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Segep-MA e Prefeitura de Balsas 
estão com inscrições abertas para 
concursos. Os salários chegam a                    
R$ 9,6 mil. Não perca a chance!
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POLÍCIA PROCURA POR
“RAPUNZEL”, A SEDUTORA

PM REALIZOU MAIS DE 180 MIL ABORDAGENS A BUSÃO

INSCRIÇÕES ABERTAS
EM DOIS CONCURSOS
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ROTEIRORECEITAS – SANDUÍCHE CREMOSO DE CENOURA

PIADA
DOIS AMIGOS NA 
DELEGACIA

Eram dois amigos: “Cala Boca” e 
“Confusão”. Um dia, Confusão se 
meteu em uma briga e foi levado 
pela polícia. Cala Boca foi então 
atrás do amigo. O delegado então 
perguntou:
- Quem é você?
- Cala Boca.
- Você me respeite! Sou uma 
autoridade. O que veio fazer aqui?
- Vim atrás de Confusão.

1 - Na janela comece limpando as esquadrias. 
Com um aspirador de pó, retire o acúmulo de 
poeira entre as frestas.
2 - Depois, use o pano umedecido com limpador 
de uso geral e limpe toda a esquadria de cima 
para baixo.

3 - Siga para a limpeza do vidro: utilize pano 
umedecido com limpador de uso geral, limpe 
toda a superfície de fora e de dentro.

4 - Para que o vidro não fique manchado, use 
um pano seco após usar o pano umedecido.

5 - Retire o pó de todos os móveis e objetos, 
movendo-os do local e limpando todas as 
partes: em cima, laterais, atrás e embaixo.

6 - Tire também o pó do rodapé, das tomadas e 
interruptores.
7 - Utilize o aspirador para retirar a poeira do 
sofá, das almofadas, das poltronas e do tapete.

8 - Por fim, retire a poeira do chão. De 
preferência, utilize o aspirador e passe o pano 
umedecido com limpador de uso geral.
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daMural Galera

FERRYBOATS

Horários diários 
das travessias 

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

Observação: A viagem da 
SERVIPORTO, nos horários de 4h e 
6h, não é oferecida aos domingos. 

Informações: 3231-2216

MARÉS 
Baixa – 00h00 – Altura: 1.1m
Cheia – 05h58 – Altura: 5.2m
Baixa – 12h02 – Altura: 1.4m
Cheia – 18h17 – Altura: 5.2m

 Ingredientes:
2 fatias de pão integral
2 cenouras raladas
2 colheres (sopa) de Margarina 
Amorela Light
1/2 cebola ralada
1/2 xícara (chá) de azeitona picada
1 colher (sopa) de maionese
Sal e pimenta-do-reino à vontade

Modo de preparo:
1- Refogue a cenoura na Margarina 
Amorela e na cebola em uma 
frigideira. 
2 -Depois misture com maionese, 
azeitonas e pimenta-do-reino. 
Agora é só colocar no pão e 
saborear!

Bloco da Imprensa 2018 

-  1ª concentração, dia 
20 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: 17h Tambor de 
Crioula de Mestre Felipe, 
18h Feijoada Completa, 
19h Bloco Tradicional Os 
Foliões, 20h Mega Banda, 
21h Favela do Samba, 22h 
Show Marco Dualibe e 23h 
Banda do Jegue

Projeto Batuques 
Maranhenses – Dia 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.

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. 

Bloco da Devassa - Dias, 
20 e 27 de Janeiro e 3 de 
Fevereiro 2018 às 16h. 
Local: Estacionamento da 
The Music Hall - Lagoa da 
Jansen. Preço de Ingressos: 
acesso livre até as 18h com 
2 Ambientes musicais. 
Atrações: Bruno Shinoda, 
Argumento, Charanga 
Devassa, Levada do Teco, 
Fábio Alta Tensão e Gerrard 
L.

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
Jhonny Boy e Vassoura – 
Fazem show ao vivo a partir 
das 18h todas as sextas-
feiras no Bar e Restaurante 
Sol Nascente – Avenida 
Litorânea.

Choperia Marcelo – 
Apresenta todos os 
sábados a partir das 14h 
música ao vivo coma 
Banda Suave Veneno, 
Grupo Digital e Imperador 
Safadão.

