com-

provante de endereço em 

nome da mãe/pai/respon-

sável pelo aluno.

A entrega da documen-

tação na unidade de ensi-

no também é obrigatória 

para os alunos que reali-

zaram a pré-matrícula on-

line, ou seja, é necessário 

comparecer a escola que 

recebeu a confirmação da 

reserva e entregar a docu-

mentação exigida para a 

validação da matrícula.

Já para os estudantes 

que, por algum motivo, 

não conseguiram realizar a 

pré-matrícula, é necessário 

procurar a escola que dese-

ja estudar e verificar se há 

vaga disponível na 1ª série 

do Ensino Médio Integral 

ou Regular. Caso não haja 

disponibilidade, é necessá-

rio que os interessados se 

dirijam a outras escolas da 

rede estadual que tenham 

vagas disponíveis.

Para os alunos de 2ª 

e 3ª séries, a rematrícu-

la será automática para 

os estudantes da casa e 

as vagas remanescen-

tes serão preenchidas 

com alunos externos. Os 

interessados em ingres-

sar nessas séries, devem 

comparecer à escola de-

sejada até o dia 19 desse 

mês, e se informar com a 

direção escolar se ainda 

há vaga disponível.
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Especialistas dizem que casais felizes transam pelo menos 11 vezes por mês

Mais sexo, mais felicidade no casamento
A psicoterapeuta M. Gary Neuman, autora do estudo, 
trabalhou com mulheres casadas felizes e infelizes, des-
cobrindo que aquelas que tinham casamentos infelizes 
faziam sexo apenas 3 ou 4 vezes por mês, enquanto as 
mais felizes chegavam até 11 relações mensais.
Contra todas as probabilidades, parece que as mu-
lheres valorizam mais a frequência sexual do que a 
satisfação em cada relação. Ou talvez um aumento na 
quantidade de relações torne estatisticamente mais 
fácil ter um orgasmo. Talvez seja esse o motivo.
Esses dados parecem ter uma explicação muito mais 
profunda do que uma ambição excessiva, insatisfação 
ou frivolidades em geral.
As mulheres satisfeitas com a frequência sexual do ca-
sal também relatam ser mais felizes com o comprome-
timento de seus parceiros. Ou seja, sempre encontrar 
tempo para passar com seu amor, também soma vários 
pontos.

QUANTAS VEZES VOCÊ FAZ SEXO?
Quem diz que uma vez por 

semana é suficiente, que a coisa 
mais importante num relaciona-
mento não é o sexo e que sexo 
e dinheiro não trazem felicidade, 
está redondamente enganado!

Deixando o “blablablá” de 
lado, a sexualidade é uma par-
te muito importante do rela-
cionamento e é crucial para o 
seu bom funcionamento. Es-
pecialistas afirmam que fazer 
mais sexo não nos torna mais 
felizes e que uma vez por se-
mana é suficiente, mas um 
estudo feito com mais de 400 
mulheres casadas revela uma 
realidade totalmente oposta. 
Como não há novas informa-
ções a esse respeito, melhor 
experimentar, não acham?

CINCO DICAS PARA MANTER SUA VIDA SEXUAL ATIVA 
1 - Arranjem tempo para vocês dois

Você tem um calendário para a sua 

família, para que não se esqueçam 

de todas as atividades das crianças, 

aniversários, e outros compromissos. 

Quando foi a última vez que viu algo 

no calendário para você e seu cônju-

ge? Seu relacionamento é tão priori-

tário quanto o treino de futebol de seu 

filho. Coloque na sua agenda um tem-

po para vocês e faça acontecer.

2 - Tranquilize sua esposa de 

que seu afeto não alterou

Seu corpo muda com a idade. Como 

resultado, ela pode não sentir-se 

tão atraente quanto antes de ter as 

crianças. Quando não se sente sexy, 

ela não se sente muito animada para 

a intimidade. Tranquilize-a sobre seu 

afeto por ela e ajude-a a se sentir 

amada, cuidada e atraente.

3 - Redefinir as preliminares

Com crianças ao redor, você não 

tem tanto tempo de privacidade 

mesmo em seu quarto. Não des-

perdice todo o tempo de vocês nas 

preliminares. Isso não precisa ser 

físico. A troca de mensagens de 

texto sensuais entre vocês ao lon-

go do dia, bilhetinhos atrevidos no 

pacote de lanche dele, e-mails eró-

ticos são tão eficazes como preli-

minares físicas.

4 - Sejam criativos

Com crianças ao redor, o sexo não 

pode ser tão espontâneo como cos-

tumava ser. Há um maior risco de 

interrupções. Em vez de esperar até 

que todas as condições sejam favo-

ráveis (o que pode levar um longo 

tempo), seja criativo sobre onde e 

quando fazê-lo. O sexo pode ainda 

ser romântico e unir o casal, mesmo 

em lugares e momentos inusitados.

