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Radialista e locutor 
“Carlos Show” e o 
professor Agnaldo 
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DICAS – PASSO A PASSO                   
PARA LIMPAR COZINHA
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                           PÁGINA 2

ROTEIRORECEITA - COZIDO DE CARNE COM LEGUMES RÁPIDO

PIADA

LOTERIAS

 PROBLEMA COM O VIZINHO
Dois amigos conversam sobre 
os problemas que um está 
tendo com seu vizinho:
- Meu vizinho é um chato, um 
verdadeiro pé no saco. Acredita 
que ele veio bater na minha 
porta hoje às 3 da manhã?
- Nossa, realmente você tem 
razão. E você não xingou ele?
- Xinguei um pouco. Só não 
xinguei mais porque ele deu 
sorte de eu já estar acordado 
tocando bateria.

1 -Inicie a limpeza da cozinha pela louça. 
Primeiramente lave e enxague todos os itens.

2 - Enxugue toda a louça e guarde cada item 
em seu local.

3 - Limpe a janela e o vidro com pano 
umedecido com limpador geral.
4 - Em seguida, passe um pano seco no vidro 
para não deixar manchas.

5 - Limpe os armários utilizando esponja/
pano com detergente neutro. Se necessário, 
enxague o pano e passe mais de uma vez 
para retirar o acúmulo de resíduos do 
produto.

6 - Em seguida faça a limpeza detalhada dos 
eletrodomésticos: fogão, forno, micro-ondas, 
geladeira.

7 - Limpe o chão da cozinha, primeiramente 
retirando a sujeira com aspirador de pó.

8 - Depois, esfregue o piso.

9 - Para finalizar, passe o pano umedecido.
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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 – 00h24 – Altura: 00:87M
Cheia – 06h26 – Altura: 05:31M
Baixa – 12h38 – Altura: 01:05M
Cheia – 18h38 – Altura: 05:61

INGREDIENTES:
2 cenouras picadas
1 tomate picado 
sem sementes
2 batatas médias 
cortadas em cubos
1 batata doce 
pequena cortada 
em cubo
1/4 (um quarto) de 
abóbora cortada 
em cubos
1/2 repolho 
cortado em tiras
Vagem a gosto
1 colher de óleo
1/2 cebola picada
3 pimentas de cheiro
2 dentes de alho amassados
Pelo menos 500 g de acém cortado em cubos

Sal
Pimenta-do-reino
Tempero a gosto
2 cubos de caldo de carne
2 colheres de sopa de extrato de tomate
Cheiro verde a gosto (coentro e cebolinha)

MODO DE PREPARO:
1 - Em uma panela cozinhe as batatas cortadas, as 
cenouras, a abóbora, as vagens, em seguida coloque 
os caldos de carne e deixe ferver
2 - Em outra panela coloque o óleo, a cebola, o 
alho, deixe dourar um pouco e coloque a carne 
previamente temperada e as pimentas de cheiro
3 - Coloque o tomate, tampe a panela por alguns 

minutos, assim que os legumes estiverem cozidos misture 
com a carne já frita e deixe em fogo brando e a panela 
tampada
4 - Coloque o extrato de tomate e espere uns 5 minutos, 
despeje o cheiro verde a gosto

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

ENCONTRO DOS AMIGOS NO LAVA-JATO E CONVENIÊNCIA MARINHO
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Diretor-geral da Polícia Federal confirma que concurso será autorizado. 
Serão 600 vagas de emprego com salários que passam dos R$ 23 mil

600 VAGAS NA
POLÍCIA FEDERAL

>>SALÁRIOS 
PARA OS APROVADOS

>>600 VAGAS DISPONÍVEIS NO CONCURSO

De acordo com informações da assessoria 
de imprensa da Federação, porém, o aval do 
MPDG não deve contemplar todas as 1.758 
vagas solicitadas, no sentido de adequar o 
certame às dotações orçamentárias de 2018. 
Desta forma, a oferta deverá ser de 600 pos-
tos, sendo 50 para a carreira de delegado, 150 
para agentes, 100 para peritos e 300 para es-
crivão. A realização do concurso ainda este 
ano é considerada imprescindível, uma vez 
que em declaração recente, o próprio diretor-
geral admitiu que a carência de servidores, em 
especial para o cargo de delegado, tem causa-
do morosidade nos trabalhos da corporação, 
inclusive nas investigações da Operação Lava-
Jato.

Vale lembrar que, de acordo com o decreto 
presidencial 8.326, de 2014, a PF pode iniciar 
novo concurso para seus quadros sempre que 
constatada uma defasagem de pelo menos 5% 
dos servidores, sem necessidade de autoriza-
ção prévia do MPDG para realizar o certame. 
Ainda assim o órgão precisa de confirmação 

do Planejamento de que dispõe de verbas para 
as contratações.

Para concorrer aos cargos de agente e es-
crivão basta possuir curso de nível superior em 
qualquer área de formação. Para perito, nível 
superior em áreas específicas, e para delega-
do, superior em direito, com pelo menos três 
anos de atividade jurídica ou policial, compro-
vados na data da posse. Para todos os cargos, 
os aprovados também deverão possuir carteira 
de habilitação a partir da categoria “B”, quando 
da posse.

Normalmente, a lotação é feita preferencial-
mente nos postos de fronteira e nos Estados 
do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Roraima, per-
mitindo a remoção de pessoal nestas localida-
des. Obedecidas estas condições, o preenchi-
mento pode ser feito em todos os estados, de 
acordo com as necessidades.

A aplicação das provas da PF costuma ser 
feita em todas as capitais, exceto o exame oral, 
que ocorre somente em Brasília. 

NÃO PERCA!

Prefeitura de 
Barras abre 
mais 100 
postos de 
trabalho

A Prefeitura de Barras, no 
Piauí, estará recebendo ins-
crições ao processo seletivo 
(edital n.º 001/2018) desti-
nado à contratação de 102 
novos servidores de nível 
superior, em caráter tempo-
rário. Os vencimentos ofer-
tados são de R$ 1.227,67, 
para trabalhar em jornada 
de 20 horas semanais.

Os cargos com opor-
tunidades são: professor 
de 6º ao 9º Ano (Ciências, 
Geografia, História, Inglês, 
Matemática, Língua Portu-
guesa), professor de edu-
cação infantil e professor de 
ensino fundamental do 1º ao 
5º ano.

As inscrições serão acei-
tas até o dia 19 de janeiro de 
2018, via internet no ende-
reço eletrônico www.insti-
tutomachadodeassis.com.
br. O valor da inscrição é de 
R$ 68.

Os inscritos serão sele-
cionados por meio de prova 
escrita objetiva, composta 
por questões de Língua Por-
tuguesa, LDB /Fundamen-
tos da Educação e Conheci-
mentos Específicos da Área. 
A prova objetiva será aplica-
da na data provável de 28 de 
janeiro de 2018, em local e 
horário a serem divulgados 
com antecedência.

A validade do processo 
seletivo é de um ano, a con-
tar da data de publicação de 
sua homologação.