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

ELIULDE (CENTRO), VERA E UM AMIGO  RUBIANE E FÁTIMA PARGA

 PAIXÃO COM SUA LINDA 
FILHA MARIA EDUARDA
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Prefeitura oferece concurso 
com 140 vagas de emprego

SALÁRIOS DE R$ 9,6 MIL
Concurso da Secretaria de Estado da Gestão, 

Patrimônio e Assistência dos Servidores 
Públicos do Estado do Maranhão tem chances                               

para técnico, perito e analista

 ATÉ ESTA SEGUNDA

Os interessados devem se 
inscrever a partir das 10h 
do dia 15 de janeiro até 
as 14h de 23 de fevereiro 
no site da Fundação 
Carlos Chagas (www.
concursosfcc.com.br). 
São cobradas taxas de R$ 
90 (nível médio) e R$ 140 
(superior).
Todos os candidatos 
passarão por uma 
prova objetiva com 50 
questões de múltipla 
escolha, sendo 20 de 
conhecimentos gerais 
e 30 de conhecimentos 
específicos. A avaliação 
está marcada para 
29 de abril de 2018, 
em locais e horários a 
serem divulgados com 
antecedência pela banca 
organizadora.

TÉCNICO 
PREVIDENCIÁRIO
Suporte e apoio 
técnico especializado 
às atividades 
previdenciárias de 
competência da 
unidade gestora do 
Regime Próprio de 
Previdência Social 
(RPPS).

PERITO MÉDICO
Exercer as atividades 
médico-periciais 
inerentes ao 
Regime Próprio 
de Previdência 
Social; emissão de 
parecer conclusivo 
quanto à capacidade 
laboral para fins 
previdenciários; 
inspeção de 
ambientes para fins 
previdenciários; 
caracterização 
da invalidez 
para benefícios 
previdenciários 
e assistenciais; e 
execução das demais 
atividades definidas 
em regulamento. 

Saiba mais sobre 
o concurso da 
Segep-MA

Saiba mais sobre 
atribuições 
básicas do 
técnico e
 do perito

A Prefeitura de Balsas, 
localizada no estado do 
Maranhão, divulgou o edital 
n° 001/2017 de processo 
seletivo simplificado, objeti-
vando preencher 140 vagas 
e formar dezenas de cadas-
tros de reserva para profis-
sionais de todos os níveis de 
escolaridade.

Do total de vagas distri-

buídas, quatro serão reser-
vadas a candidatos com de-
ficiência. As remunerações 
oferecidas variam entre R$ 
1.007,42 e R$ 1.709,96. A re-
alização do certame estará 
sob a responsabilidade da 
Fundação Sousândrade de 
Apoio ao Desenvolvimento 
da UFMA – FSADU. As vagas 
são para as funções de:

A Secretaria de Estado da Ges-
tão, Patrimônio e Assistência dos 
Servidores Públicos do Estado 
do Maranhão (Segep-MA) lançou 
edital de concurso público com 30 
oportunidades. Certificado de en-
sino médio habilita a participação 
para concorrer a uma das cinco 
chances do cargo de técnico previ-
denciário, cuja remuneração inicial 
corresponde ao valor de R$ 1.750.

Um salário de R$ 3.890 é ofere-
cido ao posto de analista executivo 
nas seguintes áreas: administra-
dor (3 vagas), analista de recursos 
humanos (2), assistente social 
(1), contador (1), programador de 
sistemas (2) e engenheiro civil (1). 
Para concorrer é necessário ter 
completado o nível superior.

Também com exigência de gra-
duação, as profissões de perito 
médico (5) e analista previdenciá-
rio nas especialidades administra-
tiva previdenciária (6), atuarial e 
contábil (2) e financeira e contábil 
(2) apresentam vencimento de R$ 
9.600.

- condutor Samu

- professor educação infantil

- técnico em radiologia

- auxiliar educacional cuidador

- professor de português

- professor de matemática

- professor de inglês

- professor de história

- professor de geografia

- professor de educação física

- professor de ciências

- terapeuta ocupacional

- médico veterinário

- médico urologista

- médico radiologista

- médico ortopedista

- médico ginecologista

- médico generalista

- médico dermatologista

- fonoaudiólogo

- enfermeiro e assistente social

As inscrições serão 
realizadas até está 
segunda-feira, 15, 
nos endereços www.
fsadu.org.br e www.
sousandrade.org.br. As 
taxas variam entre R$ 
50 e R$ 80.
As provas objetivas 
serão realizadas 
provavelmente no 
dia 4 de fevereiro de 
2018, em locais e 
horários divulgados 
antecipadamente. Já 
no dia seguinte serão 
informados os gabaritos 
provisórios das provas.
O prazo de validade 
do seletivo será de um 
ano, contado a partir 
da publicação oficial 
da homologação do 
resultado final após fase 
recursal, podendo ser 
prorrogado uma vez por 
igual período.

Inscrições até 
esta segunda
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Operação Busca Implacável realizou mais de 180 mil abordagens nos ônibus em 2017

OPERAÇÃO IMPLACÁVEL

  MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO

Prefeitura prossegue com trabalho nas redes pluviais

A cena se repete várias vezes 
ao dia: policiais militares mon-
tam barreiras em lugares distin-
tos da cidade e iniciam as abor-
dagens em ônibus que fazem 
linha em toda a região metro-
politana de São Luís. De forma 
educada e clara, os policiais se 
identificam aos passageiros, mo-
toristas e cobradores e iniciam a 
abordagem. Trata-se da Opera-
ção Busca Implacável. 