5 - Cansaço não é um bom motivo

Depois que as crianças finalmente 

vão pra cama, você está tão exaus-

ta que a última coisa que passa em 

sua mente é sexo. Quando seu côn-

juge se insinua, você acaba tendo 

toda uma conversa sobre por que 

você não está com vontade e como 

fica chateada por ele pensar em 

sexo depois do dia que você teve. 

Basta pensar, você provavelmente 

poderia ter tido sexo e evitado a 

briga que vocês acabaram tendo. 

Além disso, não há nada melhor 

para dormir bem do que aconche-

gar-se ao seu esposo, após faze-

rem amor.
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UM ANO SEM FAZER NOVELA

Após o fim da novela 
“Novo Mundo”, Caio Castro 
resolveu dar uma pausa na 
carreira. O ator, que vai es-
trear em breve como o novo 
apresentador do “Are You 
The One Brasil”, da MTV, vai 
passar um ano viajando de 
motorhome, uma espécie 
de trailer montado para ser 
casa motorizada. Caio viaja-
rá para a Rússia no próximo 
dia 22 e só voltará para o 
Brasil no fim do ano. “Emen-
dei bastante trabalho em 
2017, comecei a gravar a no-
vela no ano retrasado, termi-
nei em setembro, comecei o 
‘Are You The One’, abri outros negócios. Foi um dos anos que 
mais trabalhei. Eu preciso de férias, dar um tempo. E, quando 
terminar a Copa, começo a voltar e só chego no Brasil no fim 
do ano”, explicou Caio Castro.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOELMA MOSTRA O                              
NOVO NAMORADO

Joelma publicou a primeira foto com o 
namorado, Alessandro Cavalcante, em seu 
Instagram. Os dois estão juntos há cerca de 
um ano e começaram a ser vistos em abril. 
Discreta com o relacionamento, a cantora só 
havia sido fotografada com o rapaz em flagras 
de fãs. Na imagem publicada em seu perfil, a 
ex-mulher de Ximbinha surgiu ao lado de Ales-
sandro: “Amores, olhem só a primeira reunião 
de planejamento do ano. Tem muitas novida-
des chegando para vocês! Preparem-se!”. Os 
fãs ficaram empolgados com o clique. “Olha o 
bofe escândalo dela”, disparou um. “Finalmen-
te uma foto do nosso casal! Que papai do céu 
abençoe essa união”, comentou outro.

PATRÍCIA DÁ NOVO
NETO A SÍLVIO SANTOS

Patrícia Abravanel é mamãe nova-
mente: a apresentadora deu à luz Jane, 
sua segunda filha com Fabio Faria, na 
quarta-feira (10). O parto foi confirmado 
ao Purepeople pela assessoria do hospi-
tal Hospital Albert Einstein, em São Pau-
lo. “O nascimento aconteceu na unidade 
Morumbi. Mãe e filha passam bem”, co-
municou a representante da rede hospi-
talar escolhida pela artista, cujo peso na 
gravidez aumentou 16 kg.

MULHER MELANCIA ANUNCIA

NOIVADO COM JOGADOR MICHEL

Andressa Soares, também conhecida 
como Mulher Melancia, ficou noiva do joga-
dor de futebol Michel Macedo, lateral-direi-
to do time espanhol Las Palmas, e contou a 
novidade no Instagram. A funkeira publicou 
uma foto de um momento romântico com 
o companheiro e se declarou após o pedido 
especial. “Como dizer não? Como não que-
rer alguém como você? Como não amar? 
Você foi um presente de Deus e ainda ganhei 
uma sogra maravilhosa de brinde. Juntos 
pra sempre!”, disse Andressa. Na imagem é 
possível ver uma cama com pétalas de rosa, 
velas e balões vermelhos. Depois, no sto-
ries, Melancia exibiu a aliança de noivado.

EM FUNÇÃO DO NOME, FILHA DE
TIRIRICA SOFREU BULLYNG

A filha do humoris-
ta Tiririca, Florentina 
Evellyn, de 20 anos, 
contou em entrevista 
ao jornal Extra que du-
rante a infância e ado-
lescência seu nome 
era motivo de piada 
entre os colegas da es-
cola. “Antes, tinha ver-
gonha do meu nome”, 
admitiu. A música que 
deixou o nome de Flo-
rentina famoso foi lan-
çada antes mesmo de 
seu nascimento e foi 
escrita para uma antiga namorada do pai, que prometeu 
batizar a primeira filha caso a canção fizesse sucesso. Hoje, 
casada com o palhaço Cleiton Ceará, Florentina também 
entrou no ramo humorístico. Ela viaja por todo o Brasil se 
apresentando com paródias como a da música “A danada 
sou eu”, da funkeira Ludmilla, que se tornou “Florentina sou 
eu”, na voz da humorista.
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GRAZI REATA NAMORO
COM PATRICK BULUS

Grazi Massafera e Patrick Bulus se reapro-
ximaram, passaram o réveillon juntos e estão 
juntos novamente. A atriz e o empresário na-
moraram por quase um ano e meio, mas se 
separaram em novembro. A informação é do 
colunista Leo Dias e foi confirmada pela as-
sessoria de imprensa da intérprete da Lívia da 
novela “O Outro Lado do Paraíso”. Na virada 
do ano, o casal teve a companhia da pequena 
Sofia, de 5 anos, filha dela. E os três passaram 
esse final de semana em Angra dos Reis, na 
Costa Verde do Rio, na casa de Patrick.