Quem pretende participar 
do novo concurso da Polí-
cia Federal (PF) em 2018 já 
deve intensificar os estudos. 
Acontece que em reunião re-

alizada no final de dezembro 
com a Federação Nacional 
dos Policiais Federais  (Fena-
pef), o diretor-geral da Polícia 
Federal (PF), Fernando Se-

góvia, confirmou que o novo 
concurso público da corpo-
ração já está praticamente 
autorizado pelo Ministério 
do Planejamento, Desenvol-

vimento e Gestão (MPDG). 
Com isto, a expectativa é de 
que a autorização seja oficia-
lizada no decorrer das próxi-
mas semanas.

Para os cargos de agente 
e escrivão, a remuneração 
atual é de R$ 12.441, 26, já 
considerando o auxílio-ali-
mentação de R$ 458. Além 
disso, as duas categorias 
contarão com reajuste em 
janeiro de 2019, subindo 
para R$ 12.980,50.

Para perito e delegado, 
o inicial atualmente é de 
R$ 23.130,48, mas contará 
com reajuste em janeiro de 
2019, quando passará para 
R$ 24.150,74. Para os dois 
cargos, a jornada de traba-
lho é de 40 horas semanais.   
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Cultura, sol e praia, gastronomia, ecotu-
rismo, aventura, turismo náutico. Com uma 
riqueza de paisagens naturais e diferentes 
influências culturais, o Maranhão é um des-
tino ideal para quem procura diversidade. 
Há opções para diversos gostos. 

Além dos destinos mais conhecidos, 
como os Lençóis Maranhenses, muitas ou-
tras atrações movimentam o turismo local, 
como o Delta das Américas, terceiro maior 
delta oceânico do mundo, formado pelos 
principais afluentes do Rio Parnaíba e que 
pode ser conhecido a partir de Tutóia e 
Araioses. 

Para se ter ideia, de acordo com o último 
Mapa do Turismo Brasileiro, produzido pelo 
governo federal, 53 cidades, distribuídas 
em 10 regiões, possuem vocação turística 
no estado. 

O documento é um instrumento que 
destaca municípios que adotam o turis-
mo como estratégia de desenvolvimento e 
orientador para a criação de políticas públi-
cas. No último mapa, de 2017, 16 novos mu-
nicípios entraram na contagem, entre eles, 
Formosa da Serra Negra, Balsas, Fortaleza 
dos Nogueiras, Itinga do Maranhão, Mon-
tes Altos, Igarapé Grande, São João do Só-
ter, Chapadinha, Vargem Grande, Primeira 
Cruz, entre outros.

DIVERSIDADE
Segundo quem trabalha no ramo, como 

a empresária Maria Antonieta Uchôa, as op-
ções mais procuradas ainda são a capital 
São Luís, os Lençóis e Alcântara: “Há uma 
grande procura por esses destinos, mas 
nosso estado possui muitas opções e, che-
gando aqui, as pessoas se surpreendem e 
sempre podem conhecer mais”. 

Na internet, no site Maranhão Terra de 
Encantos (maranhaodeencantos.com.br) é 
possível conferir opções a partir do tipo de 
interesse do viajante, se em gastronomia, 
cultura ou turismo de aventura, além de 
mapas com os atrativos e um calendário es-
pecífico de eventos. Confira alguns roteiros. 

SÃO LUÍS – ROTEIRO DE 3 DIAS

Dia 1 – City Tour em São Luís passando pelas 
praias do Calhau, São Marcos, Ponta d’Areia e 
Lagoa da Jansen, até o Centro Histórico. Cami-
nhada pelas ruas de pedras de cantaria e visita 
às principais casas de cultura do Centro Histórico.

Dia 2 – Embarque em Catamarã com destino 
à Alcântara, com duração média de uma hora 
e 20 minutos pela Baia de São Marcos. Chega-
da em Alcântara e início do passeio a pé pelas 
ruas e pela riquíssima história dessa cidade 
que já foi uma das mais importantes do Brasil. 
Sugere-se visitas a museus, igrejas e ruínas.

Dia 3 – Visita à Raposa: A primeira coisa a fa-
zer quando se chega nesta vila de pescadores é 
usar como meio de transporte as embarcações 
típicas do local, e aí começa a experiência: ob-
servação da fauna e flora local, representadas 
pelos manguezais existentes na região.
Além do passeio náutico, a renda de Bilro é tra-
dicional nessa comunidade. Não deixe de levar 
um souvenir típico. No período da tarde, não 
deixe de visitar a cidade de São José de Ribamar, 
tradicional pela religiosidade e belas praias.

SÃO LUÍS / LENÇÓIS 
MARANHENSES – ROTEIRO DE 5 DIAS

Dia 1 – City Tour em São Luís passando pelas 

praias do Calhau, São Marcos, Ponta d’Areia 
e Lagoa da Jansen, até o Centro Histórico. 
Caminhada pelas ruas de pedras de canta-
ria e visita às principais casas de cultura do 
Centro Histórico.

Dia 2 – Embarque com destino à Barreirinhas 
com duração de quatro horas em boa estrada, 
onde se pode observar plantações de Babaçu 
e Buriti. Barreirinhas está localizada à mar-
gem do Rio Preguiças e oferece várias opções 
de lazer e aconchego. O Parque Nacional dos 
Lençóis Maranhenses, localizado próximo à 
cidade, é uma joia rara, com magníficas du-
nas esculpidas pela natureza. Para o período 
da tarde, sugere-se realizar o passeio em ve-
ículo 4×4 com travessia em trilhas de areias 
brancas, lagos e pequenas dunas até chegar 
ao Parque, podendo optar por dois circuitos de 
visitação: Lagoa Azul ou circuito Lagoa Bonita. 
Aproveite o passeio e finalize o dia contem-
plando um belíssimo pôr do sol nas dunas.
Pela manhã, embarque em lancha voadei-
ra para passeio no majestoso Rio Preguiças, 
com suas águas calmas onde se avista, em 
suas margens, igarapés, mangues, buritis, 
pés de Juçara (açaí), tucunzeiros, além de 
garças e maçaricos. Nesse passeio aconte-
cem três paradas. A primeira é em Vassou-
ras, onde se pode saborear uma deliciosa 
água de coco e interagir com os macacos 
pregos que ali habitam. A segunda parada 
é Mandacaru, pequeno vilarejo de pescado-
res que tem o Farol de mesmo nome para 
contemplar a paradisíaca visão de dunas, do 
rio e sua foz. A terceira parada, Caburé, é um 
paraíso localizado entre o Rio e o Mar. Esse 
é o ponto de almoço, diversão e descanso.

Dia 4 – Pela manhã, saída em veículo 4×4 
com destino ao Canto do Atins, local de ca-
minhada pelas belas dunas do Parque e de 
banho nas águas das lagoas que se formam 
no período de chuva. Na hora do almoço, 
não deixe de provar o famoso camarão gre-
lhado, típico do povoado. Após essa refeição, 
nada melhor do que descansar em redes, 
sentindo uma deliciosa brisa do mar. Suge-
re-se o pernoite em Atins.

Dia 5 – Retorno à São Luís.