As ações fazem parte das 
estratégias da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública, 
realizadas com efetivo de todos 
os setores da Polícia Militar – ba-
talhões, motos, viaturas e cava-
laria – para conter os índices de 
assaltos a coletivos na Grande 
São Luís.

As 115 equipes da PM envolvi-
das na operação têm uma meta 
diária de pelo menos 20 coleti-
vos por dia, totalizando 180 mil 
abordagens durante todo o ano 
de 2017.

Segundo o coordenador 
operacional do Gabinete do 
Comando Geral da PM, tenen-
te-coronel Frederico Beltrão, 

as operações vão muito além 
de números, alcançando resul-
tados muito mais expressivos 
na garantia da segurança da 
população. “São aproximada-
mente 15 mil abordagens por 
mês. São revistas e apreen-
sões, mas principalmente são 
inúmeros roubos a coletivos e 
assaltos a passageiros coibi-
dos. Se a pessoa tiver a inten-
ção de realizar algum delito 
dentro do coletivo, ela vai pen-
sar duas vezes vendo a ação 
forte da polícia”, destaca o te-
nente-coronel Beltrão.

A Busca Implacável é reali-
zada de acordo com o monito-
ramento das áreas mais vulne-
ráveis como paradas em locais 
considerados de grande risco 
de assaltos e pontos finais de 
coletivos, promovendo ainda fis-
calização com barreiras fixas em 
avenidas estratégicas de fluxo 
intenso e com histórico de regis-
tros de assaltos. 

“Esse tipo de operação foca 
principalmente na prevenção 
dos assaltos. Vendo que a polícia 
não tem local definido para reali-

zar as buscas, nem linhas espe-
cificas, os envolvidos se inibem, 
deixam de andar com armas e 
drogas”, afirma o coordenador.

REGISTRO DAS OPERAÇÕES
O acesso aos ônibus é feito 

por meio de cartões magnéticos, 
elaborados em conjunto com a 
Segurança e a Secretaria Muni-
cipal de Trânsito e Transportes. 
A cada passagem dos policiais 
pelo aparelho instalado nos ôni-
bus, as informações são envia-
das automaticamente. E a partir 
daí é construído o relatório do 
dia de operação das equipes.

MAIS OPERAÇÕES
O tenente-coronel Frederico 

Beltrão também destaca que as 
abordagens a coletivos são re-
alizadas por outras operações. 
“Além da Busca Implacável, ou-
tras operações têm como objeti-
vo a retirada de drogas e armas 
das ruas que acabam contem-
plando também as abordagens a 
coletivos, fazendo que o número 
real de abordagens a ônibus seja 
bem maior”, destaca Beltrão.

15 EQUIPES DA POLÍCIA MILITAR ENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO TÊM 
UMA META DIÁRIA DE ABORDAR PELO MENOS 20 COLETIVOS POR DIA

Com o objetivo de prosse-
guir com as ações de preven-
ção aos alagamentos na cida-
de, a Prefeitura de São Luís 
tem intensificado os trabalhos 
de desobstrução de bueiros e 
galerias em diversos bairros 
da capital. Executados pela 
Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Públicos (Semosp), 
os serviços já contemplaram 
bairros como Coroado, Vicen-
te Fialho, Turu, Renascença, 
Bairro de Fátima, Cohab e Co-

hatrac. As ações também che-
garam à Avenida João Pessoa, 
no Filipinho.

Na limpeza de bueiros e ga-
lerias, a Semosp utiliza o cami-
nhão hidrojato, eficaz no de-
sentupimento de rede águas 
pluviais. Entre as vantagens 
do uso do caminhão estão o 
baixo custo operacional e a 
alta eficiência. A desobstrução 
das galerias com a remoção 
dos resíduos favorece o esco-
amento adequado das águas 

da chuva, reduzindo, assim, 
a incidência de alagamentos 
pela cidade, favorecendo es-
pecialmente a mobilidade dos 
cidadãos ludovicenses duran-
te o período chuvoso.

LIMPEZA
O objetivo dos serviços de 

desobstrução de galerias é 
retirar areia, lixo e outros tipos 
de resíduos que se acumulam 
nesses locais, principalmente 
por conta do descarte irre-

gular de resíduos sólidos nas 
vias públicas. Para combater 
a prática do descarte incor-
reto, a Prefeitura de São Luís 
mantém, de forma regular, a 
coleta domiciliar, executada 
pelo Comitê Gestor de Lim-
peza Urbana. No Filipinho, o 
recolhimento acontece todas 
as segundas, quartas e sextas, 
no período diurno.

