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DICAS – COMO USAR CASCA DE 
BANANA PARA CUIDAR DA PELE?
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OVOS NO NATAL
Era manhã de Natal e 
como de costume os ovos 
das galinhas foram todos 
decorados e, em seguida, 
colocados novamente no 
galinheiro.
Algum tempo depois, o galo 
entra no galinheiro, observa 
os ovos e sai furioso, gritando 
pelo quintal:
- Cadê aquele pavão 
miserável?

1 – Lavar bem o rosto antes da aplicação das cascas, 
removendo impurezas oriundas da transpiração e 
agentes poluentes;
2 – Utilizar bananas maduras, ou seja, com a 
casca já na cor amarela, apresentando alguns 
pontos pretos. Obs.: bananas verdes não devem ser 
utilizadas;
3 – Descascar as bananas e cortar as cascas de 
uma forma que fique fácil manusear e aplicar no 
rosto (podem ser cortadas em forma de quadrados 
médios);
4 – Esfregar suavemente a parte interna da casca de 
banana (de cor mais clara) na pele, massageando o 
rosto com movimentos circulares por um período de 
10 minutos;
5 – No caso de pessoas que possuem acnes, é 
preciso um cuidado especial, mantendo sempre 
movimentos leves para evitar sangramentos e 
irritação;
6 – Conforme esfregar o rosto com a casca de 
banana, é necessário ver se ela ainda contém a 
parte clara. Caso a casca já esteja em cor escura, é 
necessário pegar outro pedaço de casca de banana 
e continuar a massagem;
7 – Após essa massagem com as cascas de banana, 
aguardar um período de 3 horas, fazendo com que a 
pele absorva bem os nutrientes da fruta.
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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 – 01h01 – Altura: 00:72m
Cheia – 07h05 – Altura: 05:43m
Baixa – 13h15 -  Altura: 00:92m
Cheia – 19h16 – Altura: 05h07m

Ingredientes:
2 latas de leite condensado
2 barras de chocolate amargo
2 latas de creme de leite
1 pacote de bolacha maisena
2 latas de nata

Modo de preparo
1 - Pegue uma travessa e a cubra de bolacha maisena
2 - Em seguida, em um pote, coloque a nata e o leite condensado
3 - Mexa até ficar homogêneo
4 - Cubra os biscoitos com uma camada do creme
5 - Faça mais uma camada de bolacha maisena e coloque outra de 
creme
6 - Derreta o chocolate no micro-ondas ou em banho-maria
7 - Acrescente o creme de leite e mexa
8 - Coloque a mistura de chocolate sobre o creme
9 - Leve à geladeira por 1 hora para gelar

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

ISABEL (À ESQUERDA) ENTRE AMIGAS

Bloco da Imprensa 2018 
-  Terá sua segunda edição 
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.

 LOIRINHO (ESQUERDA ) E TONY  A. FORRÓ

SOCORRO 
ARRUDA

PRETA 
MONDEGO
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As vagas são para:

>>Inscrições e provas

Com salários de até R$ 6 mil, a Prefeitura de Magalhães 
de Almeida, no Maranhão, oferta mais de 130 vagas                     

para cargos de todos os níveis de ensino

AGED-MA

Concurso com inscrições abertas até fevereiro
A Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão 

(Aged/MA), com o apoio da Segep e da Fundação Carlos Chagas, 
está realizando o novo concurso público n.º 001/2017, para pro-
vimento de 100 vagas em cargos de niveis médio/técnico e su-
perior. As chances são para os cargos de Fiscal Estadual Agrope-
cuário (Médico Veterinário, Engenheiro Agrônomo e Engenheiro 
Florestal), Técnico de Fiscalização Agropecuária ou Agronegócios 
e Auxiliar de Fiscalização Agropecuária. Os futuros servidores 
contratados terão vencimentos iniciais de até R$ 4.400,00. Para 
inscrever-se o candidato deverá acessar o endereço eletrônico da 
FCC (www.concursosfcc.com.br), até dia 9 de fevereiro de 2018. 
Será cobrada taxa de inscrição nos seguintes valores:

- R$ 140, para os cargos de ensino superior.
- R$ 90, para os cargos de ensino médio.
As provas objetivas serão realizadas nas cidades de Balsas, Ca-

xias, Imperatriz e São Luís, conforme opção indicada pelo candida-
to no Formulário de Inscrição, com previsão de aplicação para o dia 
8 de abril de 2018. A confirmação da data e as informações sobre 
horários e locais serão divulgadas oportunamente, pelos meios 
de comunicação indicados no edital. Os candidatos habilitados 
na prova objetiva para os cargos de Fiscal Estadual Agropecuário 
– Áreas: Médico Veterinário, Engenheiro Agrônomo e Engenheiro 
Florestal serão convocados para a entrega de títulos.

SALÁRIOS
DE R$ 6 MIL

Prefeitura realiza concurso 
com 116 vagas abertas

 MATA ROMA

Também no interior do 
Maranhão, a Prefeitura 
de Mata Roma realiza um 
novo concurso (edital nº 
001/2018), que está sob os 
cuidados da empresa Gabriel 
& Gabriel, Consultoria e Pro-
jetos. De acordo com o edital 
e suas retificações, o objeti-
vo é a ocupação de 116 va-
gas imediatas, em cargos de 
níveis fundamental, médio, 
técnico e superior. 

Serão contratados servi-
dores para trabalhar em jor-
nada de 30 a 40 horas sema-
nais, nos cargos de Auxiliar 
Administrativo, Auxiliar de 
Serviços Diversos, Auxiliar de 
Laboratório, Auxiliar de Far-
mácia, Administrador hospi-
tal, Biomédico, Enfermeiro, 
Odontólogo, Educador Físi-
co, Terapeuta Ocupacional, 
Técnico em Enfermagem, 
Técnico de Saúde Bucal, 

Auxiliar Operacional de Ser-
viços Gerais (Limpeza), Ma-
queiro, Cozinheiro, Professor 
de várias modalidades e Nu-
tricionista. O salário inicial 
variará de R$ 954 a R$ 4 mil.

As inscrições serão acei-
tas até 8 de fevereiro de 2018, 
pela internet, no endereço 
eletrônico www.gabrielexce-
lencia.net.br. O valor da ins-
crição vai de R$ 81 a R$ 117.