CHAPADA DAS MESAS
ROTEIRO DE 3 DIAS

Dia 1 – Pela manhã, deslocamento pela 

BR-230 (Transamazônica) até a cidade de 

Riachão, 21 km de estrada de terra/areia 

Off Road até o Encanto Azul, nascente de 

rochas calcárias de águas cristalinas com 

tonalidade azulada. Ideal para a prática 

de flutuação. No período da tarde, visita 

ao Poço Azul, cachoeiras dos Namorados, 

Santa Luzia, Santa Paula, do Moreno e 

Santa Bárbara.

Dia 2 – Pela manhã, deslocamento pela 

BR-010 com destino à cachoeira Santuário 

de Pedra Caída. No período da tarde, visita 

às cachoeiras da Caverna e Capelão. Neste 

passeio, existem diversas opções de espor-

tes de aventura como tirolesa de 1400m e 

Arvorismo.

Dia 3 – Pela manhã, deslocamento pela 

BR-230 (Transamazônica) até o povoado 

de São João da Cachoeira, mais um quilô-

metro de estrada de terra para o acesso às 

cachoeiras gêmeas do Itapecuru. São duas 

cachoeiras que formam um belíssimo lago 

para banho.

Para conferir muito mais, basta acessar 

maranhaodeencantos.com.br e boa via-

gem!
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Você sabia que 
a maioria dos 

brasileiros tem 
medo de não viver 

com conforto 
quando se 
aposentar?

PLANEJE SUA APOSENTADORIA
O risco de 
depender do INSS

Passo a passo para planejar sua aposentadoria

Deixar a aposentadoria unica-
mente nas mãos do governo 
é cada vez mais arriscado. 
Quando se fala em Previdência 
Social, só se discute redução de 
benefícios – nunca aumento.
A reforma da Previdência 
que está em discussão afeta 
todos os trabalhadores ativos, 
especialmente os que hoje têm 
menos de 50 anos. Entre as 
propostas, estão o aumento da 
idade mínima da aposentadoria 
e do tempo de contribuição.
Isso está acontecendo porque, 
na Previdência Social, os traba-
lhadores da ativa é que pagam 
a aposentadoria dos inativos. 
Hoje, existem nove trabalha-
dores ativos para cada pessoa 
acima de 65 anos; em 2040, 
haverá apenas um trabalhador 
para cada idoso (!), segundo o 
IBGE. Ou seja, tende a ser cada 
vez mais difícil manter a qualida-
de de vida para as pessoas que 
dependem apenas do INSS.

Agora que falamos um panorama do problema da aposentadoria: por onde começar a se 
planejar? Às vezes pode faltar motivação para lidar com esse assunto, pois se aposentar é algo 
que parece estar em um futuro muito distante. Mas não se engane: é preciso começar a se 
preocupar com esse assunto já!

A boa notícia é que, quanto 
mais cedo uma pessoa come-
ça a planejar e investir para a 
aposentadoria, menos ela pre-
cisa guardar por mês para ter 
futuro confortável.

Aqueles que, ao contrário, 
começam a pensar no assun-
to muito tarde, precisam fa-
zer um esforço muito maior. 
Quem deixa para depois aca-
ba tendo que compensar não 
só o dinheiro que poderia ter 
guardado antes, como tam-
bém os juros que deixaram de 
se acumular.

O PRIMEIRO PASSO PARA SAIR DA INÉRCIA É O AUTOCONHECIMENTO
1 - Decida quando se aposentar

Você já sabe com quantos anos quer 
parar de trabalhar? Quanto mais 
tempo investindo, menores deverão 
ser os seus aportes mensais.
Além disso, quem começa cedo pode 
investir em ativos de risco, como 
ações. Se a Bolsa cair muito, você 
ainda tem tempo para esperar o mer-
cado se recuperar, com a chance de 
ter retornos acima da média. Outro 
ponto é que os investimentos de 
renda fixa de longo prazo costumam 
render mais. Por exemplo, há títulos 
do Tesouro Direto com vencimento 
em 2035, 2045 ou até 2050.

2 - Estime qual renda você quer ter

Qual deverá ser a sua renda, no futu-
ro, para que você tenha a qualidade 
de vida desejada?
Lembre-se de que você terá algu-
mas despesas que hoje não tem 
– por exemplo, o mesmo plano de 

saúde pode custar cinco vezes mais 
para a terceira idade do que para os 
jovens.
Por outro lado, os idosos deixam de 
ter alguns gastos importantes, como 
o sustento dos filhos ou prestações 
de imóvel.
Então, liste todos os gastos que você 
espera ter como aposentado e some 
os valores. Apenas some os valores 
a preços de hoje. Não é necessário 

projetar a inflação, por enquanto.
Outra maneira de visualizar isso é 
pensar de maneira global o “salário” 
que você gostaria de ter enquanto 
aposentado.

3 - Calcule a reserva que será 
necessária

Agora você já tem uma ideia da ren-
da que deseja ter quando se aposen-

tar, é preciso calcular o tamanho da 
reserva que você precisa acumular 
para manter essa retirada mensal na 
aposentadoria. Vamos lá!
Para o cálculo correto, é necessário 
considerar a rentabilidade líquida de 
taxas e impostos, assim com o ren-
dimento real (que considera o efeito 
da inflação).
Como ponto de partida, vamos con-
siderar um investimento em renda 
fixa que renda 100% do CDI. Hoje 
o CDI projetado para um ano está 
em 13%, o que dá um rendimento 
mensal de cerca de 1%.
Sobre o rendimento, retiramos o 
Imposto de Renda. Vamos usar 
como parâmetro a alíquota de 15% 
ao ano para fundos de investimento 
de renda fixa de longo prazo – consi-
derando que a aplicação ficará lá por 
mais de dois anos.
Assim, para calcular o rendimento 
líquido de imposto, basta multiplicar 
a rentabilidade mensal por 0,85. No 
nosso exemplo, dá 0,85% ao mês.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/INTERNET
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Anderson passa mal, e Nena pede 
que Ellen se afaste. Ellen conta a 
Tina que Anderson recuperou a 
memória. Dóris orienta K2 a re-
velar a suposta gravidez para a 
mãe, e a menina fica apreensiva. 
Malu percebe a proximidade entre 
Lica e Samantha. Roney permite 
que Gabriel passe uma tempora-
da em sua casa. K2 teme ser alvo 
de piadas na escola. Marta e Luís 
convencem Dóris a avaliar a cam-
panha de seu projeto. Juca comen-
ta com Benê que pensa em conse-
guir um trabalho.

José Augusto convida Lucerne 
para sair e faz elogios. Teodo-
ro garante a Olinto que armará 
contra Conselheiro. Balbina diz a 
Pepito que teme deixar a casa de 
Bernardo e Alzira. Lucerne afirma 
a Gilberte que fará com que José 
Augusto equilibre as finanças do 
cabaré. Edgar reclama com Artur 
sobre a atenção aos artigos de 
Olímpia. Artur aceita o convite de 
Alzira para jantar em sua casa. 
Isolina incentiva Raimundo a lutar 
por Nicota. Conselheiro anuncia a 
Maria Vitória que promoverá um 
jantar para seu pai. 