Além da coleta domiciliar, os 
moradores contam com pon-
tos específicos para eliminação 

adequada dos resíduos sólidos 
como, por exemplo, entulhos 
da construção civil, utensílios 
domésticos e móveis velhos. 
O Ecoponto mais próximo do 
Filipinho está localizado na Ave-
nida dos Africanos, no Parque 
Amazonas. Aliados às demais 
iniciativas de limpeza da cida-
de, os Ecopontos, distribuídos 
de forma estratégica pela capi-
tal, visam contribuir para a pro-
teção da saúde pública e para a 
qualidade ambiental.
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7 MITOS E VERDADES 
DA FEBRE AMARELA

A Sociedade Brasileira de Medi-
cina de Família e Comunidade (SB-
MFC) orienta sobre doença que atin-
ge algumas cidades do país, onde 
há fila de espera pela vacina. Com a 

epidemia de febre amarela em algu-
mas cidades do país e a confirmação 
de casos isolados pelo Ministério da 
Saúde, a Sociedade Brasileira de 
Medicina de Família e Comunidade 

(SBMFC) esclarece as principais 
dúvidas sobre a doença que é mais 
frequente em matas (ciclo silvestre), 
mas apenas em macacos. Conside-
ra-se o ser humano um hospedeiro 

acidental do vírus – o mosquito pica 
um macaco infectado, e depois pica 
um humano não vacinado. Esse é 
considerado o ciclo silvestre da fe-
bre amarela

Confira mitos e verdades 

da febre amarela
A febre é o principal sintoma. 
VERDADE. A febre amarela é 
considerada uma síndrome 
febril transmitida por mos-

quito. Assim, o principal sinto-
ma dela é a febre que dura até sete dias. 
Associados à febre, o paciente apresenta 
alguns sintomas gerais e inespecíficos: 
calafrios, dores pelo corpo, dor de cabe-
ça, dor nas costas, mal-estar, náuseas e 
vômitos.

É possível prevenir. VERDADE. 
Porém, a única forma de pre-
venção é a vacinação contra 
o vírus da febre amarela. Ou-

tro ponto muito importante é o 
controle do vetor, que na zona urbana é o 
Aedes aegypti (o mesmo mosquito trans-
missor da dengue, zika e chikungunya).

Qualquer pessoa pode se vacinar. MITO. Atual-
mente, o Ministério da Saúde considera uma pes-
soa com vacinação completa após duas doses da 
vacina, sendo que é necessário haver um tempo 

de 10 anos entre as duas vacinas, exceto nas crian-
ças que é com nove meses e quatro anos. Importante ressal-
tar que não são todas as cidades do Brasil que necessitam 
de vacina, apenas as que tem macacos com febre amarela ao 
redor (risco elevado da doença). 
A vacina, como todo medicamento, apresenta riscos à saúde, 
por isso existem suas indicações e contraindicações, que es-
tão a seguir:
Com duas vacinas, a chance de ter febre amarela é muito pe-
quena. Um ponto a se considerar é quem pode e quem não 
pode ser vacinado: crianças menores de seis meses e idosos 
acima dos 60 anos, gestantes e mulheres que amamentam 
crianças de até seis meses, pacientes em tratamento de cân-
cer e pessoas imunodeprimidas.
Em situações de emergência epidemiológica, vigência de sur-
tos, epidemiasou viagem para área de risco, o médico deverá 
avaliar o benefício e o risco da vacinação para estes grupos, 
levando em conta o risco de eventos adversos.

A pessoa fica com a 
pele amarelada. VER-
DADE. O nome da 
febre é característico 

pois em torno de 15-
25% dos pacientes ficam com a 
pele amarelada (icterícia).

Existe tratamento es-
pecífico. MITO. As-
sim como a dengue, 
zika e chikungunya, 

inicialmente é oferecido 
suporte para dor e orientação de 
ingestão de bastante líquido. Caso 
haja piora dos sintomas, é neces-
sária a internação e alguns casos 
inclusive são internados em UTI.

1

4

3
2

5

O diagnóstico está disponível 
em todo o Brasil. MITO. O 
diagnóstico é realizado por 
exame de sangue, mas que 

não é disponível em todos os 
lugares do Brasil, por ser um exame mui-
to específico, contudo sempre que há o 
risco (é pensada nesse diagnóstico), é 
colhido exame e encaminhado ao labora-
tório para confirmar. Existem outros exa-
mes mais comuns que é possível fazer o 
diagnóstico do quadro grave (problemas 
de coagulação, hepáticos e renais). O 
diagnóstico laboratorial não é obrigatório 
para o tratamento.

6
É contagiosa. MITO. A 
única forma de trans-
missão da febre ama-
rela é pela picada do 

mosquito.