O concurso será compos-
to de prova escrita objetiva e 
análise curricular, conforme 
o cargo pretendido. A pro-
va objetiva será aplicada na 
data provável de 18 de março 
de 2018, em local e horário a 
serem divulgados.

O prazo de validade do 
concurso é de dois anos, a 
contar da data de homo-
logação do resultado final, 
podendo ser prorrogado por 
igual período.

A Prefeitura de Maga-
lhães de Almeida, no in-
terior do Maranhão, está 
com concurso público 
aberto com objetivo con-
tratar 131 profissionais 
com escolaridade de nível 
fundamental, médio, téc-
nico e superior.

O concurso será execu-
tado por meio da empresa 
Crescer Consultorias e a 
jornada de trabalho des-
tas vagas é de 30 a 40 ho-
ras semanais. A remune-
ração mensal pode variar 
de R$ 954 a R$ 6 mil.

- Mecânico de Manutenção
- Motorista CNH Categoria D
- Eletricista
- Agente Administrativo
- Guarda Municipal
- Auxiliar de Saúde Bucal
- Auxiliar de Laboratório
- Técnico de Enfermagem
- Técnico de Contabilidade
- Fiscal de Tributos
- Enfermeiro
- Assistente Social
- Farmacêutico Bioquímico
- Fisioterapeuta
- Médico Clínico Geral
- Nutricionista
- Médico Veterinário
- para Professores de Nível I 1º ao 5º ano - Pedagogia
- Professor Nível II 6º ao 9º ano das áreas de: Letras - Português, 
Inglês, Biologia, Matemática, Geografia, História e de Educação 
Física.

Os interessados deverão fazer suas inscrições por meio do site 
www.crescerconcursos.com.br até o dia 16 de fevereiro de 2018. 
A taxa é de R$ 60 para ensino fundamental, R$ 80 para nível 
médio e técnico e de R$ 120 para os de nível superior.
Os candidatos serão classificados por meio de prova objetiva, 
que está prevista para acontecer no dia 11 de março de 2018, na 
mesma cidade de Magalhães de Almeida. 
Este concurso terá validade de dois anos, contados a partir da 
homologação dos resultados finais.
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Centro de Especialidades Médicas e Diagnóstico Dr. Luiz Alfredo Netto 
Guterres - Pam Diamante registra mais de 350 mil atendimentos em 2017 

  MATERIAL ESCOLAR

Órgãos fazem ação para 
garantir compra segura

Para garantir aos pais e res-
ponsáveis a compra segura de 
materiais escolares, o Instituto 
de Proteção e Defesa do Cida-
dão e Consumidor do Mara-
nhão (Procon/MA), em parce-
ria com Instituto de Metrologia 
e Qualidade Industrial do Ma-
ranhão (Inmeq-MA), promove, 
durante todo o período de início 
do ano letivo, a operação “Volta 
às Aulas”. Serão fiscalizadas li-
vrarias e papelarias. Objetivo é 
verificar a qualidade, pesagem, 
quantidade dos produtos entre 
outros aspectos.

Para o presidente do Pro-
con/MA, Duarte Júnior, essa 
ação conjunta garante maior 
economia e segurança ao 
consumidor.  “Identificamos 
materiais que estavam sendo 
comercializados com prazo de 
validade vencido, o que com-
promete a finalidade dos produ-
tos e pode prejudicar a saúde do 
estudante. Dessa forma, nosso 
objetivo é garantir aos pais e res-
ponsáveis a compra do material 
escolar de maneira segura”.

No primeiro dia da opera-
ção, foram fiscalizados cinco 
estabelecimentos. Na Acalan-
to (Canto da Fabril), Super-
mercado Mateus (Shopping 
do Automóvel), Lojas Ameri-
canas (Shopping do Automó-
vel) e Le Biscuit (Shopping do 
Automóvel) não foram encon-
tradas irregularidades. O Su-

permercado Mateus (Cajazei-
ras) foi autuado por ausência 
de precificação de produtos.

No segundo dia, na Pape-
laria e Armarinho Vergê, no 
Vinhais, foram identificados 
produtos sem precificação e 
com prazo de validade ven-
cidos. Foram 26 tintas e sete 
fitas adesivas. Todos os pro-
dutos vencidos foram apreen-
didos. E no Shopping da Ilha, 
na Le Biscuit, alguns produtos 
estavam também sem precifi-
cação, mas a correção foi feita 
imediatamente. 

Para o coordenador do In-
meq, Zois Gantzias, a parceria 
com o Procon/MA, nesta ope-
ração, trará benefícios para o 
consumidor. “A operação Volta 
às Aulas é educativa, pois busca 
a orientação empresarial, volta-
da para itens da lista de material 
escolar. E com essa parceria 
com o Procon conseguiremos 
efetivamente melhorias para o 
consumidor”, explicou.

A vendedora Maria das 
Dores Barbosa sempre está 
atenta aos preços dos produ-
tos neste período e aprova as 
fiscalizações. “Ultimamente 
tenho achado tudo caro, por 
isso, pesquiso bastante, antes 
de comprar. Acho bom ter fis-
calizações, pois às vezes com-
pramos algo, mas não temos a 
garantia de estar levando algo 
realmente que compense”.

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Saúde, ampliou a oferta de 
serviços de saúde no Centro 
de Especialidades Médicas e 
Diagnóstico Dr. Luiz Alfredo 
Netto Guterres - Pam Diaman-
te. A unidade oferece 13 es-
pecialidades médicas e mais 
de 20 exames específicos de 
imagem e laboratoriais para 
os usuários do sistema públi-
co de saúde. 

Em 2017, o Pam Diaman-
te realizou 310.282 procedi-
mentos e exames, e 60.610 
consultas, com destaque para 
especialidades em cardiologia 
e dermatologia, sendo 12.846 
e 8.501 consultas, respecti-
vamente. Se comparado a 
2016, a unidade aumentou em 
142.676 o registro de atendi-
mentos ano passado. 

De acordo com a cardio-
logista Ilana Silva, a grande 
procura pela especialidade 
se deve ao fato da unidade 
possuir os principais exames 
de diagnóstico e acompanha-
mento das doenças cardíacas 
como o Eletrocardiograma, 
Holter, Mapa, Ecocardiogra-
ma, Teste–Ergométrico, Dop-
pler vascular e Raio X do Tó-
rax.  