Catarina pede a Lucíola que não 
conte a Augusto sobre Constan-
tino. Afonso revela a Cássio que 
está apaixonado por Amália. Amá-
lia comenta com Tiago que ficou 
intrigada ao ver Virgílio e Diana 
passeando juntos. Afonso ignora 
o pedido de Samuel sobre a mina 
de ferro, que sofre risco de desmo-
ronamento. Catarina avisa a Cons-
tantino que não se casará com o 
marquês. 

Samuel afirma a Sophia que não 
prejudicará Clara novamente. 
Gael diz a Clara que irá ajudá-la a 
conseguir a guarda de Tomaz. Ca-
etana aconselha Patrick a desistir 
de ajudar Duda. Nádia informa 
Bruno que marcou um jantar para 
tentar se reconciliar com Raquel. 
Cido pede demissão. Nádia pega 
o dinheiro da propina com Sophia. 
Amaro beija Estela. Mariano diz a 
Juvenal que desconfia do caráter 
de Amaro. Lívia se encontra com 
Mariano. Sophia faz fotos de Ra-
quel com o celular. Adriana recla-
ma de não conseguir convencer 
Duda a falar sobre sua vida. 

NOVELAS

GLOBO

uMALHAÇÃO

GLOBO

uTEMPO DE AMAR

GLOBO

uDEUS SALVE O REI

GLOBO

uO OUTRO LADO DO PARAÍSO

MARIDO COLOCA 
APELIDO EM ANITTA

Anitta mudou de visual e adotou fios 
loiros. Novo no Twitter, seu marido, Thiago 

Magalhães, usou a rede social para con-
tar que, por ele, o visual está aprovado. 

“Gatíssima! Tô chamando ela de Khaleesi 
agora! Sabe quem é? De Game Of Thrones”, 

escreveu, mencionando a personagem 
interpretada por Emília Clarke na produção 

americana que foi alvo de comparações 
com “Deus Salve o Rei”, próxima trama das 

sete global.

RepRodução

EMILY FOI REPROVADA
EM TESTE DA GLOBO

Depois de vencer o “BBB 17”, 
Emily Araújo tentou investir na car-
reira de atriz, mas não teve sucesso. 
A jovem fez diversos testes para a 
dramaturgia da Globo e até mesmo 
para repórter do “Vídeo Show” e foi 
reprovada em todos. Por ser finalis-
ta da atração, a gaúcha teve o con-
trato estendido até dezembro do 
ano passado, porém o vínculo não 
foi renovado pela emissora. Sem 
emprego na Globo, Emilly Araújo 
anunciou que vai criar seu próprio 

canal no YouTube. Durante uma live no Instagram, a gaúcha contou que o 
lançamento do canal acontecerá em breve. “Vai ser nesse mês. A gente vai 
poder ficar mais pertinho e vamos nos ver mais”, disse ela a uma internauta.

SAUDADES!!!
Parece que a distância está fazendo com que a saudade que Túlio 

Gadêlha sente da namorada, Fátima Bernardes, seja recorrente. O ad-
vogado, que mora em Recife, já havia feito posts lamentando a falta da 
namorada, que mora no Rio de Janeiro, em outras ocasiões e voltou a 
fazê-lo semana passada. No Instagram, Túlio Gadêlha postou uma foto 
romântica em que aparece debruçado em uma mesa junto com Fátima 
Bernardes. “Cultive energias positivas para que o universo trabalhe em 
seu favor. Energias negativas não ajudam em nada“, escreveu ele na le-
genda da imagem, usando as “Good vibes” (boas vibrações, em inglês) 
e “Saudades”.

JOAQUIM LOPES
 CHORA AO SE DESPEDIR 

DO “VÍDEO SHOW”
Joaquim Lopes apresentou na última 

sexta-feira (12) seu último “Vídeo Show”: 
agora, ele vai se dedicar à dramaturgia na 

Globo e viver o vilão da novela “Orgulho e 
Paixão”, com estreia prevista para março 

deste ano. E não conseguiu conter as 
lágrimas ao ouvir um depoimento de 
Otaviano Costa. “Mesmo estando de 
férias do outro lado do mundo - estou 

em Dubai, para ser mais exato no meio 
do deserto, num acampamento beduí-

no - eu fiz questão de vir até aqui para dar 
meu beijão pra você e desejar boa sorte. E 
dizer que eu te amo e te respeito. Obrigada 
por tudo. “Te amo, meu irmão, obrigada por 
tudo”, respondeu Joaquim, no estúdio.

PAULA FERNANDES SERÁ UMA
FREIRA EM “DEUS SALVE O REI”

Os fãs de Paula Fernandes podem comemo-
rar! Neste ano, a cantora aparecerá nas te-
linhas para todo o Brasil. É que a sertaneja 
fará uma participação para lá de especial 
em “Deus salve o Rei”, como uma freira 
que gosta de cantar, mas, ironicamen-
te, é bastante desafinada. Segundo 
informações, Paula terá uma intensa 
preparação antes de dar as caras na 
trama de Daniel Adjafre - mas ela 
já está empolgadíssima. “Sou bem 
noveleira quando posso! Inclusive 
é uma grande honra dar voz à 
tantas trilhas de novelas e 
filmes! Já foram mais de 16 
novelas! Participar da 
s u p e r p r o d u ç ã o 
‘Deus Salve o Rei’ 
será mais uma ex-
periência incrível! 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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SEU SIGNO DE HOJE
ÁRIES - A influência dos as-
tros promete bons ganhos e 
lucros em negócios rápidos e 
especulações razoáveis. Es-
pecial atenção aos assuntos 
domésticos, familiares, pro-
fissionais e tudo o que lhe dê 
elevação e estabilidade. 

TOURO - Neste momento, 
você será beneficiado em 
questões comerciais e na so-
lução que deseja para um pro-
blema profissional. Por outro 
lado, procure não perder de 
vista seus principais objetivos 
financeiros.

GÊMEOS - Pessoas nascidas 
conhecidas poderão auxiliá-lo 
neste dia. A influência astral 
é a melhor para contatos pú-
blicos, pois estará com ânimo 
para falar e influenciar favora-
velmente os outros. 

CÂNCER - Os amigos leais 
o ajudarão em qualquer difi-
culdade e conseguirá realizar 
boa parte de seus anseios e 
desejos. Ótimo ao amor e ao 
trabalho. 

LEÃO - Todavia, tome cuida-
do com perigos de acidentes 
provocados por produtos in-
flamáveis e corrosivos. Seja 
sereno ao resolver problemas 
neste dia.

VIRGEM - Bons prenúncios. 
Este dia lhe trará êxito. Não 
perca tempo com minúcias. 
Arrisque-se em projetos mais 
audaciosos, mesmo que os 
outros não acreditem. 

LIBRA - Período que enfrenta-
rá alguma oposição e dificul-
dades impostas por parentes, 
familiares e vizinhos. Não se 
preocupe, pois com autocon-
fiança e inteligência sairá ven-
cedor. 

ESCORPIÃO - A saúde, nes-
ta fase, necessita de maior 
atenção, bem como o campo 
profissional. Mantenha a sua 
insegurança longe dos assun-
tos profissionais.

SAGITÁRIO - Fase que lhe 
propicia alguns resultados 
satisfatórios, principalmente 
se tratando de planos para o 
futuro. Todavia, você deverá 
desconfiar em quem quer que 
seja, cuide da saúde e evite 
desordens que possam afetar 
sua moral.

