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SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Investigações culminam na prisão de quadrilha 
que assaltou loja em São José de Ribamar. 

Polícia ainda procura um dos envolvidos
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DICAS PARA MELHORAR O 
TÁRTARO NA BOCA
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PÁGINA 2

ROTEIRORECEITA – ROSQUINHA DE COCO

PIADA

LOTERIAS

LADRÃO NA CASA

O filho conta calmamente 
para a mãe:
- Mãe, hoje veio um ladrão 
aqui na nossa casa.
A mãe, desesperada, 
pergunta:
- Meu Deus! E o que ele 
levou?
O filho responde:
- Nada. Ele só veio pedir seu 
voto. 

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 – 01h54 – Altura: 0.8m
Cheia – 08h00 – Altura: 5.4m
Baixa – 13h58 – Altura: 1.0m
Cheia – 20h00 – Altura: 5.5m

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.

Ingredientes da rosquinha de coco

Massa
800 gramas de farinha de trigo 
1 copo de leite morno 
2 tabletes de fermento biológico (30 g) 
4 colheres (sopa) de açúcar 
3 ovos 
3/4 xícara de oléo 
1 pitada de sal

Recheio:
150 gramas de coco ralado 
6 colheres (sopa) de margarina 
12 colheres (sopa) de açúcar

Calda:
1 xícara de leite 
1 xícara de açúcar

1 - O tártaro é uma placa bacteriana de cor 

amarelada que se acumula e endurece no 

esmalte do nossos dentes, principalmente junto 

a gengiva, devido a vários motivos, causando um 

mau aspecto aos nossos dentes.

2 - Os alimentos mais recomendados são as 

frutas e os vegetais crus, especialmente as 

maçãs e os vegetais de folha verde como o 

espinafre, a acelga, o alface, a rúcula, etc.

3 - O gergelim, pelo seu alto teor de cálcio.

4 - A stévia é uma planta que atua como 

adoçante natural e que é muito benéfica para os 

nossos dentes.

5 - A água do mar é um suplemento 

remineralizante que nos ajuda a limpar 

e fortalecer os nosso dentes, além de ser 

alcalinizante.

6 - A coenzima Q-10 é recomendável quando o 

tártaro esteja causando também gengivite.

7 - A argila branca de uso oral nos ajuda a 

alcalinizar o nosso organismo e também o pH da 

nossa boca.

LOTOMANIA - CONCURSO 1832

02 20 25 36 39

47 49 50 51 52

70 75 76 77 79

80 83 90 93 95

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

Modo de preparo:

1 - Bata todos os ingredientes 
da massa no liquidificador, 
exceto a farinha de trigo. 
2 - Despeje a mistura em uma 
tigela. Coloque a farinha e 
sove (amasse). A massa gruda 
um pouco nas mãos. Deixe 
descansar por 1 hora. 
3 - Divida a massa em duas. 
4 - Misture bem os ingredientes do recheio. Se quiser, pode colocar leite 
condensado também. 
5 - Abra as duas partes da massa com um rolo, recheie e enrole como um 
rocambole. 
6 - Corte as rosquinhas e coloque-as numa assadeira untada com manteiga. 
7 - Leve ao forno médio e deixe até ficarem douradas. 
8 - Depois que estiverem assadas, leve os ingredientes da cada ao fogo, deixe 
engrossar e regue as rosquinhas com ela.

GALERA ANIMADA NA CONVENIÊNCIA MARINHO
JOSÉ MARIA SANTOS 

MARINHO  ANITA, ISABEL E INÁCIA
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Estão abertas as inscrições ao concurso da 
Polícia Militar do Rio Grande do Norte, que 
visa preencher 1.000 vagas de nível médio

1.000 VAGAS 
NA PM

Banco abre 350 vagas para 
gerentes em todo o Brasil

 NÃO PERCA!

O Santander segue com 
seu plano de expansão no 
segmento de pequenas e 
médias empresas e inicia 
mais um processo seletivo 
para a contratação de 350 
profissionais para os car-
gos de gerente de relacio-
namento empresas I, II e III. 
As vagas estão distribuídas 
nos estados da Bahia, Ser-
gipe, Espírito Santo, Goiás, 
Maranhão, Piauí, Tocantins, 
Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Rondônia, Minas 
Gerais, Brasília, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Pernam-
buco, Amazonas, Ceará, 
Pará, Amapá, Paraná, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Rio 
Grande do Sul e Santa Ca-
tarina.