Na área dermatológica, a 
Fototerapia, disponibilizada 
desde maio de 2016, é usada 
para o tratamento de doenças 
de pele como psoríase, vitiligo 
ou linfoma cutâneo. O equipa-
mento oferece acesso ao tra-
tamento, contribuindo para a 
redução destas doenças. De 
janeiro a dezembro do ano 
passado, 5.567 sessões de fo-

toterapia foram realizadas na 
unidade. 

CALL CENTER 
Para dar mais agilidade 

às marcações de consultas e 
exames, o Call Center do Cen-
tro de Especialidades Médicas 
e Diagnóstico Dr. Luiz Alfredo 
Netto Guterres, da unidade de 
saúde Pam Diamante, em São 
Luís, funciona com tecnologia 
digital desde novembro. 

Com isso, o atendimento 
aos pacientes tem sido feito 
exclusivamente por meio do 
número central (98) 3098-
2200, de segunda a sexta, das 
7h15 às 19h, eliminando filas. 

Nos casos de marcação 
para exames de imagens 
como Biópsia da mama, Do-
opler arterial, Mamografia, 
Raios-x, Ressonância magné-
tica, Tomografia e Ultrassono-

grafia, o paciente precisa fazer 
um pré-agendamento. 

ESPECIALIDADES 
A unidade de saúde ofere-

ce 13 especialidades médicas 
(Cardiologia, Endocrinologia, 
Otorrinolaringologia, Gastro-
enterologia, Reumatologia, 
Angiologia, Dermatologia, 
Proctologia, Urologia, Nefro-
logia, Neurologia, Mastologia 
e Cirurgião vascular) e 21 ti-
pos de serviços nas áreas de 
Mamografia digital, Raio X di-
gital, Ressonância magnética, 
Ultrassonografia, biópsia, Fo-
toterapia, Endoscopia, Audio-
metria, Tomografia computa-
dorizada e Teste ergométrico/
Doppler. 

Cardiologia, Dermatologia, 
Reumatologia e Neurologia 
lideram a lista de procura de 
especialidades médicas.

A UNIDADE OFERECE 13 ESPECIALIDADES MÉDICAS E MAIS DE                         
20 EXAMES ESPECÍFICOS DE IMAGEM E LABORATORIAIS
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Cálculo leva em conta a soma da idade e tempo de contribuição da pessoa

APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
A nova regra de cálculo das 
aposentadorias por tempo de 
contribuição foi estabelecida pela 
Medida Provisória nº 676. Agora, 
o cálculo levará em consideração 
o número de pontos alcançados 
somando a idade e o tempo de 
contribuição do segurado – a 
chamada Regra 85/95 Progressiva. 
Alcançados os pontos necessários, 
será possível receber o benefício 
integral, sem aplicar o fator 
previdenciário. A progressividade 
ajusta os pontos necessários para 
obter a aposentadoria de acordo 
com a expectativa de sobrevida 
dos brasileiros.
Até dezembro 2016, para 
se aposentar por tempo de 
contribuição, sem incidência do 
fator, o segurado terá de somar 
85 pontos, se mulher, e 95 
pontos, se homem. A partir de 
2017, para afastar o uso do fator 
previdenciário, a soma da idade e 
do tempo de contribuição terá de 
ser 86, se mulher, e 96, se homem. 
A MP limita esse escalonamento 
até 2022, quando a soma para as 
mulheres deverá ser de 90 pontos 
e para os homens, 100 – conforme 
a tabela abaixo:

- Período -> Mulher / Homem

Até dez/2016 -> 85 / 95

De jan/2017 a dez/18 -> 86 / 96

De jan/2019 a dez/19 -> 87 / 97

De jan/2020 a dez/20 -> 88 / 98

De jan/2021 a dez/21 -> 89 / 99

De jan/2022 em diante -> 90 / 100

Com a nova regra, os 
trabalhadores vão se aposentar 
com 85 e 95 anos?

Não! 85 e 95 é o número de 
PONTOS que eles deverão 
atingir para se aposentarem 
integralmente. O número de 
pontos é igual à idade da pessoa 

mais o tempo de contribuição 
com o INSS. (ex: uma mulher 
de 53 anos que tiver trabalhado 
por 32 anos já pode receber 
aposentadoria integral. O 
mesmo vale para um homem 
de 59 que tiver trabalhado por 
36 anos). Esses números serão 
gradualmente aumentados até 
2022, quando chegarão a 90 
pontos para as mulheres e 100 
para os homens.

Então agora só se aposenta por 
tempo de contribuição quem 
atingir os 85 ou 95 pontos?

Não. Para ter direito à 
aposentadoria por tempo de 
contribuição, os segurados da 
Previdência Social precisam 
ter 30 anos de contribuição, no 
caso das mulheres, e 35 anos, 
no caso dos homens. A nova 
regra é uma opção de cálculo, 
que permite afastar a aplicação 
do Fator Previdenciário. Caso 
a pessoa deseje se aposentar 
antes de completar a soma de 
pontos necessários, ela poderá se 
aposentar, mas vai haver aplicação 
do fator previdenciário e, portanto, 
potencial redução no valor do 
benefício.

Qual a idade mínima para se 
aposentar pela Regra 85/95?

Pelas regras de hoje, NÃO existe 
idade mínima para aposentadoria 
por tempo de contribuição no 
INSS. O que é exigido para esse 
tipo de aposentadoria é o tempo 
mínimo de contribuição, de 30 
anos para mulheres e de 35 para 
homens. A regra 85/95 não muda 
em nada o requisito de acesso ao 
benefício. A nova regra traz uma 
nova forma de cálculo do valor do 
benefício, permitindo que não se 
aplique o Fator Previdenciário para 
quem atingir os pontos.

Esta regra acaba como Fator 
Previdenciário?

Não, ele continua em vigor. A 
nova regra é uma opção. Caso 

a pessoa deseje se aposentar 
antes de completar a soma de 
pontos necessários, ela poderá se 
aposentar, mas vai haver aplicação 
do fator previdenciário e, portanto, 
potencial redução no valor do 
benefício.