CAPRICÓRNIO - Muita ativi-
dade profissional e êxito nos 
negócios e novos empreendi-
mentos sociais, estão previstos 
para você. Ótimo estado men-
tal o que lhe dará mais rapidez 
ao ter que tomar decisões. 

AQUÁRIO - Tudo indica que 
você alcançará sucesso em tudo 
que empreender ou imaginar. 
Dê continuidade ao que tem que 
fazer. Faça-o com o máximo de 
entusiasmo e otimismo. 

PEIXES - Você deverá evitar 
discussão, atritos e dispu-
tas com autoridades, com 
pessoas de boa disposição e 
com seus inimigos declara-
dos e rivais. 

CARLA VILHENA PEDE
DEMISSÃO DA GLOBO
Repórter especial do “Fan-

tástico” e uma das apresen-
tadoras do “Jornal Nacional”, 
Carla Vilhena pediu demissão 
da Globo, depois de anos de 
serviços prestados à emisso-
ra.  O UOL teve acesso ao e-
mail em que Carla se despede 
dos colegas de trabalho, e re-
produz na íntegra logo abaixo, 
Na mensagem, a jornalista de 
50 anos afirma que irá deixar 
a TV para se dedicar ao site 
pessoal que criou há cerca de 
um ano e meio. “Há um ano e 
meio experimentei algo que 
me trouxe uma enorme satis-
fação: a criação de um blog, 
que virou um site pessoal, 
onde pude expor um pouco 
mais de quem sou e do que 
desejo ser. Conheci um mun-
do completamente novo. Me 
surpreendi, aprendi muito -  e 
gostei. Meu projeto pessoal 
precisa ampliar fronteiras e, 
enquanto for vinculada ao jor-
nalismo, estarei impossibilita-
da de fazer isso”, escreveu. 

FAMÍLIA INTEIRA 
SERÁ CONFINADA 
NO BBB 18

O “BBB 18” terá mais uma 
novidade, além da mudança 
no sistema de votação. Pela 
primeira vez, uma família 
inteira será confinada no re-
ality, mas ainda há segredo 
em relação ao formato dos 
parentes que estarão na 
casa. Os participantes serão 
divulgados a partir da próxi-
ma quarta-feira, cinco dias 
antes da estreia, marcada 
para a segunda-feira seguinte (22). Ainda de acordo com a 
informação, a produção já entrou em contato com os futu-
ros brothers, para gravar vídeos e trazê-los para o Rio. Tiago 
Leifert continuará na apresentação. 

APÓS 15 ANOS DE CASADOS

Diogo se separa 
de Milena

RepRodução/InstagRam

O jornal “Extra” noticiou que o sambista Diogo Nogueira 
se separou da personal trainer Milena Nogueira após quase 
15 anos de união. De acordo com a publicação, eles ainda 
moram na mesma casa e estariam aguardando passar o 
Carnaval para anunciar a separação. A assessoria de im-
prensa de Milene afirmou ao “Extra”, no entanto, que os dois 
continuam casados. Nos “Bastidores do Carnaval de 2017” 
na RedeTV!, Diogo Nogueira disse que a esposa é muito ciu-
menta.

Divulgação Divulgação

VIVIANE ADOTA 
VISUAL RADICAL 

USANDO DREADLOKS
Vivia-

ne Araújo 
passou por 

uma mudan-
ça radical 
ao adotar 

dreadlocks. 
A transfor-

mação ficou 
a cargo da 
hair stylist 

Marília Oliveira e acabou 
dividindo os fãs da rainha 

de bateria do Salgueiro. 
“Linda de qualquer jeito”, 

disse um. “Está igual a 
Beyoncé, cada dia um 

cabelo diferente”, apontou 
outro. “Amei seu cabelo”, 

completou um terceiro. 
Antes dessa mudança, a 

atriz já havia surpreendido 
ao usar uma peruca para 

sambar ao lado de Iza em 
esquenta da vermelha e 
branca para o carnaval. 

RepRodução/InstagRam

GRETCHEN REBATE CRÍTICAS
SOBRE SUA BOCA

Durante uma de suas trans-
missões ao vivo no YouTube, 
Gretchen se irritou com al-
guns comentários sobre os 
procedimentos estéticos que 
realizou para aumentar a boca 
e resolveu mais uma vez reba-
ter as críticas. A cantora, que 
já voltou para a França depois 
de passar uma temporada no 
Brasil, repetiu que gosta dos lábios do jeito que eles estão. 

“Podem falar da minha boca. Enquanto vocês falam da 
minha boca, eu aproveito ela. Aproveito falando, comendo, 
beijando e fazendo mais coisas… Se vocês tanto falam é 
porque devem se incomodar, né, gente? Mas eu gosto dela 
assim. Se alguém reclamar, não tô nem aí. Sabe por quê? A 
boca é minha, sou eu que usufruo dela, me olho no espelho 
e digo ‘ai, como você está com a boca linda’. 

RepRoDução/instagRam
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 FASE DE GRUPOS

No sufoco, Timbu carimba vaga na Copa do Nordeste

DIFICULDADES NO NORDESTÃO
Técnico Francisco Diá prevê dificuldades, mas confia no Sampaio Corrêa. Estreia do 
clube maranhense será nesta quinta-feira contra o CSA, em Maceió, pelo Grupo D

A temporada 2018 do Sam-
paio Corrêa começa oficial-
mente nesta semana, mais 
precisamente na quinta-feira, 
às 20 horas (horário de Bra-
sília), contra o CSA - campeão 
da Série C do Brasileirão -, no 
Estádio Rei Pelé, em Maceió, 
pelo Grupo D da Copa do Nor-
deste. O técnico Francisco Diá 
sabe das dificuldades, mas 
confia em seu elenco. “Che-
gou a semana da estreia na 
temporada. Estamos em uma 
chave difícil na Copa do Nor-
deste, em que todos os jogos 
são complicados, tanto dentro 
quanto fora de casa. Mas nos 
preparamos bem e acredito 
que estamos no caminho cer-
to. A tendência é evoluir com 
o decorrer das competições”, 

declarou o treinador boliviano.
Para o jogo contra o CSA, 

Diá deverá ter o zagueiro Joé-
cio à disposição. O zagueiro se 
recuperou de um problema no 
joelho e pode ser opção para o 
confronto no Estádio Rei Pelé. 

A equipe Tricolor terá mais 
três dias de preparação antes 
da estreia na Copa do Nor-
deste. Na segunda e terça-
feira, no período da tarde, às 
15h30, e na quarta pela ma-
nhã, às 9h, sempre no CT. A 
delegação embarca às 17h 
rumo a Maceió. 

Já pelo Campeonato Mara-
nhense, a estreia será apenas 
em 22 de janeiro, às 21h15 
(horário de Brasília), contra o 
Bacabal, no Estádio Castelão, 
em São Luís.