SEM CIÚMES

Recém-casada com 
o piloto e empresário 

Xandinho Negrão, 
Marina Ruy Barbosa 

garantiu que o marido 
não tem ciúmes das 

cenas românticas que 
ela faz em novelas. No 
evento de lançamento 
de “Deus Salve o Rei”, 
trama na qual fará par 

romântico com Rômulo 
Estrela, a atriz revelou 
que o piloto apoia seu 

trabalho. “Ele assiste. Ele 
gosta, curte e apoia. Ele 
entende, né?“, disse ela 

à revista “Quem”.  Marina 
Ruy Barbosa também 
falou sobre a união do 
elenco do folhetim das 
19h da Globo e elogiou 
a trama. “Sempre dei 
sorte nas novelas que 
atuei, mas Deus Salve 

o Rei virou mesmo uma 
família”. É um trabalho 
muito especial, que vai 

se refletir nas telas. 

ANITTA PEDE VOTO 
PARA VENCER 
PREMIAÇÃO

Após ter um ano de 2017 
digno de uma verdadeira 

“poderosa”, Anitta vem colhendo 
os frutos por seu sucesso nas 
paradas internacionais. Desta 

vez, a cantora comemorou 
e pediu a ajuda dos fãs em 
seu Instagram Stories para 
que votassem nela em uma 

das categorias do prêmio 
iHeartRadio Music Awards 

2018. Disputando a premiação 
pela primeira vez, a brasileira 
concorre ao posto de Social 

Star Award, que aponta o 
artista com maior destaque 

nas redes sociais. “Gente, vim 
falar para você que a gente está 

concorrendo ao IHeartRadio, 
um dos maiores prêmios 

internacionais. Me ajuda! Vamos 
trazer esse prêmio para o Brasil”, 

pediu Anitta.

u
GLOBO

DEUS SALVE O REI

Inácio leva Mariana para a casa de Henri-
queta, e Tereza estranha que Delfina não 
o tenha impedido. Lucinda é falsa com 
Carolina ao vê-la chegar à casa de Emília. 
Reinaldo vê Eunice saindo do hospital e se 
preocupa. Alzira proíbe Celina de se apro-
ximar de José Augusto. Bernardo sugere 
que Pepito transfira o negócio das geleias 
para um galpão, e Alzira se desespera com 
o possível afastamento de Balbina. Maria 
Vitória pede que José Augusto volte para 
Portugal com ela e Vicente. Carolina fala 
com Vicente e Artur sobre a vontade de 
fazer um recital no Grêmio Cultural. Lucer-
ne pensa em como encontrar alguém que 
a ajude com as contas do cabaré. Inácio 
cuida de Mariana com a ajuda de Firmino 
e Angélica. Izabel conta para Padre João 
que Delfina não suporta a filha de Maria Vi-
tória. Macário interrompe seu acordo com 
Fernão. Vasco avisa a Fernão que Delfina o 
espera na Quinta. Celina desconfia do jan-
tar que Alzira deseja promover para Artur. 
Teodoro faz acusações a Conselheiro para 
outros políticos. José Augusto é apresen-
tado a Lucerne.

Afonso parte para Montemor, e pede que 
Amália confie nele. Cássio avisa a Rodolfo 
que Crisélia ordenou que o exército en-
trasse em prontidão. Crisélia garante a Ro-
dolfo que Montemor será atacada. Rodol-
fo desaprova a orientação de Cássio para 
decretar a interdição de Crisélia. Virgílio 
surpreende Afonso na floresta e o desafia. 
Catarina se encanta com a qualificação do 
exército de Constantino e pergunta ao du-
que como ela poderia melhorar as tropas 
de Artena. Afonso consegue vencer Virgílio 
e prefere poupar sua vida. Rodolfo des-
maia ao saber que a rainha mandou atacar 
Artena. Mandingueira encontra Afonso na 
floresta e prevê que uma mulher que apa-
recerá em sua vida lhe trará discórdias e 
morte. Demétrio não entende o motivo de 
Constantino permanecer em Artena com 
seu exército. Crisélia vê um beija-flor na 
janela e toma uma decisão sobre sua vida.