Mesmo tendo tomado 
as duas doses, tenho 
risco de pegar febre 
amarela. MITO. As 

duas doses da vacina 
são suficientes para proteger du-
rante toda a vida contra a doença.

7

8
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TE CONTEI?

TITI, FILHA DE EWBANK E GAGLIASSO,
ADOROU A MODELO PATHY DE JESUS

A atriz Giovanna 
Ewbank usou sua conta 

do Instagram para 
homenagear a modelo e 
atriz Pathy Dejesus. De 

acordo com Giovanna, a 
filha de quatro anos, Titi, 
ficou “louca de paixão” 

pela foto: “Bom dia com 
uma foto dessa minha 

amiga DEUSA. Só porque 
ela é muito gata, gente 

boa, está deslumbrante”, 
escreveu.  Essa não é a 

primeira vez que Ewbank 
homenageia mulheres 

negras nas redes sociais. 
Personalidades como Viola Davis, Taís Araújo, Iza, Lellêzinha, 
entre outras. Na postagem, inúmeros internautas elogiaram 

Pathy: “Que referência para sua filha! Arrasou!”, escreveu uma 
fã. Outra comparou ela com a pequena: “Titi no futuro”. A publi-

cação rendeu mais de 85 mil curtidas.

DESPEDIDA DO

 “VÍDEO SHOW”

Joaquim Lopes irá deixar 
definitivamente a bancada 
do “Vídeo Show”. O ator e 

apresentador vai sair da atra-
ção para se dedicar ao seu 

trabalho na novela “Orgulho e 
Paixão”, que estreia no dia 27 
de março no lugar de “Tempo 

de Amar”. A partir desta 
segunda-feira (15), Otaviano 

Costa retornará à atração 
após suas férias e o rodízio 
de apresentadores terá fim. 

Ao lado de Sophia Abrahão, o 
marido de Flávia Alessandra 
formará a dupla fixa de apre-
sentadores do “Vídeo Show”. 

Antes de sair de férias, 
Otaviano se emocionou ao se 

despedir do colega. 

SEU SIGNO DE HOJE
ÁRIES – Notáveis probabilidades de suces-
so nas questões relacionadas com concur-
so, testes, aumento de vencimentos e ren-
dimento. O contato com desconhecidos lhe 
será útil. Por isso, medite um pouco sobre os 
seus problemas, uma vez que agindo assim, 
você verá ideias novas surgirem.

TOURO – Vizinhos ou parentes muito chega-
dos procurarão ter questões com você neste 
dia, não dê, portanto, motivos para isso. A influ-
ência também não é propicia ao amor. Excelen-
te, contudo para o trabalho e para os negócios.

GÊMEOS – O período da manhã será um 
tanto complicado para você. Mas, à tarde, 
tudo deve melhorar sensivelmente. Conse-
guirá progredir no trabalho e será bem suce-
dido. Êxito profissional e boa saúde.

CÂNCER – Dia que poderá beneficiá-lo nas 
questões pessoais intimas e familiares por-
que o signo atual o eleva em quase todos 
os sentidos. Pode demorar um pouco, mas 
conseguirá o que está pretendendo. Pense 
mais em seu lar. 

LEÃO – Suas boas qualidades e habilidades 
influenciarão de maneira benéfica, pessoas 
importantes para você. O trabalho e as em-
presas estão em bom aspecto. Nervosismo 
à flor da pele. Mantenha calma.

VIRGEM – Evite, neste dia, qualquer ação, 
que possa afetar seu equilíbrio nervoso. Por 
outro lado, sua saúde melhorará totalmente, 
suas chances de sucesso geral também serão 
evidentes. Viver na ilusão acabará lhe decep-
cionando quando se deparar com a realidade.

LIBRA – Excelente dia para tratar com agri-
cultores, agropecuários, feirantes e agrôno-
mos. Terá sucesso nos negócios imobiliários 
e muito poderá progredir, profissionalmente, 
neste dia. Fluxo neutro, contudo, ao amor.

ESCORPIÃO – Apesar de boas oportunida-
des para a vida social e o encontro com os 
amigos, sua disposição não lhe permitirá ir 
muito longe. Melhoria em termos financei-
ros, em particular em relação a soluções em 
longo prazo.

SAGITÁRIO – Sua criatividade pessoal e 
participação de outras pessoas favorecerão 
o desenvolvimento da carreira profissional. 
Início de uma fase de mudanças nas suas 
emoções e na maneira de se relacionar com 
as pessoas.

CAPRICÓRNIO – Amizade feliz, sucesso 
profissional, social e financeiro e o que pre-
nuncia este dia para você. Poderá ter por 
outro lado, algum aborrecimento passa-
geiro provocado pelos filhos ou pais. É um 
dia impróprio para discussões em todos os 
sentidos.