TÉCNICO FRANCISCO DIÁ TERÁ O 
ZAGUEIRO JOÉCIO À DISPOSIÇÃO

Diante de quase 5.000 tor-
cedores, o Náutico sofreu muito 
para garantir sua vaga na fase 
de grupos da Copa do Nordes-
te. O Itabaiana se mostrou um 
visitante atrevido, que assustou 
bastante, sendo melhor durante 
os 90 minutos. Após um 0 a 0 
na Arena Pernambuco, o time 
de Roberto Fernandes deu um 
susto na torcida, que explodiu 
de alegria quando Medina con-
verteu a segunda cobrança, na 
série alternada de pênaltis.

Agora, o Naútico avança para 
o Grupo C e já tem data de es-
treia definida. O Timbu entra 
em campo novamente na Arena 
Pernambuco nesta quarta-feira 
(17), quando recebe o Altos-PI, 
às 21h (horário de Brasília). No 
grupo ainda estão Bahia e Bota-
fogo-PB.

TREMENDÃO FOI MELHOR
Precisando de gols para se 

classificar, ambos os times em-
pregaram grande intensidade 

nos primeiros minutos da par-
tida.

Diante da sua torcida, o Náu-
tico tinha mais posse de bola, 
mas não conseguia ser peri-
goso. Faltas no meio de campo 
eram frequentes, o que deixou o 
jogo truncado.

Procurando explorar os con-
tra-ataques, o Itabaiana criou as 
primeiras chances claras de gol. 
Aos 9, Douglas foi bem lançado 
e conseguiu bater para o gol, 
porém Jefferson fez grande in-
tervenção. Seis minutos depois, 
o goleiro foi novamente espeta-
cular. Desta vez, a arbitragem 
marcou impedimento do ata-
cante do Tremendão. Contudo, 
ele não quis correr o risco.

Mais a vontade em campo, 
a equipe sergipana comandava 
as ações. O Timbu tentava che-
gar pelos flancos, mas pecava 
nos erros de passes e pouca 
inspiração. Aos 32, o Itabaiana 
desperdiçou mais uma chan-
ce de abrir o marcador. Após 

cobrança de escanteio, a bola 
sobrou para Euzébio que bateu 
mal para longe do gol. O Náutico 
só fez o goleiro Weide Andrade 
trabalhar de verdade nos acrés-
cimos da etapa inicial. Gabriel 
Araújo bateu falta no capricho, 
obrigando o goleirão a se esti-
car todo.

MEDO PREDOMINANTE
A etapa complementar co-

meçou movimentada e, a exem-
plo da primeira, com o Náutico 
tentando assumir o controle da 
partida. Entretanto, o Itabaiana 
se mostrava ligado em campo 
e ambos os times aparentavam 
estar receosos quanto a possí-
veis erros.

O jogo ficou truncado e algu-
mas faltas foram marcadas em 
favor do Timbu. Porém, nenhu-
ma das bolas alçadas na área foi 

convertida em gol.

MURALHA
Aos 25 minutos, Jefferson 

fez mais uma brilhante defesa, 
em chute perigoso do lateral-
esquerdo Juninho. Os times 
continuaram demonstrando 
vontade, mas sem qualidade 
não conseguiram mandar a bola 
para as redes, levando a decisão 
para a disputa de pênaltis.

TIMBU CLASSIFICADO
Foram necessárias sete co-

branças de cada lado para que 
o Naútico garantisse sua classi-
ficação para fase de grupos da 
Copa do Nordeste. Apesar de 
ter desperdiçado primeiro com 
Gabriel, o time de Roberto Fer-
nandes viu o adversário perder 
três vezes, com Léo Lima, Juni-
nho e Douglas. Jobson também 
não converteu para o time da 
casa, mas o estreante Medina 
marcou nas alternadas, encer-
rando a disputa.

O TIMBU ENTRA EM CAMPO NOVAMENTE NA ARENA 
PERNAMBUCO NESTA QUARTA-FEIRA (17)
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De acordo com o site “Goal”, o Chelsea começa a procurar 
nomes para reforçar o ataque. Entre os jogadores citados está 
Richarlison, atacante brasileiro que chegou ao Watford em julho 
de 2017. A publicação afirma que Morata ainda é considerado o 
principal nome ofensivo dos Blues, mas que a equipe londrina 
busca melhorar mais o setor.

Por ter chegado recentemente ao Watford, Richarlison não 
está disponível para negociações na atual janela de transferên-
cias – sendo assim, uma possível contratação só seria feita no 
fim da temporada. No entanto, o “Goal” afirma que o Chelsea já 
sondou o brasileiro e conta com a ajuda de Giuliano Bertolucci, 
agente do jogador.

Richarlison teve um bom início com a camisa do Watford, mar-
cando cinco gols nos primeiros três meses. No entanto, o jogador, 
que se destacou pelo Fluminense, vive um momento de seca e 
não balança as redes desde o dia 19 de novembro.

Chelsea está de olho no 
 brasileiro Richarlison 

Palmeiras assina com Gustavo 
Scarpa por 5 temporadas

  REFORÇO

Vamos deixar as 
coisas acontecerem. 
Lógico que a gente 
fica otimista, existe 

essa vontade

Vágner Love

NEGÓCIO COM LOVE
Advogado de Love está na Turquia para negociar transferência do atacante. O jogador negocia com o 

Flamengo e tenta convencer a diretoria do Alanyaspor a permitir o seu retorno ao futebol brasileiro

Walace prioriza o Flamengo
Paciência é a palavra de ordem na negociação com o Hamburgo 

pela liberação de Walace. E o Flamengo pode adicionar ao 

vocabulário também a confiança. Mesmo com a concorrência do 

Atlético-MG, o Rubro-Negro segue como prioridade do volante 

e seus representantes no caso de uma volta ao Brasil, e os 

alemães já acenaram com uma reunião ao longo desta semana 

para conversar sobre a possibilidade de empréstimo.

Após o treinador, Markus Gisdol, dizer que o jovem de 22 anos 

não tinha condições físicas e mentais para entrar em campo, ele 

ficou fora da derrota por 1 a 0 para o Augsburg, sábado, fora de 

casa. O Hamburgo tem consciência de que reaver o investimento 

de 10 milhões de euros em negociação com um clube brasileiro 

está fora de cogitação. Sendo assim, todas as movimentações 

são no sentido do empréstimo.

Os representantes do ex-jogador do Grêmio concentram as 

atenções primeiro na liberação para o retorno ao futebol 

brasileiro antes de definir o futuro. Por ter realizado os primeiros 

contatos, pelas condições apresentadas e por disputar a 

Libertadores, porém, o Flamengo recebeu a prioridade de 

Walace, que alega questões pessoas para voltar ao país.

O Rubro-Negro já autorizou os representantes a apresentarem 

uma proposta de empréstimo por 18 meses, até o fim da próxima 

temporada europeia. Campeão olímpico no Rio 2016, Walace 

disputou 23 partidas com a camisa do Hamburgo e marcou dois 

gols. A última vez que entrou em campo foi na derrota por 2 a 1 

para o Eintracht Frankfurt, em 12 de dezembro.

O advogado de Vágner 
Love, Diogo Souza, está na 
Turquia para tentar a liberação 
do atacante junto ao Alanyas-
por. O jogador tem proposta 
para retornar ao Flamengo 
e na última quinta-feira via-
jou para Istambul, onde tenta 
convencer a diretoria do clube 
a permitir o seu retorno ao fu-
tebol brasileiro.