Muda alguma coisa para quem já 
se aposentou?

Não. Para quem já está 
aposentado não há nenhuma 
mudança.

Aposentei-me recentemente. 
Posso pedir alguma revisão?

Não. Este entendimento já 
é pacificado pelo Supremo 
Tribunal Federal. Para os que 
se aposentaram com outra 
legislação, não cabe nenhum tipo 
de revisão em função da mudança 
das regras.

Por que as mudanças são 
necessárias?

Para garantir uma Previdência 

sustentável e contas equilibradas 
para o futuro, de modo a 
assegurar a aposentadoria dos 
trabalhadores de hoje, mas 
também de seus filhos e netos.

Mas por que mudar
as regras?
Diversos países estão revendo 
seu modelo de previdência por 
causa do aumento da expectativa 
de vida e da rápida transição 
demográfica que estão vivendo. As 
pessoas estão vivendo mais tempo 
e recebendo aposentadoria por 
um período maior de tempo, o que 
aumenta os custos da Previdência. 
Simultaneamente, no caso 
brasileiro, as taxas de fecundidade 
estão caindo, o que significa que 
nas próximas décadas haverá 
menos contribuintes para cada 
idoso.
Hoje há mais de 9 pessoas em 
idade ativa para cada idoso. Em 
2030 serão 5 na ativa para cada 
idoso. Em 2050, 3 e, em 2060, 
apenas 2,3 trabalhando.

Por que instituir essa 
progressividade do sistema de 
pontos?

Porque o modelo não pode ser 
estático, já que a expectativa de 
vida do brasileiro continuará 
crescendo. A Previdência Social 
precisa seguir regras que se 
adequem às novas realidades 
sociais para garantir que no futuro 
ela seja sustentável. Vincular o 
sistema de pontos à expectativa de 
vida é uma forma de garantir uma 
adequação gradual do sistema, 
evitando mudanças bruscas no 
futuro.

A discussão sobre o 
replanejamento da
Previdência está  encerrada?

Não. No dia 30 de abril o governo 
federal criou um Fórum de 
Debates com trabalhadores, 
aposentados, pensionistas e 
empregadores para continuar 
debatendo o tema, que é de vital 
importância para o futuro do 
país.
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Ellen conforta Tina, que sente raiva 
das atitudes de Mitsuko. Lica afir-
ma para a mãe que estudará com 
Samantha. Tina e Ellen disfarçam 
a tensão para Anderson, que pede 
para as duas descansarem do hos-
pital. Lica e Samantha apoiam Tina, 
que sofre com a situação de Ander-
son e sua mãe. Lica sugere que El-
len dê aula particular em vez de tra-
balhar na biblioteca e Bóris apoia a 
ideia. Edgar questiona Lica sobre 
Samantha. Keyla defende K2 das 
piadas de Miguel, e Tato a admira. 
Noboru se revolta com a atitude de 
Mitsuko em relação a Anderson. 

Tiago tenta consolar Amália. Cata-
rina pede explicações a Constan-
tino sobre sua decisão de partir 
repentinamente de Artena. Cás-
sio avisa a Samuel que não pode 
autorizar a parada temporária do 
trabalho na mina por decisão de 
Afonso. Virgílio finge se importar 
com o clima de desavença entre 
Diana e Amália. Amália conta a 
Constância que não existe ne-
nhum ferreiro chamado Afonso 
em Montemor. Rodolfo avisa que 
decidiu criar a Lei da Justa Puni-
ção para fazer justiça a pessoas 
traídas por seus cônjuges. Ulisses 
estranha o incentivo de Romero 
para que ele seja amigo de Selena. 

Raquel não deixa Bruno se expli-
car e vai embora do restaurante. 
Estela se irrita com Juvenal e o 
expulsa de sua casa. Adinéia ten-
ta se entender com Cido. Adriana 
explica a Clara sobre as técnicas 
que utiliza com seus clientes. Bru-
no descobre a armação de Tônia 
e pede que Patrick dê entrada em 
seu divórcio. Josafá entrega a Cla-
ra uma pasta com documentos do 
filho. Mercedes tem um mau pres-
sentimento sobre o processo da 
guarda de Tomaz. 

José Augusto assume seus erros e 
pede perdão a Celeste Hermínia. Pé 
de Cabra ameaça Natália e Helena, 
mas Giuseppe e Tomaso as defen-
dem. Alzira conta a Balbina que 
descobriu que Artur pertence a uma 
rica família. José Augusto confessa 
que nunca deixou de amar Celeste. 
Bernardo e Pepito visitam o galpão 
onde fabricarão as geleias. Helena e 
Natália pensam em como quitar sua 
dívida com Lucerne. Inácio brinca 
com Mariana e pensa em Maria Vi-
tória. Delfina orienta Vasco a expul-
sar os camponeses da vizinhança. 
Delfina afirma a Tereza que Fernão 
casou-se com ela por dinheiro. Artur 
revela a Celina que tem vergonha de 
sua família. Celina se ofende com o 
segredo guardado por Artur e termi-

NOVELAS

GLOBO

uMALHAÇÃO

GLOBO

uTEMPO DE AMAR

GLOBO

uDEUS SALVE O REI

GLOBO

uOUTRO LADO DO PARAÍSO

na o relacionamento com ele. Lucer-
ne combina um novo encontro com 
José Augusto. Tereza descobre que 
Fernão foi embora.

RepRodução/InstagRam RepRodução/InstagRam

FUGINDO DO PADRÃO DE BELEZA
Conside-

rada uma das 
mulheres mais 
sexy do Brasil, 

Sabrina Sato 
falou sobre 
padrões de 

beleza em 
entrevista à 

revista “Joyce 
Pascowitch”. 
A apresenta-
dora contou 

que não se 
considera sensual e ainda se rotulou como “esquisitona”, 

citando seu nariz e sua verruga na testa. “Sexy, eu? Sou 
a prova de que você pode fugir do padrão de beleza total. 

Tenho o nariz grande, verruga na testa… Sou total es-
quisitona! É impressionante, nenhuma mulher fica com 

ciúmes de mim. Sabe por quê? Porque sou esquisitona”, 
disse Sabrina Sato. A apresentadora também atribuiu 

seu sucesso ao jeito de moleca. “Acho que é porque sou 
muito molecona. Até me cobro um amadurecimento, 

mas não consigo!”, afirmou.