AQUÁRIO – Você terá vantajosas e reais opor-
tunidades, já que o seu signo é pleno de chan-
ces e oportunidades. Favorável para compras 
e vendas lucrativas. O período da noite poderá 
ser aproveitado em recreação, diversão.

PEIXES – Alguma prudência é bastante 
aconselhável, uma vez que afastará a pos-
sibilidade de se perder em pequenos negó-
cios ou outros assuntos. As Influências são 
benéficas e você pode tratar de assuntos 
importantes. 

XUXA DÁ CONSELHO PARA SASHA

Namorando há 
dois meses com 
Bruno Montaleone, 
Sasha Meneghel 
ganhou a aprova-
ção de Xuxa no re-
lacionamento com 
o ator, com quem 
a jovem passou ré-
veillon acompanha-
da no Rio Grande do 
Norte. Com sonho 
de se tornar avó em 
breve, a apresenta-
dora do “Dancing 
Brasil” contou à re-
vista “Caras” que 
costuma aconselhar 

a filha quando o assunto é o coração. “Seja feliz, aproveite o mo-
mento como se fosse o último. Se arrepende de algo que você 
fez e não do que você não fez. Ame, ame, ame muito. A vida fica 
mais linda quando amamos”, declarou ela, há cinco anos realiza-
da em seu relacionamento com o cantor Junno Andrade.
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TE CONTEI?

LUCIANO E ANGÉLICA ESTÃO EM DUBAI
Luciano Huck está curtindo férias em Dubai. Acompanhado de An-

gélica, com quem está casado há 13 anos, e dos herdeiros, Benício, 
Joaquim e Eva, o apresentador do “Caldeirão do Huck” assistiu a uma 
corrida de falcões. Com a competição transmitida para a população 
dos Emirados Árabes, o comunicador, a mulher e a caçula apareceram 
ao vivo em um canal local. “Nós na TV de Dubai”, publicou ele, enquanto 
assistia a disputa das aves em uma pista de 400 metros organizada 
pelo príncipe herdeiro, Sheikh Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al 
Maktoum.

NOVELAS

u
GLOBO

TEMPO DE AMAR

u
GLOBO

MALHAÇÃO

Tina confronta Mitsuko, que 
exige que a filha se afaste para a 
recuperação de Anderson. Ellen 
se preocupa com as finanças da 
família. K2 afirma a K1 que será 
uma ótima mãe. Roney descobre 
sobre a suposta gravidez de K2 e 
repreende Tato. Gabriel pede para 
passar uma temporada moran-
do com Roney. Ellen alerta Keyla 
para a possibilidade de K2 ter fal-
sificado os exames. Ellen e Tina 
lamentam a ausência nas aulas. 
Dóris se surpreende ao saber por 
Josefina da suposta gravidez de 
K2. Moqueca tenta identificar a 
última entrega de Anderson, mas 
Mitsuko desliga o telefone. 

Inácio leva Mariana para a casa 
de Henriqueta, e Tereza estranha 
que Delfina não o tenha impedi-
do. Reinaldo vê Eunice saindo do 
hospital e se preocupa. Bernardo 
sugere que Pepito transfira o ne-
gócio das geleias para um galpão, 
e Alzira se desespera com o pos-
sível afastamento de Balbina. Ma-
ria Vitória pede que José Augusto 
volte para Portugal com ela e Vi-
cente. Carolina fala com Vicente 
e Artur sobre a vontade de fazer 
um recital no Grêmio Cultural. 
Lucerne pensa em como encon-
trar 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 Vitória. Macário in-
terrompe seu acordo com Fernão. 
Vasco avisa a Fernão que Delfina o 
espera na Quinta. 

Rodolfo constata que Afonso 
está vivo. Afonso sofre ao saber da 
morte de Crisélia. Augusto avisa a 
Catarina que eles irão ao funeral 
de Crisélia. Virgílio alerta Amália 
sobre Afonso. Rebeca entrega a 
Afonso uma carta escrita por Cri-
sélia. Rodolfo demonstra interesse 
por Catarina. Olegário comen-
ta com Lupércio que considera 
estranha a história contada por 
Afonso sobre seu sumiço. Rodolfo 
tenta impressionar Catarina. Dia-
na fica intrigada com o interesse 
de Virgílio de querer melhorar a 
aparência de seu negócio. Augus-
to e Catarina deixam Montemor 
após o funeral de Crisélia. 