O perfil de profissional 
buscado pela instituição fi-
nanceira é de pessoas em-
preendedoras, com paixão 
pelo trabalho, garra, forte 
orientação ao cliente e capa-
cidade de entrega de resulta-
dos. Os talentos podem ter 
experiências tanto em insti-
tuições financeiras quanto 
em outros mercados, que 
atuem em vendas consulti-
vas e que prezem pelo aten-
dimento qualificado. 

É necessário ter a Certi-
ficação Profissional Anbima 
Série 10 (CPA 10). Porém, 
os candidatos aprovados no 
processo que ainda não ti-
verem a qualificação pode-
rão fazer o curso gratuita-
mente pela Universia (www.
universia.com.br).

Para participar do pro-
cesso seletivo, o interes-
sado deve cadastrar o cur-

rículo no canal “Trabalhe 
Conosco” no site do Banco 
(www.santander.com.br). 
Funcionários Santander 
também podem concorrer 
às vagas.

BOLSAS
Também confiando na 

retomada da economia e 
que as empresas de peque-
no e médio porte são a mola 
propulsora deste movimen-
to, o Santander abrirá 1,2 
mil oportunidades de está-
gio em pequenas e médias 
empresas clientes do Ban-
co. O Programa Universitá-
rio – Empresas teve início 
em 2015 e é uma iniciativa 
do segmento Negócios & 
Empresas em parceria com 
o Santander Universidades. 
Tem por objetivo aproximar 
as companhias-clientes aos 
grandes centros de ensino 
e de pesquisa tecnológica 
do Brasil, além de apoiar a 
formação prática dos uni-
versitários por meio de sua 
preparação para o mercado 
de trabalho. Em 2017, 1,1 mil 
universitários foram con-
templados.

As pequenas e médias 
empresas clientes do Ban-
co que desejam ter um es-
tagiário podem sinalizar 
seu interesse no site do 
Santander Negócios & Em-
presas (www. santander-
negocioseempresas. com.
br), na aba Construindo 
Equipes > Programa Uni-
versitário-Empresas, onde 
também encontrarão as re-
gras de elegibilidade para a 
inscrição. 

A Polícia Militar do Estado 
do Rio Grande do Norte (PM-
RN) estará recebendo ins-
crições ao concurso público 
de edital n.º 002/2018, cuja 
finalidade é preencher 1.000 
vagas no cargo de Praça da 
Polícia Militar. O Ibade (Insti-
tuto Brasileiro de Apoio e De-
senvolvimento Executivo) é o 
responsável pela seleção dos 
candidatos.

São disponibilizadas 938 
vagas para homens e 62 para 
mulheres, com salário que 
será de R$ 954, durante a for-
mação, e passará a R$ 2.904, 
após o ingresso. Para concor-
rer a uma dessas oportunida-
des é necessário ter concluí-
do o ensino médio; possuir 
altura mínima de 1,65 (mas-

culino) e 1,60 (feminino); ter 
no mínimo 19 e no máximo 30 
anos de idade; entre outros 
requisitos.

Inscrições e taxa: a inscri-
ção custa R$ 100 e os pedi-
dos de participação podem 
ser confirmados até 8 de fe-
vereiro de 2018, pelo site do 
IBADE: www.ibade.org.br.

PROVAS PM-RN 
O concurso será compos-

to pelas seguintes etapas: 
prova escrita objetiva, que 
será aplicada na data prová-
vel de 4 de março de 2018; 
exames de saúde; investiga-
ção social; exame de avalia-
ção do condicionamento físi-
co e Curso de formação (com 
duração de seis meses). Os 

inscritos podem optar por 
realizar a prova objetiva nas 
cidades de Natal, Mossoró 
ou Caicó, no ato da inscrição. 
As 80 questões cobradas en-
volverão conhecimentos so-
bre Português, Matemática 
e Raciocínio Lógico, Geogra-
fia do Brasil e do Rio Grande 
do Norte, Noções de Direito 
Constitucional, Noções de 
Direito Penal Militar, Noções 
de Direito Penal, Noções de 
Legislação Extravagante, 
Noções de Informática e Le-
gislação Específica da Polícia 
Militar.