PONTO FINAL NA 
RELAÇÃO DE CAUÃ 

E MARIANA GOLDFARB
Cauã Reymond e Maria-

na Goldfarb não estão mais 
namorando. Segundo o co-
lunista Ancelmo Gois, do 
jornal “O Globo”, o casal, que 
assumiu o namoro logo após 
o carnaval de 2016, não está 
mais dividindo o mesmo 
teto. Os dois moravam jun-
tos na casa do ator, e sempre 
declararam que se conside-
ravam casados. Os rumores 
de uma crise no relaciona-
mento de Cauã Reymond e 
Mariana Goldfarb tiveram 
início no final do ano passa-
do, quando o colunista noti-
ciou que o ator teria manda-
do mensagens de texto para 
Isis Valverde, após o fim do 
namoro da atriz. No início 
do ano, Isis reatou o namo-
ro com o empresário André 
Resende.
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SEU SIGNO DE HOJE

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

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

Sósia de Bruna Marquezine
MOSTRA O CORPO TRINCADO

ATORES REVIVERÃO CRÔ,                                               
FÉLIX E TÉO EM FILME

Mateus Solano, Paulo Betti e Marcelo Serrado vão reviver 
os principais personagens gays das novelas da Globo nos úl-
timos tempos. O Félix de “Amor à Vida” e o Téo de “Império” 
se juntarão ao Crô, de “Fina Estampa” na sequência do filme 
do eterno mordomo de Tereza Cristina (Christiane Torloni), 
com estreia prevista para 2019. 

Segundo informações, a Globo já acertou com Walcyr Car-
rasco e Aguinaldo Silva a participação dos seus personagens, 
Félix e Téo, no filme de Crô. Apesar de supostamente rivais, 
os dois autores teriam autorizado prontamente a união dos 
três personagens na produção da Globo Filmes.

RAFAELLA JUSTUS 
ESTREIA COMO ATRIZ

Aos 8 anos, Ra-
faella Justus já 
está seguindo os 
passos dos pais, 
Ticiane Pinheiro 
e Roberto Justus. A 
menina vai estrear como atriz 
na terceira temporada da sé-
rie infantil “O Zoo da Zu”, exi-
bida no canal pago Discovery 
Kids. No ano passado, a meni-
na quis ter seu canal de Youtu-
be, mas acabou proibida pela 
mãe. “A direção do canal me 
encaminhou a proposta, con-
sultei minha filha, e ela gostou 
da ideia”, contou. “A Rafinha 
assiste ao programa e costu-
ma brincar de fazer filminhos 
no iPad”, completou.

Não é só Bruna Marquezine que está desfilando por aí 
seu novo corpinho. Michelle Lewin, musa fitness, que ficou 
conhecida por aqui como sósia da atriz, voltou a “quebrar” 
a web com fotos em que mostra o corpo trincado por muitas 
horas de exercício. Conhecida nos EUA como “O corpo”, Mi-
chelle agora ajuda outras pessoas a buscar a forma desejada 
como ela. A venezuelana, de 30 anos, radicada em Miami, na 
Flórida, é um fenômeno no Instagram e chama atenção pelos 
músculos em completa harmonia com suas curvas. A more-
na já contabiliza mais de 12 milhões de seguidores.

Ainda é pouco se comparado ao número de Bruna Mar-
quezine, que atingiu os 25 milhões, após reatar o namoro 
com Neymar, um dos jogadores mais famosos do mundo. Mi-
chelle também tem seu mozão. No caso o fisiculturista sue-
co, Jimmy Lewin.



Sampaio finaliza treinamentos para abertura oficial do calendário 2018. Tricolor encara o CSA-AL, nesta quinta-feira

Rodrigo Ramos é um dos destaques do Maranhense

 TEMPORADA

ÚLTIMOS DETALHES
O Sampaio Corrêa estreia, 

nesta quinta-feira (18), na 
Copa do Nordeste, diante do 
CSA, e o técnico Francisco Diá 
vem trabalhando nos últimos 
detalhes para deixar o time 
pronto para o primeiro com-
promisso oficial de 2018.

No Grupo D do Nordestão, 
juntamente Ceará, Salguei-
ro e CSA, o técnico Francisco 
Diá afirma que todos os jo-
gos serão complicados, mas 
acredita no bom trabalho de 
preparação. “Chegou a sema-
na da estreia na temporada. 
Estamos em uma chave difícil 
na Copa do Nordeste, em que 
todos os jogos são complica-
dos, tanto dentro quanto fora 

de casa. Mas nos preparamos 
bem e acredito que estamos 
no caminho certo. A tendência 
é evoluir com o decorrer das 
competições”, declarou o trei-
nador 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 
um dia de preparação antes 
da estreia na Copa do Nordes-
te. Nesta quarta-pela manhã, 
às 9h, no CT, o time faz o úl-
timo treino antes da viagem. 
A delegação embarca às 17h 
rumo a Maceió. 
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JOGOS DA COPA DO 
NORDESTE

17/01 - 20h

20h00 - Náutico-PE x Altos-PI

20h00 - Ferroviário x ABC-RN

18/01

20h00 - CSA-AL x Sampaio 10h00 

- Bahia-BA x Botafogo-PB

FRANCISCO DIÁ PROJETA EQUIPE PARA ESTREIA NA COPA DO NORDESTE 

Clubes? Torcedores? Ata-
cantes? Dirigentes? Técni-
cos? Que nada! Foco no lugar 
em que não nasce grama, 
mas gera ídolos, recordista 
de títulos e acessos. O Cam-
peonato Maranhense terá 
início no próximo sábado e 
um dos grandes destaques 
será o goleiro Rodrigo Ra-
mos que, em 2018, vestirá a 
camisa do tradicional Moto 
Club. Quase todo mundo no 
Maranhão conhece Rodrigo 
Ramos, prestes a completar 
20 anos de carreira. Também 
pudera! O Paredão é o maior 
vencedor do Estadual com 
seis títulos, sendo por três 
clubes diferentes.