Gustavo avisa a Sophia que Ra-
quel será a juíza no processo da 
guarda de Tomaz. Lívia fala sobre 
seu novo namorado para Sophia, 
sem mencionar seu nome. Josafá 
ensina Tomaz a soltar pipa. Lívia se 
enfurece ao saber que o filho está 
na casa de Mercedes. A Grande 
Mãe incentiva Samuel a assumir 
sua orientação sexual. Estela su-
gere que Gael ajude Clara a ficar 
com Tomaz. Duda revela a Adriana 
a história que Laerte contou antes 
de morrer. Amaro se preocupa ao 
saber que a família de Estela pode 
deixar de explorar as minas de es-
meraldas. Samuel convida Cido 
para morar com ele. Lívia leva To-
maz embora da casa de Mercedes. 
Laura garante a Rafael que Vinícius 
não atrapalhará seu casamento. 
Patrick vai ao bordel falar com Le-
andra sobre Duda. Juvenal lamenta 
a distância de Estela para Mariano.

u O OUTRO LADO DO PARAÍSO
GLOBO

uDEUS SALVE O REI
GLOBO

Eduardo Costa terminou o 
seu namoro com a bailarina 

Victoria Villarim. A informação 
foi confirmada pela assessoria 

do sertanejo, via mensagem 
de texto. Segundo informa-

ções, houve desgaste entre o 
casal, que optou por dar um 

fim no relacionamento de um 
ano. Eduardo Costa e Victoria 
Villarim se conheceram duran-
te a turnê de Leonardo, que é 
um dos principais amigos do 

sertanejo.

DESGASTE 
ACABA COM 
NAMORO DE 

EDUARDO 
COSTA E 

VICTORIA
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ESPORTES

APELIDOS E NOMES ESTRANHOS DA COPINHA
A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018 traz os melhores 

apelidos e os nomes mais impactantes das últimas edições 
da competição, com destaque para Mocorongo, do Despor-
tiva Paraense. Já entre os nomes, uma verdadeira sopa de 

letrinhas. Um dos atletas tem como sobrenome Bisneto. E o 
que dizer de Jonkhaermeson, do Votuporanguense?
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GERAL

FANTASIA INFANTIL COM CAIXA DE PAPELÃO
COMO DECORAR PRESILHA DE CABELO 

A fantasia vai ficar ainda mais legal se você 
combinar com a vestimenta da criança. Caso 
esteja fazendo uma garça, tente colocar uma 
roupa branca na criança e elementos que 
conversem com a fantasia, como, por exem-
plo, a coroa, neste projeto.

Olha que dica linda para aprender como fazer uma 
fantasia infantil com caixa de papelão! Assim o car-
naval vai ficar ainda mais feliz com uma linda fanta-
sia artesanal feita por você.

Fica ainda mais especial se for feito para uma 

pequena ou um pequeno. As crianças ficam ótimas 
nessas fantasias fofas! O mais legal é que dá para 
fazer para adultos também. Outra coisa muito opor-
tuna é a chance que você tem de personalizar como 
achar melhor. Ou seja, dá para fazer outros animais 

ou figuras, caso você queira.  Para fazer outros moti-
vos, é só utilizar a mesma base e personalizar o rosto 
e colocar as outras peculiaridades do seu persona-
gem. Veja como é fácil de fazer e crie essa fantasia 
infantil com caixa de papelão também!

Fantasia Infantil com Caixa de Papelão

Veja no diagrama do projeto como foi fácil 
criar esta fantasia. Você só precisa fazer 
dois furos grandes numa caixa de papelão 
estreita, alguma que a criança fique con-
fortável, sem ser muito grande.
Corte outra caixa de papelão para fazer o 
pescoço com cabeça e bico. E corte tam-
bém dois círculos ovais grandes para fazer 
as asas. Faça uma fenda no meio da caixa, 
na parte que vai encaixar o pescoço.
Pinte tudo com a cor branca, caso esteja 
fazendo uma garça e espere o tempo de 
secagem para continuar o passo a passo.

Cole papeis (em formato também de círculos ovais 
ou penas) para representar as penas da sua garça 
em cada círculo oval que representará cada uma das 
asas. Depois cole cada uma em um dos lados da cai-
xa.
Faça quatro furos para prender os elásticos e a crian-
ça poder vestir a fantasia infantil com caixa de pa-
pelão.

Pinte a cabeça da sua 
garça para fazer o seu 
rostinho com tinta e 
pincel. Com pó brilho-
so (Glitter) você pode 
fazer detalhes para 
deixar a fantasia ain-
da mais fofinha. Veja 
como ficou uma gra-
cinha essa coroa toda 
brilhosa.
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¢ EM CANA

Polícia procura mulher que fez tocaia para vítima de 
homicídio no Coroadinho. Segundo os militares, “Rapunzel” 

teria seduzido a vítima até o local do assassinato

A Polícia Militar procura uma 
mulher identificada apenas como 
“Rapunzel”, responsável pela to-
caia que resultou na morte de um 
homem no bairro do Coroadinho. 
O caso aconteceu na tarde da úl-
tima quinta-feira (11). A mulher 
utilizou de “técnicas de persua-
são” para levar a vítima até o local 

do assassinato.
Rapunzel teria seduzido o ra-

paz e um amigo, de nome Erick 
dos Santos Oliveira, mais conhe-
cido como “Makito”. Eles conver-
saram pelo WhatsApp e marca-
ram um encontro. 