Em seu perfil no Instagram, 
Diogo postou uma foto ao lado 
de Love com a legenda: “Dia 
de trabalho!”. No domingo, o 
clube turco postou, no Twitter, 
uma foto de Love treinando 
com o restante do elenco.

O atacante tem dois meses 
de salários atrasados e usará 
isso como argumento para a 
liberação. A alternativa mais 
viável seria de um emprésti-
mo por um ano, mas não está 
descartada a possibilidade de 
os turcos estipularem um va-
lor para negociação em defini-
tivo - isso não está definido em 
contrato.

Antes de deixar o Rio de 
Janeiro, Love falou da vontade 
de voltar a defender o Rubro-
Negro, mas admitiu que a libe-
ração não seria algo simples. 
“Difícil eu tenho certeza que 
vai ser, tem cinco meses que 
renovei o contrato, mas vamos 
ver o que Deus vai reservar 
para gente. Vamos deixar as 
coisas acontecerem. Lógico 
que a gente fica otimista, exis-
te essa vontade”, revelou.

NO DOMINGO, VÁGNER LOVE TREINOU COM O
RESTANTE DO ELENCO DO TIME TURCO

O Palmeiras encerrou a 
novela que vinha se arrastan-
do há semanas e fechou a 
contratação do meia Gustavo 
Scarpa por cinco tempora-
das. Na justiça, o jogador de 
24 anos conseguiu quebrar 
o vínculo com o Fluminense 
semana passada e abriu um 
‘leilão’ entre os clubes brasi-
leiros. Alexandre Mattos, ao 
lado da patrocinadora Crefisa, 
negociou diretamente com os 
empresários do jogador des-
de domingo à noite e fechou a 
contratação pela manhã.

São Paulo, Corinthians e 
Atlético-MG também sonha-
vam com o jogador, que foi o 
líder de assistências no últi-
mo Campeonato Brasileiro. 
A rescisão com o Fluminense 
na justiça ainda promete no-
vos capítulos, já que o time 
das Laranjeiras prometeu ir 
até a ‘última instância’ pelos 
seus direitos. O departamen-
to jurídico do Palmeiras deu 

o aval para a contratação de 
Scarpa e garante que a justiça 
não irá atrapalhar o jogador.

O encontro deixou de-
finido que Scarpa tentará 
conversar com o Fluminen-
se para receber uma com-
pensação e tirar o processo 
que movia contra o clube na 
Justiça. O jogador teve o con-
trato rescindido na última 
semana depois de acionar a 
equipe carioca para que lhe 
fossem pagos salários atra-
sados, FGTS, direitos de ima-
gem e outras pendências.

O meia é um desejo antigo 
do Palmeiras. Em dezembro 
de 2016 houve a primeira in-
vestida, recusada pelo Flu-
minense. Na virada do ano 
passado para 2018, o clube 
alviverde voltou a tentar. A 
proposta foi por uma troca de 
jogadores, que acabou cance-
lada após o atacante Róger 
Guedes recusar a possibilida-
de de defender o time carioca.

INGLATERRA
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COMO FAZER UM PINCEL
Fazer os próprios pincéis permite a criação de 

pinturas com texturas completamente diferentes. 
Felizmente, esses instrumentos podem ser feitos 

com uma gama de materiais, muitos dos quais 
encontramos até mesmo dentro de casa ou no 
quintal. Além do mais, esse é um projeto muito di-

vertido, principalmente para aspirantes a pintor. 
As instruções a seguir vão guiá-lo por todo o pro-
cesso. Continue lendo!

q Reúna os materiais para as cerdas. 
Pode ser qualquer coisa que pegue 
bem a tinta. Algumas sugestões são:

q Cabelo humano, crina de cavalo 
ou qualquer outros pelos de animais 
disponíveis, geralmente, em lojas de 
materiais de pesca.

q Palha ou grama, além de algumas 
plantas fibrosas, tais como iuca ou tifa.

q Pedaços de espuma, papelão, tiras 
de tecido, cerdas de vassoura piaçaba, 
etc.

q Materiais de artesanato, tais como lã 
ou papel-crepom

q Escolha o material 

para o cabo do pin-

cel. Pode ser graveto, 

bambu, vareta, palito de 

sorvete:

q Para um acabamento 

mais profissional, use 

uma cavilha.

q Se escolher lã, bar-

bante ou qualquer outro 

material com fibras 

compridas para as cer-

das, é possível utilizar 

até mesmo um canudo 

plástico.

q Se estiver utilizando 

materiais mais curtos 

para as cerdas e não se 

importar com um pincel 

menos durável, uma 

solução rápida é sim-

plesmente prendê-las 

em um alfinete de segu-

rança e utilizá-lo como 

cabo. Essa dica é muito 

legal para crianças.

1º 
passo

3º 
passo

Como
fazer

2º 
passoMateriais

q Para montar o pincel, é preciso escolher um material adesivo 

(algum tipo de cola) e outro para amarrar ao redor das cerdas:

q Para um instrumento durável, escolha uma cola forte e à prova 

d’água.

q Para amarrar as cerdas no cabo, há muitas opções: barbante, 

linha, elástico ou arame.

1 - Aplique uma faixa de 
aproximadamente 6mm 
ou 1,2cm de cola ao redor 
da parte inferior do cabo. 
Se não se importar com a 
durabilidade do pincel, pule 
este passo.

2 - Aplique as cerdas cobrin-
do a porção de cola com 
cerca de 6mm ou 1,2cm 
de material. Use mais ou 
menos cerdas para variar a 
espessura do pincel.

3 - Prenda as cerdas no 
lugar amarrando barbante, 
linha ou qualquer outro 

material similar ao redor do 
cabo. Amarre com bastante 
firmeza! Se não estiver utili-
zando cola, a dica torna-se 
ainda mais importante. Para 
criar um pincel mais forte 
e durável, passe um pouco 
mais de cola por cima da 
amarração.

4 - Deixe a cola secar. O 
tempo necessário para isso 
vai depender do produto 
e também da quantidade. 
Siga as instruções da em-
balagem e, se tiver dúvidas, 

sempre espere mais do que 
o necessário.

5 - Assim que tudo estiver 
bem seco, corte as cerdas 
no formato desejado. A dica 
é mantê-las com aproxi-
madamente de 2,5 a 5cm 
de comprimento. A largura 
vai variar dependendo da 
espessura esperada na hora 
de pintar.
Para um pincel mais preciso, 
corte as cerdas laterais um 
pouco mais do que as cen-
trais; o formato será como o 
de um triângulo.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/INTERNET
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Locutor e radialista é assassinado a facadas no meio da rua. Ele foi 
atacado quando estava em uma moto, na cidade de Coelho Neto

“CARLOS SHOW” É ASSASSINADO

Mais um homicídio foi registrado na região metropolita-
na de São Luís. O caso aconteceu na tarde desta segunda-
feira (15), na cidade de São José de Ribamar. O corpo de um 
homem foi encontrado no bairro Rio São João.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Públi-
ca (SSP), o corpo de Rogério Limo de Sousa, de 45 anos, 
foi achado durante rondas da polícia pela região. Rogério foi 
vítima de dois disparos de arma de fogo e morreu no local. A 
polícia investiga o caso e realiza buscas pelo homicida para 
saber qual a motivação do crime.