Quis o destino que a cami-
nhada de Rodrigo Ramos no 
Papão começasse justamen-
te contra o primeiro clube 
em que foi ídolo e também 
onde ganhou seu primeiro 
título estadual. O Moto Club 
estreará ante o Imperatriz, 
no sábado, às 20h30 (horá-
rio de Brasília), no Estádio 
Frei Epifânio. “Sinto-me um 
profissional realizado por 

tudo que fiz e, por onde eu 
passei, tenho o respeito do 
torcedor maranhense, assim 
como respeito todos eles. Va-
mos em busca de uma gran-
de campanha com o Moto 
Club e de cara enfrentar um 
grande clube que eu tenho 
carinho muito grande e onde 
conquistei meu primeiro títu-
lo no Estadual”, disse a mura-
lha.

Além de ser o maior ven-
cedor do Estadual Mara-
nhense, Rodrigo Ramos tam-
bém é o atleta em atividade 
que mais disputou a com-
petição. Esta será a 14ª edi-
ção. E não para por ai! Ele foi 
eleito o melhor goleiro em 11 
competições - 2005, 2007, 
2008 (melhor goleiro e joga-
dor), 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2016 e 2017. Sem 
falar que o camisa 1 tam-
bém foi o melhor goleiro em 
Tocantins atuando pelo Pal-
mas, onde foi bicampeão es-
tadual (2000 e 2001).

PRÊMIOS INDIVIDUAIS!
Ao longo da carreira, Ro-

drigo Ramos ainda ostenta 
o título de melhor goleiro e 
de campeão com o Nacio-
nal no Amazonense 2015. 
Ao todo, são 14 prêmios 
individuais na carreira. Ele 
ainda foi o jogador que 
mais vezes vestiu a camisa 
do Sampaio Corrêa, com 
quase 400 jogos. Em oito 
anos pela Bolívia, o pare-
dão ostenta oito títulos, 
ou seja, uma conquista por 
ano.

Em seus quase 20 anos 
de carreira, Rodrigo Ra-
mos conquistou 13 títulos 
e, mesmo com 38 anos, o 
goleiro está em plena for-
ma e com fome de títulos. 
“Iniciei minha carreira como 
profissional aos 18 anos e já 
se passaram quase 20 anos 
de muito trabalho e con-
quistas. Sinto-me em plena 
forma para disputar outras 
competições em alto nível. 
Vamos brigar de igual com 
os outros clubes em busca 
do título estadual”, finalizou 
Rodrigo Ramos.

MOTO CLUB IRÁ ESTREAR NO PRÓXIMO SÁBADO CONTRA O 
IMPERATRIZ, PRIMEIRO GRANDE CLUBE DO PAREDÃO
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Conheça como estão os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro para o 
Campeonato Carioca 2018. Fla, Flu, Vasco e Botafogo são candidatos ao título

OS GRANDES DO RIO

BOTAFOGO

Sem Libertadores, o ano do Botafogo vai ser 
mais contido no âmbito financeiro. Sem nenhum 
nome de peso como novidade - como foi Montillo 
em 2017 - o principal jogador que chegou foi o 
atacante Luiz Fernando, que fez uma boa tempo-
rada pelo Atlético-GO no ano passado e foi o único 
investimento do Bota: R$ 2,5 milhões. Além dele, 
Leandro Carvalho, Renatinho e Rony também são 
novidades no Alvinegro.

Por outro lado, o Bota perdeu muita gente. Sa-
íram 14 jogadores. Entre eles, nomes importantes, 
como o volante Bruno Silva, o atacante Roger e 
o lateral-esquerdo Victor Luís. Além da perda de 
atletas, Jair Ventura e alguns membros da comis-
são técnica deram adeus ao clube e foram para o 
Santos. O novo comandante será Felipe Conceição, 
que era auxiliar de Jair e assume pela primeira vez 
um clube profissional. Após não conseguir a clas-
sificação para a Libertadores, o novo presidente, 
Nelson Mufarrej, mudou o departamento de fu-
tebol: o gerente Antônio Lopes e o vice-presidente 
Cacá Azeredo saíram; de volta ao clube, Anderson 
Barros foi chamado para o lugar de Lopes, e Gus-
tavo Noronha, para o de Cacá.

Três dias antes de viajar para a pré-temporada, 
marcada para Domingos Martins-ES, o Botafogo 
teve que mudar de planos e realizar a preparação 
no Nilton Santos. A estreia do Alvinegro é nesta 
terça, às 21h30, contra a Portuguesa-RJ, no Nilton 
Santos. O SporTV transmite a partida, e o Globo-
Esporte.com acompanha em Tempo Real, com 
vídeos.

Novidade: Luiz Fernando, destaque do Atléti-
co-GO no último Brasileirão, é o principal reforço 
até aqui.

Ponto forte: Do time que terminou o ano pas-
sado, a zaga do Bota perdeu apenas Victor Luis e 
teve consistência no setor em 2017.

Ponto fraco: Saídas de jogadores importantes 
e também de Jair Ventura são capazes de gerar 
instabilidade no clube.

Técnico: Felipe Conceição tem o mesmo voto 
de confiança que a diretoria colocou em Jair Ven-
tura após a saída de Ricardo Gomes.

FLAMENGO

Atual campeão do Carioca, o Flamen-
go chega reformulado fora das quatro 
linhas. Sem o treinador que terminou o 
ano, já que Reinaldo Rueda assumiu o 
Chile, o clube evitou o desmanche de jo-
gadores importantes. Ainda assim, exis-
tem atletas que deixaram o Rubro-Negro, 
como é o caso de Márcio Araújo, Gabriel e 
outros que foram emprestados.

Enquanto não terá Guerrero para a 
competição, o Flamengo corre atrás de 
jogadores para a posição, como o atacan-
te Vagner Love. Outros reforços também 
foram sondados pelo rubro-negro como 
Zeca, Pablo e Yago.

Paulo César Carpegiani será o treina-
dor do Flamengo no Carioca. 

Figura certa no clube é o técnico 
Paulo César Carpegiani. Em sua terceira 
passagem pelo Fla, o treinador campeão 
mundial em 81 tem a chance de sair do 
cargo ainda no Carioca. Não necessaria-
mente por desempenho, mas sim porque 
a ideia original do Flamengo era que ele 
fosse usado como coordenador técnico.