Suzy faz escândalo no hospital e revela a 
todos que Samuel é gay. O psiquiatra fica 
arrasado. Renato é solidário e aconselha 
Samuel a se assumir para a sociedade. 
Adriana tenta conversar com Duda e des-
confia quando ela afirma ser uma mulher 
morta. Mercedes começa a rezar Gael, 
que tem uma crise. Cleo expulsa Gael da 
casa de sua avó. Samuel enfrenta todos, e 
Adinéia consola o filho. Clara decide com 
Renato quem será sua próxima vítima. 
Laura não aceita que seu vestido de noiva 
seja pago por Vinícius. Adriana conver-
sa sobre o caso de Duda com Natanael. 
Samuel convida Cido para viajar. Nádia 
decide marcar o jantar com Raquel. To-
maz liga para Renato e pede para visitar 
Josafá, Mercedes e Cacau. Patrick avisa a 
Clara que entrará com o pedido de guarda 
de Tomaz. Samuel leva Cido até a Mãe do 
Quilombo. Tomaz diz a Clara que sentiu 
saudades dela. Gustavo alerta Sophia so-
bre a petição de Patrick.

u O OUTRO LADO DO PARAÍSO
GLOBO

A imprensa internacional está animada com a reto-
mada do namoro entre Neymar e Bruna Marquezine: 

depois de a atriz ser alvo de um equívoco do jornal 
inglês, voltou a aparecer em veículos europeus, desta 

vez, na França. A revista “Paris Match” relembrou a pos-
tagem com declaração feita pelo craque. “’Quando vi, 

já estava nos seus braços’, escreveu Neymar em Insta-
gram, sob uma foto evocativa: o atacante do PSG dá um 

beijo voluptuoso em Bruna Marquezine. O futebolista 
de 25 anos e a atriz namoram desde o carnaval no Rio 
de Janeiro de 2012. Eles vivem de uma paixão episódi-

ca. Em junho passado, eles romperam pela terceira vez. 
Mas Neymar e Bruna Marquezine estão juntos nova-

mente”, afirmou a publicação sobre o casal, que pode 
se reencontrar até o fim de janeiro em Paris.

PAIXÃO EPISÓDICA VIVIDA
POR MARQUEZINE E NEYMAR
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Maranhão Atlético e Moto Club se 
enfrentam no primeiro clássico de 2018.                   

O jogo serve como teste para a temporada

AMISTOSO?

  1 X 1

Sampaio empata em 
amistoso antes da estreia

Com uma vitória por 1 a 0 sobre o Cordino, no Presi-
dente Vargas, em João Pessoa, na Paraíba, na noite da 
última quinta-feira (11), o Treze garantiu presença na fase 
de grupos da Copa do Nordeste. A partida foi válida pela 
rodada de volta da fase preliminar do torneio. No jogo de 
ida, no Frei Epifânio, em Imperatriz, o Treze já havia con-
quistado um empate por 1 a 1, por isso poderia até empa-
tar sem gols que confirmaria a classificação.

Em jogo com domínio do time da casa, Edinho Canu-
tama marcou o único gol, já aos 40 minutos do segun-
do tempo, mas o resultado não traduziu a superioridade 
dos mandantes, que acertaram bolas na trave e exigiram 
muito trabalho da defesa adversária.

Com a classificação, já estão definidos três dos quatro 
times que avançam para a fase de grupos. Além do Tre-
ze, o Globo-RN e o CSA já confirmaram presença. Resta 
ainda uma vaga que será disputada entre Náutico e Ita-
baiana, neste sábado, na Arena Pernambuco. No jogo de 
ida, as duas equipes empataram sem gols. O Treze entra 
no Grupo A, ao lado de Santa Cruz, CRB e Confiança. Na 
primeira rodada, em data ainda não definida, o adversá-
rio será o CRB.

Treze vence o Cordino 
e está na fase de grupos

COPA DO NORDESTE

 O MAC TAMBÉM FEZ ALGUNS TESTES DURANTE 
A PREPARAÇÃO PARA TEMPORADA 2018

Com arbitragem de 
Mayron Frederico dos Reis 
Novaes e os assistentes se-
rão Djavan Costa da Silva e 
Valderi Sousa Carvalho, o pri-
meiro clássico de 2018 do fu-
tebol maranhense acontece 
neste sábado (13), às 15h30, 
no Estádio Nhozinho Santos. 

Moto Club e Maranhão 

Atlético se enfrentam em 
amistoso que praticamen-
te encerra a pré-temporada 
dos clubes antes da estreia 
no Campeonato Maranhense 
2018.

Durante a preparação para 
a partida, os técnicos Marci-
nho Guerreiro (Moto Club) e 
Meinha (MAC) já têm as equi-
pes praticamente formadas.

Guerreiro trabalha com 
os atletas motenses desde o 
dia 1º de dezembro de 2017, 
quando iniciou a pré-tempo-
rada na cidade de Pinheiro. Já 
Meinha começou um pouco 
mais tarde, mas teve bastan-
te tempo para preparar o gru-
po para esse amistoso. “Ma-
remoto é sempre um jogo à 
parte. Apesar de ser uma par-
tida amistosa, os dois times 
querem sempre garantir a vi-
tória. Então, nesse confronto, 
nunca tem jogo fácil. O nosso 
torcedor pode ir ao estádio 
com a certeza de que o Moto 
vai pra cima com tudo”, afir-
mou o técnico rubro-negro.