O prazo de validade do con-
curso é de dois anos, a contar 
da data de homologação do 
resultado final, podendo ser 
prorrogado por igual período.
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Prefeitura de São Luís divulga calendário de matrícula e rematrícula para o ano letivo 2018

  CENTRO
Antiga Reffsa será transformada 
em novo cartão postal da cidade

O prédio onde funcionava 
a antiga Reffsa, na Avenida 
Beira-Mar, vai ser totalmente 
revitalizado, se tornando es-
paço de cultura, arte, entre-
tenimento e vivência. A obra 
faz parte das ações do PAC 
Cidades Históricas, do Go-
verno Federal, e contempla a 
restauração de todo o Com-
plexo Ferroviário de São Luís. 
Executado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (Iphan) em par-
ceria com o Governo do Esta-
do e Prefeitura de São Luís, 
o projeto vai transformar a 
área em um novo cartão pos-
tal da cidade. 

De acordo com o projeto, 
o novo prédio vai contar com 
espaços comerciais como 
cafeteria, choperia, galerias 
de arte, restaurante panorâ-
mico e lojas, além de abrigar 
o Museu da Memória Ferrovi-
ária Maranhense e um setor 
da administração estadual. 
Também serão construídas 
três novas praças, uma delas 
em homenagem ao carnava-
lesco maranhense Joãosinho 
Trinta, e reformada a praça 
Praça Gomes de Souza, que 
atualmente abriga o monu-
mento de 350 anos de São 
Luís. Serão feitas, ainda, me-
lhorias no entorno.  

As praças terão áreas de 
sombreamento com plantio 
de árvores nativas e conser-
vação das existentes. Uma 
destas construções vai abri-

gar área de exposição da Lo-
comotiva Benedito Leite, que 
será restaurada e receberá 
iluminação artística. A inclu-
são será plenamente atendi-
da com obras de acessibili-
dade compatível ao sistema 
viário, com faixas de pedes-
tres, rampas nas calçadas 
com contrapiso em concreto 
de alta resistência, além de 
sinalização tátil. 

COMPLEXO FERROVIÁRIO 
A obra no prédio da Reffsa 

vai modificar toda a estrutu-
ra atual. O prédio principal 
terá, no pavimento térreo, 
ambientes de uso social, 
como recepção e salão de 
exposições, e de uso comer-
cial, referentes aos três re-
cintos destinados à locação. 
Ainda, sobreloja com salas 
para a Secretaria de Estado 
da Cultura e Turismo, passa-
rela e piso de vidro que trans-
põe o hall de exposição, além 
de banheiros masculino, fe-
minino e para pessoas com 
necessidades especiais. 

O primeiro pavimento vai 
abrigar salas administrativas 
da Secretaria, além de uma 
sala de reunião e ambientes de 
serviço como copa, almoxarifa-
do e banheiros. O segundo pa-
vimento, pela vista privilegiada, 
vai contar com um restaurante 
panorâmico, salão de mesas, 
espaço para instalação de um 
bar, cozinha industrial, admi-
nistração e banheiros.

A Prefeitura de São Luís, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Educação (Semed), 
divulgou o calendário 2018 de 
matrícula e rematrícula para 
alunos da rede municipal. Há 
vagas para as unidades de 
Educação Infantil, Fundamen-
tal e de Jovens e Adultos.

O titular da Semed, Moacir 
Feitosa, reforçou o compro-
misso do prefeito Edivaldo 
com a educação municipal 
em todos os seus aspectos. “A 
Educação é um direito huma-
no e social, portanto um direito 
de toda criança que promove 
a igualdade de oportunidades 
e o exercício da cidadania”, 
ressaltou o secretário.

DATAS DAS MATRÍCULAS
As matrículas novas nas 

Unidades de Educação Básica 
de Educação Infantil devem 
ser realizadas pelos pais ou 
responsáveis dos candidatos 
até o dia 19 de janeiro. 

Para os estudantes da Edu-
cação Fundamental e Educa-
ção de Jovens e Adultos (EJA), 
que cumprem o calendário 1, a 
rematrícula acontece de 22 a 
26 de janeiro e para os novos 
alunos a matrícula vai de 29 
de janeiro a 12 de fevereiro. 

Já para os estudantes do 
Ensino Fundamental e EJA 
que cumprem o calendário 2, 
a rematrícula será de 22 a 28 
de fevereiro e a matrícula para 
novos estudantes será de 1º a 
5 de fevereiro.

Os pais ou responsáveis 
devem ficar atentos também 
para as datas de início das au-
las, pois são diferentes para 
cada um dos calendários. Para 
o calendário 1 as aulas iniciam 

dia 15 de fevereiro e para o ca-
lendário 2, dia 14 de março.