No local marcado, um homem 
apareceu e atirou contra os dois, 

mas Makito sobreviveu, sendo atin-
gido apenas de raspão na perna. 
Já o amigo foi baleado na cabeça 
e morreu no local. A vítima, até o 
fechamento desta edição, ainda 
não tinha sido identifi cada, mas, de 
acordo com o relatório da Secretaria 
de Segurança Pública do Maranhão 
(SSP-MA), tem cerca de 18 anos.

A Polícia Civil do Maranhão, 
por meio da Delegacia de Rou-
bos e Furtos - DRF, deu cum-
primento a mandados de pri-
são preventiva em desfavor de 
Luís Carlos da Silva Guterres, 
o “Lilico”, de 22 anos, e Fran-
cielton Gonçalves dos Santos, 
o “Lord”, de 26 anos.

Lilico foi identifi cado pela 
DRF como autor dos crimes 
de roubo majorado e associa-
ção criminosa armada, sendo 
responsável, juntamente com 
seus comparsas, por assaltar 
uma residência no Cruzeiro 
do Anil e causar um prejuízo 

de cerca de R$ 40 mil para a 
vítima.

Por sua vez, Lord foi identi-
fi cado pela DRF como um dos 
autores do roubo a residência 
ocorrido no dia 14 de julho de 
2017, no bairro João de Deus, 
causando um prejuízo de R$ 
30 mil para a vítima.

Os suspeitos, que já se 
encotravam presos por ou-
tros crimes, terão as ordens 
de prisão cumpridas e se-
rão novamente enviados ao 
sistema penitenciário, onde 
permanecerão à disposição 
da Justiça.

DRF cumpre mandados de prisão contra dois suspeitos
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Homem é preso por tentar assassinar vice-prefeito de 
Penalva. “Branco de Cândido” foi capturado em um 

povoado do município, onde estava escondido

TENTOU 
MATAR VICE

 BATE E VOLTA!

Suspeito é preso várias vezes 
em menos de três meses

Uma ação da Delegacia de 
Roubos e Furtos (DRF) culmi-
nou na captura de Jeferson 
Raimundo Vaz Corrêa, de 20 
anos, suspeito de estupro e 
assaltos em São Luís.

De acordo com informa-
ções da polícia, Jeferson Cor-
rêa foi reconhecido pela vítima 
e confessou crime de roubo a 
residência, seguido de estu-
pro, ocorrido no dia 13 de se-
tembro de 2017, no bairro Chá-
cara Brasil.

No mês de abril de 2017, 
Jeferson havia sido preso pela 

DRF e encaminhado para a pe-
nitenciária por ter cometido 
os mesmos crimes de roubo a 
residência e estupro, desta vez 
no bairro Chácara Itapiracó.

Após ter ficado preso pou-
co mais de um mês, Jeferson 
Corrêa foi posto em liberdade 
e voltou a praticar crimes. Ele 
furtou uma arma de fogo de 
um policial militar. 

Jeferson Corrêa será no-
vamente encaminhado ao 
sistema penitenciário, onde 
permanecerá à disposição da 
Justiça.

A Polícia Civil do município 
de Penalva conseguiu cap-
turar uma pessoa em cum-
primento a um mandado de 
prisão preventiva em desfavor 
de Genildo dos Santos Jansen, 
mais conhecido como “Bran-
co de Cândido”, suspeito de 
cometer uma tentativa de ho-
micídio no município.

De acordo com delegado 
Leonardo de Carvalho Morei-
ra, o preso teria tentado assas-
sinar o vice-prefeito da cida-
de, conhecido popularmente 
como “Careca da Cultura”, fato 
este ocorrido na área central 

da cidade. Segundo as investi-
gações, o crime teria sido mo-
tivado por questões políticas 
relacionadas à última eleição 
municipal.

Ainda segundo o delegado, 
Branco de Cândido estava es-
condido na residência de uma 
irmã, localizada no Povoado 
Oriente, em Penalva. Após a 
prisão, o mesmo foi encami-
nhado à delegacia da cidade 
para prestar seu devido depoi-
mento, e onde deve aguardar 
sua transferência para um sis-
tema penitenciário, ficando à 
disposição do Poder Judiciário.

“BRANCO DO 
CÂNDIDO” 

TINHA 
MANDADO 
DE PRISÃO 

EXPEDIDO PELA 
JUSTIÇA  

JEFERSON 
RAIMUNDO VAZ 

CORRÊA