Os ingressos estão à ven-

da nas bilheterias do próprio 
Estádio Nhozinho Santos a 
R$ 20 e R$ 30, com meia-
entrada sendo vendida no 
mesmo ponto, e a confirma-
ção do acesso especial aos 
sócio-torcedores.

FICHA TÉCNICA

MAC x Moto
Local: Estádio Nhozinho 

Santos
Horário: 15h30

MAC
Fábio; Lesson, Anderson 

Alagoano,Lucas e Luís Fer-
nando; Sandro, Curuca, Eloir 
e Felipe; Emerson e Gilliard. 
Técnico: Meinha.

MOTO CLUB
Rodrigo Ramos; Diego Re-

nan, Betão, Wanderson e Gui-
lherme; Rafael Santos, Bruno 
Menezes, André Mensalão 
(Everlan) e Jaílson; Ricardo 
Maranhão e Lucas Bacelar. 
Técnico: Marcinho Guerreiro

Maremoto é sempre 
um jogo à parte. 

Apesar de ser uma 
partida amistosa, os 
dois times querem 
sempre garantir a 

vitória. Então, nesse 
confronto, nunca 

tem jogo fácil

Marcinho Guerreiro, 
técnico do Moto

O Sampaio Corrêa fez o 
último amistoso antes da 
estreia na Copa do Nordes-
te, dia 18, contra o CSA-AL. 
O Tricolor enfrentou o River-
PI, na última quinta-feira 
(11), no Estádio Castelão, e 
saiu com um empate diante 
de sua torcida. No primeiro 
confronto entre as equipes, 
a Bolívia Querida venceu por 
1 x 0, no Piauí.

Os primeiros 45 minutos 
foram de amplo domínio 
Tricolor, quando o placar 
poderia ter sido aberto com 
Reginaldo Júnior. O atacan-
te chutou forte e o goleiro 
adversário colocou para es-
canetio. O River jogava mais 
nos contragolpes e espera-
va o Sampaio em seu cam-
po de defesa. 

Como no primeiro jogo, 
o técnico Francisco Diá 
mudou praticamente todo 
o time na segunda etapa. 
Rodrigo Fumaça foi um dos 
destaques no segundo tem-
po e quase marcou gol em 
chute cruzado.

Em contra-ataque rápido, 
a equipe do River conseguiu 
um pênalti a seu favor e 
abriu o marcador. O Sam-

paio passou a pressionar 
mais e empatou de forma 
inusitada. César Sampaio 
chutou para o alto do meio 
campo, o goleiro do River se 
atrapalhou e viu a bola en-
trar no gol.

A chance da virada ain-
da veio com Bruno Moura, 
em jogada pela ponta direi-
ta, mas ninguém conseguiu 
aproveitar a bola rolada pra 
trás. Foi o último lance da 
partida

Após fechar os amistosos 
de pré-temporada, a equipe 
do Sampaio se concentra 
para abrir oficialmente o 
calendário de competições, 
na próxima quinta-feira, em 
Maceió, contra o CSA. Parti-
da válida pela Copa do Nor-
deste.      

FICHA TRICOLOR

Andrey (André Luiz); Ju-
nio Rocha (Bruno Moura), 
Fredson, Maracás (Odair) 
e James; César Sampaio, 
Yuri Naves (Rafael Pernão), 
Fernando Sobral e Marlon 
(Wellington Rato); Reginal-
do Júnior (Rodrigo Fumaça) 
e Uilliam (Erick).
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PRÓXIMOS DIAS

Mateus Vital está muito próximo de ser anunciado como jogador do Corinthians. O meio-
campista do Vasco realizou exames médicos, em uma clínica de São Paulo. Ele ainda passará 
por exames cardiológicos, provavelmente na segunda-feira. Se for aprovado, Mateus Vital as-
sinará contrato por quatro temporadas.

Na Flórida, onde o Corinthians faz pré-temporada, o presidente do clube, Roberto de An-
drade, disse que a contratação de Mateus Vital “está encaminhada”. O jogador é agenciado por 
Carlos Leite, empresário com trânsito livre no Parque São Jorge.

Mateus Vital, de 19 anos, é o terceiro jogador de relevância a deixar o Vasco nos últimos dias. 
Primeiro foi o zagueiro Anderson Martins, que rescindiu e acertou com o São Paulo. Na quinta, 
o lateral Madson foi negociado com o Grêmio.

Considerado uma das principais promessas do Vasco, Mateus Vital teve seu primeiro ano 
completo como profissional em 2017. Ele foi titular em boa parte da temporada e atuou em 30 
partidas, marcando dois gols.