Polícia encontra homem 
morto em Ribamar

EM RONDAS

Marcos “Moita” é preso por
 atirar em turista português

Posto da Funai é atacado e incendiado

Uma ação da Polícia Ci-
vil do Maranhão, através da 
Delegacia Regional de Pi-
nheiro, com apoio da Supe-
rintendência de Polícia Civil 
do Interior - SPCI, prendeu 
em Pinheiro um homem 
suspeito de ter atirado em 
um turista durante tentativa 
de latrocínio.

A vítima é de nacionali-
dade portuguesa e estava 
visitando, no último dia 7, o 
Maranhão pela quarta vez. 
Marcos Vinícius Silva Lima, 

mais conhecido como “Moi-
ta”, de 27 anos, teria atirado 
em Carlos Manoel, que ficou 
paraplégico.

Carlos Manoel estava na 
companhia de outras três 
pessoas no momento do cri-
me. Eles fizeram o reconhe-
cimento fotográfico do au-
tor do disparo na Delegacia 
Regional de Pinheiro.

Marcos “Moita” já esteve 
preso por outros delitos e 
estava em liberdade provi-
sória.

Mais um crime que resultou 
em morte foi registrado no in-
terior do Maranhão. Desta vez 
o palco da barbaridade foi em 
Coelho Neto. A vítima foi o lo-
cutor e radialista Ramyllson 
Barros, mais conhecido como 
“Carlos Show”, de 19 anos, 
assassinado, na madrugada 
desta segunda-feira (15), no 
município de Coelho Neto, na 
região central do Maranhão.

De acordo com informa-
ções, a vítima estava em uma 
motocicleta, quando foi abor-
dada por um homem, que o 
esfaqueou, mas não levou ne-
nhum pertence.

O delegado Sidney Tenório, 
da Delegacia de Coelho Neto, 
revelou que Carlos Show rece-
beu as facadas, no bairro São 
Francisco, sendo que, após ser 
esfaqueado, ainda conseguiu 
fugir, mas caiu desmaiado na 
pista da MA-034. 

Uma equipe do Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu) ainda realizou 
o socorro ao radialista e o en-

O posto da Funai na Reser-
va Indígena Awá, localizado 
em Zé Doca (311 km de São 
Luís), foi incendiado no últi-
mo domingo (14). Ao que tudo 
indica, as causas do incêndio 
podem ser criminosas. Polícia 
Federal e Funai já estão inves-
tigando os fatos.

Segundo o coordenador 
da Frente de Proteção Etno-
ambiental Awá, Bruno Silva, 
o atentado começou na noite 
de sexta-feira (12). “Fui infor-
mado que tentaram queimar 
a ponte que faz ligação com a 
base, e no sábado soubemos 
que a base estava pegando 
fogo”.

caminhou ao Hospital Casa de 
Saúde e Maternidade, mas ele 
não resistiu.

O locutor pilotava uma mo-
tocicleta Honda Biz, de cor 
vermelha, segundo apurado 
pela equipe de investigadores. 
O delegado disse que a hipóte-
se de homicídio doloso é mais 

forte do que a de tentativa de 
latrocínio, pois nenhum dos 
seus pertences foi roubado. 

A vítima trabalhava em uma 
rádio da cidade e foi vista be-
bendo em um bar de Coelho 
Neto com um desconhecido, 
momentos antes de ser ataca-
da pelo suspeito.

“CARLOS SHOW” AINDA CHEGOU A SER SOCORRIDO,
MAS MORREU AO DAR ENTRADA NO HOSPITAL

 EM CANA

MARCOS “MOITA” JÁ ESTEVE PRESO POR OUTROS 
DELITOS E ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA

OS ATENTADOS 
TERIAM 

COMEÇADO NA 
ÚLTIMA SEXTA 
E CONCLUÍDOS 
NO DOMINGO
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Polícia investiga morte de professor 
em Barra do Corda. Investigações 
apontam para crime de latrocínio

PROFESSOR
ASSASSINADO

AGNALDO GALVÃO TERIA SIDO VISTO PELA 
ÚLTIMA VEZ NO POVOADO ABACAXI, NA 

COMPANHIA DE ALGUNS AMIGOS

A polícia do Maranhão in-
vestiga uma morte na cidade 
de Barra do Corda. A vítima é 
um professor, encontrado sem 
vida, na noite do último domin-
go (14), por volta das 20 horas, 
na residência dele, localizada 
na Avenida Lulu Rodrigues, no 
Bairro Altamira.

Agnaldo Fernandes Galvão, 
de 36 anos, morava sozinho e, 
todos os dias, ia visitar a mãe 

dele. 
Na noite desse domingo, a 

família sentiu falta de Agnaldo, 
e uma irmã dele foi até a casa 
onde ele morava. Ao chegar 
à residência, ela o encontrou 
caído no chão. No local, foram 
encontradas marcas de san-
gue, principalmente na entra-
da da casa da vítima.

O delegado regional de Bar-
ra do Corda, Renilto Ferreira, 

solicitou uma equipe do Insti-
tuto Médico Legal (IML) de Im-
peratriz para realizar a perícia 
criminal.

Agnaldo teria sido visto 
pela última vez no Povoado 
Abacaxi, na companhia de al-
guns amigos, no sábado, dia 
13. A polícia está investigando 
o caso e trabalha com a hipó-
tese de latrocínio (roubo se-
guido de morte).

 VINHAIS

Suspeitos de assalto a farmácia são detidos pela PM
A equipe Bravo do Choque, por inter-

médio da patrulha do Choque 24, du-
rante patrulhamento pela área do bair-
ro do Monte Castelo, realizou buscas 
para localizar dois homens que tinham 
realizado um assalto a uma farmácia no 
Vinhais.

Os policiais militares avistaram duas 
pessoas em atitude suspeita e decidiram 
fazer abordagem. Os dois foram identifi-
cados como Igo de Oliveira, de 24 anos, e 
Nataniel Martins Reis, de 23 anos.

A dupla estava com uma moto Hon-
da Fan, de cor azul, placa NMS 6361, um 
revólver calibre 32, com numeração su-
primida, um celular de marca Samsung, 
um relógio da marca Tommy Hilfiger e a 
quantia de R$ 252 em espécie.

A equipe, então, deu voz de prisão aos 
suspeitos. Na averiguação, foi confirma-
do por Igo Oliveira e Nataniel Reis que 
eles haviam realizado o assalto à Farmá-
cia Pague Menos do Vinhais.

Em seguida, eles foram conduzidos 
ao Plantão Central da Polícia Civil, nas 
Cajazeiras, Centro de São Luís. 

UMA MOTO, ARMA, 
DINHEIRO E 

OUTROS MATERIAIS 
ESTAVAM COM 

ELES NO MOMENTO 
DA ABORDAGEM

IGO OLIVEIRA E NATANIEL REIS TERIAM 
CONFESSADO QUE ASSALTARAM UMA 

FARMÁCIA NO VINHAIS