O elenco principal do Flamengo co-
meçou a pré-temporada no dia 13. A es-
treia do clube é contra o Volta Redonda, 
nesta quarta-feira, às 21h45, no Raulino 
de Oliveira e será repleta de garotos

Novidade: Depois de quase 18 anos, 
Paulo César Carpegiani volta a comandar 
o Flamengo

Ponto forte: Com poucas chegadas 
e saídas, o Rubro-Negro mantém a base 
que levou o clube a três finais na tempo-
rada passada

Ponto fraco: A troca de comando faz 
com que o trabalho do Fla comece do zero 
e terá pouco tempo para entrosar o time

Técnico: Paulo César Carpegiani foi 
apresentado no último dia 9 e oito dias 
depois vai comandar o time na estreia.

FLUMINENSE

Vice-campeão no ano passado ao 
perder a final para o Flamengo, o Flumi-
nense estará muito reformulado quando 
entrar em campo na estreia do Carioca. 
Somente nesta janela, o clube liberou jo-
gadores como Diego Cavalieri e Henrique. 
Quem também saiu foi Gustavo Scarpa, 
que chegou a entrar na Justiça contra o 
clube que foi revelado e acertou com o 
Palmeiras.

As contratações foram escassas. Ape-
nas Jadson, volante que estava na Ponte 
Preta, e Gilberto, lateral-direito que atuou 
no Vasco em 2017 e pertence a Fiorentina, 
foram anunciados.

Parte da temporada do Fluminense foi 
realizada nos Estados Unidos 

O Flu está com graves problemas fi-
nanceiros. Até janeiro deste ano, o clube 
devia 13° e férias dos dois últimos anos, 
além de cinco meses de direito de ima-
gem. O Tricolor só conseguiu pagar esse 
valor com a venda de Wendel. Fica a dú-
vida sobre como irá se manter em 2018.

O clube realizou parte da pré-tempo-
rada no CT, no Rio, e outra nos Estados 
Unidos, onde disputou o Torneio da Fló-
rida. A estreia do Fluminense será contra 
o Boavista, nesta quarta, às 16h30, em 
Bacaxá.

Novidade: Jadson e Gilberto chegam 
para ocupar as vagas deixadas por Wen-
del e Lucas e diminuir o prejuízo no elen-
co tricolor.

Ponto forte: A manutenção de Abel 
Braga no comando leva ares de esperan-
ça para o ano do Flu.

Ponto fraco: Os problemas financeiros 
levaram a um grande desmanche no elen-
co.

Técnico: Abel Braga segue no banco 
de reservas e terá que usar os garotos 
mais uma vez.

VASCO

Além da crise política envolvendo o 
clube, o Vasco conviveu com idas e vindas 
no elenco. Com problemas financeiros, 
como o atraso de pagamentos aos funcio-
nários, Anderson Martins, Mateus Vital e 
Madson deixaram o clube.

Sete jogadores foram contratados pela 
diretoria de Eurico Miranda, incluindo o 
zagueiro equatoriano Erazo e a volta do 
colombiano Riascos para o ataque. De 
acordo com Eurico Brandão, diretor de fu-
tebol do clube, o departamento ainda es-
pera contar com mais dois ou três atletas 
para reforçar o elenco.

Vasco realizou pré-temporada longe 
de São Januário

Outro ponto negativo para o Vasco é a 
ausência de Luis Fabiano. O centroavan-
te tem sofrido com lesões e na reapre-
sentação voltou a sentir dores no joelho 
operado. O clube tem até procurado um 
substituto para o camisa 9, caso ele não 
continue no clube

O Vasco realizou sua pré-temporada 
em um CT em Vargem Grande, perten-
cente ao atacante Vagner Love. A estreia 
do Cruz-Maltino é nesta quinta-feira, às 
19h30, em São Januário, contra o Bangu.

Novidade: A volta de Riascos, por 
enquanto, é a maior contratação do clu-
be para a temporada que se inicia nesta 
semana

Ponto forte: A permanência de Zé Ri-
cardo conta a favor do Vasco; o nome de 
maior destaque segue sendo Nenê, mas 
Paulinho tem pedido espaço

Ponto fraco: Anderson Martins, Gil-
berto, Madson e Paulão deixaram o Vasco 
e fizeram com que a linha defensiva per-
desse o entrosamento que ganhou com 
Zé.

Técnico: Zé Ricardo continua à frente 
da equipe e o conhecimento do elenco 
pode ser bom para o clube
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MÁSCARA DE CARNAVAL

Passo a passo

Aprenda como fazer máscara de carnaval passo a passo com moldes

Moldes para máscaras de carnaval

Customizar máscaras para brincar o carna-
val pode ser o que você estava precisando para 
dar aquele brilho em seu visual nas festivida-
des. Veja como fazer a sua também, colete os 
materiais necessários e mande ver na confec-
ção, que é simples de criar em casa.

Essa ideia é muito útil também para animar 
a festinha de carnaval dos pequenos. Um item 
fácil de fazer e que pode muito bem ter a ajuda 

de todos os pimpolhos na confecção.

MATERIAIS
– Moldes impressos
– Tesoura
– Lápis
– Lápis de cera ou cola colorida
– Glitter, lantejoulas e outros enfeites do tipo
– Cola

Primeiro você irá escolher o 
molde que irá usar. Imprima do 
tamanho mais adequado para os 
eu rosto e vamos ao tutorial.

Note que você poderá adicio-
nar mais detalhes em sua más-
cara com o lápis. Isto permite que  
você personalize sua confecção, 
criando um novo formato em seu 
molde de máscara de carnaval.

Depois de feito os detalhes 
adicionais, recorte o molde para 
criar a base de sua máscara. Note 
que você terá que cortar a parte 
dos olhos também.

Agora, antes de começar a 
pintar sua máscara, delimite as 
áreas para cada cor. Você pode se 
inspirar neste exemplo do passo 
a passo, onde foi desenhado de-
talhes adicionais nos olhos para 
serem pintados com outra cor 
contrastante.

Chegou a hora de pintar 
sua máscara. Utilizando tinta 
guache ou outra tinta e pincéis 
de sua preferência, pinte a sua 
máscara do jeitinho que você 
preferir.