Mateus Vital passa por exames e                        
deve assinar com o Corinthians

Relatório do desembargador Álvaro Luiz Carvalho Moreira revela dívidas                     
do Fluminense com o meia. Ele está livre e interessa ao São Paulo

LIVRE PARA NEGOCIAR

Moreno está próximo de ser 

anunciado pelo Flamengo

 NEGOCIAÇÃO

Indicado pelo agora ex-
treinador Reinaldo Rueda, 
Marlos Moreno está próximo 
de ser o primeiro reforço do 
Flamengo para a tempora-
da de 2018. O atacante, que 
pertence ao Manchester City 
e está emprestado ao Girona, 
veio à pauta do Rubro-Negro 
desde o fim do ano passado.

A tentativa rubro-negra 
é por empréstimo de, pelo 
menos, 12 meses. As negocia-
ções avançaram nos últimos 
dias, embora os clubes ain-
da não comentem o assun-
to. “Não posso falar sobre o 
tema”, disse o diretor espor-
tivo do clube inglês, Xevi Mar-
cé. O City comprou o Girona 
no ano passado.

O empresário do jogador, 
Humberto Quiceno, está no 
Rio de Janeiro para finalizar a 
negociação com os dirigentes 
do Flamengo. O jogador de 21 
anos ainda treina no Girona. 

Ele trabalhou com Rueda 
no Atlético Nacional, onde 
viveu o melhor momento da 
carreira. Ele foi campeão da 
Libertadores e chegou a ser 
convocado para defender a 
Colômbia na Copa América 
Centenário.

Após o destaque no início 
colombiano, as passagens 

pelo futebol europeu ainda 
não foram de sucesso. Desde 
que foi contratado pelo City, 
Moreno foi emprestado ao La 
Coruña e ao Girona, mas en-
trou pouco em campo.

Com oito gols em 39 par-
tidas pelo Atlético Nacional, 
Marlos Moreno entrou em 
campo 23 vezes pelo La Co-
ruña na temporada 2016/17, 
mas não balançou as redes. 
Com o acesso do Girona, clu-
be parceiro do Manchester 
City, ele foi emprestado, mas 
fez somente três partidas - 
duas pela Copa do Rei. No 
Flamengo, o atacante encon-
traria dois outros colombia-
nos: Berrío, com quem atuou, 
e Cuellar.

O grupo principal do Fla-
mengo se reapresenta neste 
sábado no Ninho do Urubu. 
Depois de sete jogadores na 
reapresentação inicial, dia 4 de 
janeiro, e do retorno da Copa 
São Paulo de futebol júnior de 
mais seis atletas, os jogadores 
iniciam exames médicos e de-
vem ir a campo apenas na se-
mana que vem. Para a estreia 
do Carioca, dia 17 de janeiro 
contra o Volta Redonda, o time 
deve ser formado por juniores 
e outros que retornaram de 
empréstimo.

SCARPA CONSEGUIU A LIBERAÇÃO DO FLUMINENSE VIA JUSTIÇA

O relatório do desembar-
gador Álvaro Luiz Carvalho 
Moreira, do TRT da 1ª Região, 
explica como Gustavo Scarpa 
conseguiu a liberação do Flu-
minense via justiça. Depois de 
ter tido negada a rescisão con-
tratual, o meia teve atendido o 
pedido por meio de um man-
dado de segurança.

A razão: apesar de ter feito 
pagamento para regularizar 
atrasados, o Tricolor não con-
seguiu quitar toda a dívida. 
Quatro meses de direito de 
imagem e um 13º salário fica-
ram em abertos, o que pesa-
ram na nova decisão.

- Ao entrar com a ação, em 
22 de dezembro, Scarpa recla-
mou o não pagamento de seis 
meses de FGTS, 13º e férias de 
2016 e 2017 e quatro meses 
de direito de imagem.

- No dia 3 de janeiro, o Flu-
minense pagou: todo o FGTS, 
as férias de 2016 e 2017, os sa-
lários CLT de novembro e de-
zembro e o 13º salário de 2017.

- Continuam em aberto o 
direito de imagem dos meses 
de agosto, setembro, outubro 
e novembro de 2017 e o 13º 
salário de 2016.

O Fluminense esperava que 
o meia pudesse adotar a me-
dida para tentar derrubar a 

MARLOS 
MORENO FOI 

INDICADO 
PELO EX-
TÉCNICO 

RUEDA

decisão da juíza Dalva Mace-
do, da 70ª Vara do Trabalho do 
Rio de Janeiro. A advogada do 
atleta, Larissa Coropreso Her-
rera, entrou com o mandado 
nesta quinta. O Tricolor aguar-

dava esta definição para poder 
avançar com as negociações 
com o São Paulo. Scarpa ti-
nha contrato até 25/09/2020 
e agora está livre. O valor da 
causa é de R$ 9.383.533,72.
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Condicionador 
caseiro de ervas

Antes de qualquer 

coisa, é preciso lem-

brar que, embora as 

ervas sejam ingredi-

entes naturais, nem 

todas podem ser 

usadas com segu-

rança por qualquer 

pessoa. Algumas po-

dem causar alergia, 

por exemplo. Por isso, 

faça um pequeno 

teste no lado de den-

tro do punho antes 

de aplicar o condi-

cionador caseiro nos 

cabelos. Espere de 1 

a 2 dias para ver se 

ocorre alguma reação 

e só então use o 

condicionador. Caso 

você tenha alguma 

restrição de saúde 

ou esteja grávida 

ou amamentando, 

por favor, consulte o 

médico antes de usar 

alguma erva, mesmo 

de forma tópica como 

neste condicionador 

caseiro!

FAÇA CONDICIONADOR CASEIRO

Receita de condicionador 
caseiro com ervas

Há dois itens para cabelo 
que nenhuma mulher dispen-
sa no chuveiro: shampoo e 
condicionador! No mercado 
existem tantas ofertas que a 
gente fica até tonta sem sa-
ber para onde olhar. Mas que 
tal experimentar fazer o seu 
próprio condicionador? Veja 
uma receita superfácil de 
condicionador caseiro com 
ervas bem cheirosas para 
deixar o seu cabelo lindo e 
macio!

Modo de preparo

Coloque todas as ervas para ferver em uma pane-
la com cerca de 1 litro de água, depois que começar 
a ferver, desligue o fogo e deixe repousar por 30 mi-
nutos. Em seguida, coe. O que usaremos é água, adi-
cione 1 colher de sopa bem cheia de vinagre de maçã. 
Pronto, agora é só colocar em uma embalagem e levar 
para o chuveiro. Pode ser usado por 15 dias. Aplique 
como condicionador no cabelo que não esteja muito 
embaraçado e que você queira que fique um pouco 
mais claro. Quem tem cabelo escuro, deve evitar este 
condicionador!

As ervas usadas no condicionador são:

- Alecrim (1 colher de sopa de folhas) – ajuda no cresci-
mento do cabelo, combate à caspa e dá brilho

- Camomila (1 colher de sopa de flores) – acalma o cou-
ro cabeludo, hidrata e ainda clareia os fios

- Lavanda (1 colher de sopa de flores) – acalma o couro 
cabeludo e perfuma

Agora o restante dos ingredientes: água e vinagre de 
maçã
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Suspeito de homicídio é 
capturado 24h após o crime

Quadrilha suspeita de explodir banco em Zé Doca é presa em operação da polícia.                                
Um policial militar foi capturado junto com os suspeitos

ASSALTANTES DE BANCO PRESOS

  PAÇO DO LUMIAR

Policial militar evita 
“saidinha bancária” 
no Maiobão

 DURANTE FOLGA

Em operação da Polícia 
Civil do Maranhão, por inter-
médio da Superintendência 
Estadual de Investigações 
Criminais (Seic), e Delegacia 
Regional de Ze Doca, em con-
junto com a Polícia Civil do 
Pará, e Delegacia de Capitão 
Poço-PA, foram presas oito 
pessoas envolvidas no assalto 
ao Banco do Brasil da cidade 
de Zé Doca, distante 311 km da 
capital maranhense.

O assalto, que culminou na 
explosão da agência bancária, 
aconteceu na madrugada do 
dia 4 deste mês. 

Os suspeitos foram presos 
na manhã desta sexta-feira 
(12), nas cidades de Capitão 
Poço e Belém. 

A polícia cumpriu manda-
dos de prisão contra o bando 
suspeito do crime, sendo que 
um deles é policial militar do 
Pará.

DAVI SOUSA TERIA MATADO UMA 
PESSOA NA ÚLTIMA QUARTA-FEIRA

1 - Tharllys Romão de Souza

2 - Jean Eder Coelho Costa

3 - Rodrigo Medeiros Alves
4 - Wellington Bezerra Pereira

5 - Gabriel Souza da Silva

6 - Ednizo Santos da Cruz

7 - Phellipe Carvalho Coimbra - PM do estado 
do Pará

8 - Francisco de Assis Pereira

A quadrilha também é investigada pelo as-
salto ao banco da cidade de Capitão Poço-PA, 
praticado no dia 30 de outubro de 2017. Du-
rante as diligências, foram apreendidos duas 
escopetas calibre 12, dois revólveres calibre 
38 e entorpecentes.

As investigações continuam no sentido de 
identificar os demais integrantes da quadri-
lha e de apreender o armamento utilizado 
nos crimes.

PHELLIPE 
CARVALHO 
COIMBRA É 

POLICIAL NO 
ESTADO DO 

PARÁ

OS SUSPEITOS FORAM PRESOS 
EM DUAS CIDADES PARAENSES

Um policial militar, durante sua folga, pren-
deu um suspeito que praticava assalto contra 
um cidadão que saía da agência bancária, loca-
lizada no bairro do Maiobão, município de Paço 
do Lumiar. 