Adicione os detalhes fi-
nais, como glitter, lantejoulas 
e outras firulas para finalizar 
sua máscara enfeitada de 
carnaval.

1º passo

4º passo

2º passo

5º passo

3º passo

6º passo
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Bandidos violam sepultura e retiram 
cadáver de uma senhora para roubar 

joias. Polícia investiga o caso que 
aconteceu no interior do Maranhão

OS CRIMINOSOS RETIRARAM O CADÁVER 
DO TÚMULO PARA ROUBAR JOIAS

LADRÃO DE SEPULTURA

Detento coloca tornozeleira 
na namorada e vai curtir

Suspeito de assalto é detido durante ação policial

Todos sabem que a bandi-
dagem não tem escrúpulos! 
Também sabe-se que os crimi-
nosos inventam diariamente 
novos modos e métodos para 
roubar. A última inventada pe-
los malacos foi violar túmulos 
para roubar joias dos mortos.

O caso foi registrado na ma-
drugada do último domingo 
(14), no município de Cedral do 
Maranhão, localizado a 450,3 
km de distância de São Luís.

Criminosos violaram um 

túmulo no Cemitério São Pe-
dro, localizado no Centro da 
cidade, para furtar pertences 
sepultados junto ao corpo de 
uma senhora.

Informações dão conta 
de que o túmulo seria de 
uma senhora identificada 
apenas como “Sofia”, mo-
radora do povoado Juçaral, 
na zona rural da cidade, 
que faleceu há três meses. 
Populares afirmam que So-
fia possuía algumas joias 

e pediu que, quando mor-
resse, os pertences fossem 
sepultados junto com ela. 
Ninguém confirmou se os 
familiares atenderam ao 
pedido.

Os ladrões arrombaram o 
túmulo e retiraram o cadáver, 
deixando a população choca-
da. A Polícia foi acionada. Até 
o momento não houve confir-
mação se os ladrões obtive-
ram êxito no ato criminoso e 
desrespeitoso.

Policiais militares do 6º Bata-
lhão, durante rondas intensivas pela 
Avenida Principal, do Bairro Santa 
Bárbara, foram abordados por duas 
pessoas que teriam sido vítimas de 
furto, situação que se deu nas de-
pendências da casa das vítimas.

A equipe, após receber informa-
ções de que o crime teria sido rea-
lizado por três homens, em um ve-
ículo da marca Fiat, modelo Palio, 
de cor branca, de placas OIT – 6357, 
saiu em buscas.

De acordo com as vítimas, o trio 
teria roubado dois celulares e a 
quantia de R$ 465. Em seguida, os 
policiais informaram via rádio às via-
turas do 6º BPM as características 
do veículo e dos indivíduos a fim de 
localizar com maior rapidez e agili-
dade os suspeitos.

A equipe de policiais militares do 
bairro João de Deus, após ser infor-
mada, conseguiu localizar e inter-
ceptar o veículo nas imediações de 
um lava-jato na Avenida Santos Du-
mont.

Diante dos fatos, foi preso Le-
andro Assunção Fidalgo, 33 anos, 
e encaminhado a 15ª Delegacia da 
Polícia Civil do São Raimundo, onde 
foi autuado por roubo qualificado e  
porte ilegal de arma.

LEANDRO ASSUNÇÃO FIDALGO FOI 
DETIDO EM CARRO SUSPEITO E 

ENCAMINHADO PARA DELEGACIA

Parace até brincadeira, 
mas um detento, que goza do 
benefício da Liberdade Provi-
sória, postou em redes sociais 
fotos da namorada, de apenas 
de 14 anos, com a tornozeleira 
eletrônica. 

A tornozeleira era para es-
tar em Ismael da Silva Miran-
da, de 19 anos. Ele foi preso 
em flagrante no dia 8 de outu-
bro de 2017, por roubo, e vem 
descumprindo esse direito 
com o rompimento da torno-
zeleira eletrônica desde no-
vembro, segundo detectou o 
Sistema de Monitoramento de 

Custódia feito pelo Ministério 
Público Estadual. 

A 2ª Promotoria Criminal 
já encaminhou o pedido de 
suspensão e revogação do be-
nefício ao preso. Além da re-
vogação, a promotoria quer a 
prisão imediata de Ismael.

VACILO NAS REDES SOCIAIS
Ismael Miranda publicou 

em redes de sociais imagens 
com bebida alcoólica, durante 
as festas de Natal e fim de ano. 
Ele estava com a namorada.  A 
adolescente de 14 anos usava 
a tornozeleira do namorado.
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Em apenas um dia, três pessoas são assassinadas na região metropolitana 
de São Luís. Todos os crimes foram cometidos com arma de fogo

3 ASSASSINATOS
Na última segunda-feira 

(15), a Secretaria de Segu-
rança Pública do Maranhão 
(SSP-MA) registrou três ho-
micídios durante o dia, sendo 
dois na capital maranhense e 
um em São José de Ribamar. 
Todos as mortes foram por 
arma de fogo.

O primeiro caso foi na Ci-
dade Operária, onde uma 
pessoa foi morta durante a 
madrugada da segunda-fei-
ra. José Ribamar Dias Neto, 
de 28 anos, foi assassinado 
a tiros. A polícia investiga o 
caso.

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
Durante a tarde, Rogério Lino de Souza, de 49 anos, foi encon-

trado sem vida por uma guarnição da Polícia Militar, em São José 
de Ribamar.  De acordo com informações, Rogério foi atingido a 
tiros e morreu no local. O corpo foi achado por policiais duran-
te ronda pelo povoado Rio São João, em São José de Ribamar.

ROGÉRIO LINO DE SOUZA FOI ACHADO MORTO PELA POLÍCIA

COROADINHO
Já à noite, por volta de 21h, 
Joelison Castro da Silva, 
de 22 anos, também foi 
assassinado a tiros, no 
bairro do Coroadinho. O 
local do crime é conhe-
cido como Rua do Muro. 
Joelison foi assassinado 
após ser abordado por uma 
pessoa, que sacou a arma 
e atirou contra a vítima. 
Joelison não resistiu aos 
ferimentos e entrou em 
óbito no local do crime.

JOELISON 

DA SILVA FOI 

ASSASSINADO 

NO BAIRRO DO 

COROADINHO