A ação aconteceu quando o policial mili-
tar, lotado no 1° Esquadrão de Polícia Montado 
(1ºEPMont), estava nas proximidades do banco. 
Ele percebeu a atitude criminosa e interveio na 
ação delituosa.

Após imobilizar o criminoso, para evitar uma 
reação de linchamento por populares, o militar 
acionou os policiais do 22º BPM, que deram o 
apoio imediato ao soldado. Junto ao criminoso 
foi encontrado um revólver calibre 38 com seis 
munições intactas.

O material apreendido e o suspeito foram en-
caminhados pelos policiais à Unidade Mista do 
Maiobão e posteriormente ao Distrito Policial 
do Maiobão.

Após 24 horas, a Polícia Civil do Maranhão, por inter-
médio da Superintendência Estadual de Homicídios e 
de Proteção à Pessoa (SHPP), conseguiu prender, em 
flagrante, uma pessoa suspeita de envolvimento em um 
crime de homicídio.

Davi dos Santos Sousa, de 19 anos, seria, de acordo 
com a SHPP, o principal suspeito de um assassinato. A 
prisão ocorreu no Loteamento Presidente Vargas, em 
Paço do Lumiar, região metropolitana de São Luís.

Segundo o superintendente da SHPP, Lúcio Reis, o 
rapaz teria assassinado a tiros Fabiano Costa Ferreira, 
de 41 anos, na última quarta-feira (10), tendo como mo-
tivação uma pretensa “punição” em razão de prática de 
furtos na localidade. De imediato, foi dado início as in-
vestigações, que logo resultaram na prisão do suspeito.

Davi foi apresentado na sede da SHPP em São Luís 
para prestar depoimento e atender às formalidades 
legais, sendo posteriormente encaminhado ao Centro 
de Observação Criminológica e Triagem de São Luís 
(COCTS), ficando seu caso sob responsabilidade do Po-
der Judiciário.
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“CARABINA” EM CANA

Suspeito de homicídio é preso em ação policial

CIDADE OLÍMPICA

Policiais militares da equipe Delta do Grupo Tático Móvel (GTM), 
do 6º Batalhão, durante rondas, receberam, via WhatsApp do 
Disque-Denúncia, informação de que dois homens conhecidos 
como “Luquinha” (foto) e “Mãozinha”, possíveis autores do crime 
de homicídio ocorrido na feira da Cidade Olímpica, no dia 6 de 
janeiro desde ano, estariam escondidos em uma residência na 
Cidade Olímpica. Chegando ao local, Lucas Sousa dos Santos, 18 
anos, o “Luquinha”, foi surpreendido pela guarnição tentando fugir 
com arma de fogo em punho. Ele estava com um revólver calibre 
38, com cinco munições.
Ao ser indagado pelos policiais acerca do homicídio ocorrido na 
região da feira do bairro, ele confirmou que havia participado 
do crime, bem como Mãozinha. Lucas apontou uma residência 
próxima a sua, que seria de Mãozinha, o qual foi abordado. Com ele 
nada foi encontrado.
Após buscas na residência de Lucas, fora encontrada uma pequena 
porção de substância semelhante à maconha e mais uma munição 
de calibre 38. O rapaz foi apresentado na delegacia da Cidade 
Olímpica, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e porte 
de drogas para consumo pessoal.
Lucas já possuía passagens pela polícia por porte ilegal de arma de 
fogo, associação criminosa armada e tráfico de drogas.

Homem suspeito de tráfico internacional de drogas é preso na cidade de 
Chapadinha. O criminoso tinha três mandados de prisão abertos

Uma operação integrada 
entre a Polícia Civil, através 
da Superintendência Estadu-
al de Investigações Criminais 
(Seic), e a Polícia Militar, por 
intermédio do 16º BPM e da 
Diretoria de Inteligência e As-
suntos Estratégicos (Diae), 
resultou na prisão de Geovan 
Firmino da Silva, mais conhe-
cido como “Carabina”, de 38 
anos, suspeito de tráfico inter-
nacional de drogas.

A prisão foi confirmada 
pelo superintendente da Seic, 
Tiago Bardal, informando que 
o suspeito foi localizado no 
município de Chapadinha, que 
fica a 245 km de São Luís. Se-
gundo as investigações, Cara-

bina é considerado um grande 
narcotraficante que possuía 
três mandados de prisão ex-
pedidos pela comarca da ci-
dade sul-mato-grossense de 
Mirassol d’Oeste, pelos crimes 
de tráfico internacional de 
drogas.

Após a prisão, Geovan foi 
recambiado pelo Centro Táti-
co Aéreo (CTA) à sede da Seic, 
no Bairro de Fátima, onde foi 
dado cumprimento aos man-
dados de prisão. 

Após formalidades legais, o 
suspeito foi encaminhado ao 
Centro de Observação Crimi-
nológica e Triagem de São Luís 
(COCTS), ficando à disposição 
da justiça.