MATRÍCULA INFORMATIZADA
As matrículas do calendá-

rio 2, serão todas informatiza-
das. A ação faz parte do pro-
grama “Educar Mais”, lançado 
em junho do ano passado pelo 
prefeito Edivaldo. O programa 
determina as diretrizes da 
educação municipal. A infor-
matização da matrícula está 
dentro do pilar Modernização 
da Gestão e a intenção é que 
no ano que vem, as matrículas 
sejam feitas pela internet.

As matrículas para os es-
tudantes que cumprem o ca-
lendário 1, ainda serão feitas 
da forma tradicional. Mas é 
importante frisar que para o 
processo de matrícula nos 
dois calendários, os pais ou 
responsáveis deverão levar os 

documentos originais e cópias 
da certidão de nascimento 
ou carteira de identidade; RG 
e CPF dos pais ou responsá-
veis; comprovante de resi-
dência; carteira de vacinação 
da criança; duas fotos 3x4 da 
criança; NIS do responsável e 
da criança que for beneficiária 
do Bolsa Família.

Os pais de estudantes 
com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento, 
altas habilidades ou super-
dotação, deverão efetivar as 
matrículas direto na escola 
mais próxima de sua residên-
cia. As crianças com surdez 
devem ser encaminhadas à 
Superintendência da Área de 
Educação Especial (Saee), no 
térreo da Secretaria Municipal 
de Educação, no edifício Trade 
Center, São Francisco, para os 
procedimentos de matrícula.

ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DEVEM SER 
MATRICULADOS ATÉ 19 DE JANEIRO
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Doenças causadas por biquínis                
e outras peças molhadas

 SAÚDE

A vaidade masculina está diretamente ligada ao seu órgão sexual. Muitos consideram 
o tamanho um fator de extrema importância e, caso o pênis seja de um tamanho  

considerado fora do padrão, a insegurança bate e logo surgem diversas piadas

18/1/2018

O verão chegou. Com ele, 
o sol e as altas temperaturas 
são convites para a praia, pis-
cina e os exercícios na aca-
demia ou ao ar livre, como as 
caminhadas no calçadão, nos 
parques ou na areia. Aproveite 
bem, mas, atenção: o descui-
do com as roupas molhadas 
pode causar problemas de 
saúde. Entre eles as frieiras e a 
candidíase.

“A umidade irrita a pele de 
qualquer parte do corpo. Mas 
não só a umidade pode trazer 
problemas, o suor também. 
Portanto, quem frequenta aca-
demia, faz exercício ao ar livre 
ou mergulha na piscina ou no 
mar pode ficar com a pele ir-
ritada se não trocar a roupa 
molhada”, explica a gineco-
logista e obstetra Patrícia de 
Rossi, membro da Associação 
de Obstetrícia e Ginecologia do 
Estado de São Paulo (Sogesp).

Ela informa que a pele tem 
uma camada de proteção que, 
quando entra em contato com 
a água ou com o suor, fica úmi-
da e tende a perder sua capa-
cidade de defesa. “A pele fica 
enrugada e inchada e pode-
mos perceber como interferiu 
no processo de proteção. Daí, 
além disso, essa pele úmida 
é um ambiente que favorece 
irritações e infecções porque 
perdeu a defesa. O atrito cau-
sa ainda desconforto, inclusive 
na região íntima, que ficou em 
contato com o suor e pode fi-
car “assada”. Então temos pro-
blemas aqui: a roupa molhada, 
seja na praia ou na academia, 
causa irritação, e a umidade 
em contato com o corpo na 
região íntima (vulva) favore-
ce a infecção por fungos. Isso 
acontece porque os fungos se 
proliferam nas regiões quentes 
e úmidas”, destaca a ginecolo-

gista.
Essa infecção é a candid-

íase, que provoca irritações, 
vermelhidão, ardor, coceira, 
sensibilidade na área genital, 
fissuras e corrimento. “O me-
lhor é evitar que isso aconteça. 
Para tanto, é importante trocar 
as roupas sempre. Nada de 
biquíni ou roupas de ginástica 
molhadas. Se for uma irritação 
leve, faça compressas com chá 
de camomila frio ou gelado no 
local. O chá alivia a irritação. 
Também é aconselhável lavar 
as roupas íntimas com sabão 
neutro se existe uma tendência 
a alergias. Agora, se for uma 
infecção por fungos, com os 
sintomas descritos, é preciso 
procurar um médico especia-
lista”, ressalta Patrícia. Se for 
candidíase, doença que atinge 
70% das mulheres pelo menos 
uma vez na vida, o tratamento 
será feito com medicamentos 
por via oral ou vaginal.

A médica indica ainda o uso 
de roupas frescas e sugere evi-
tar roupas muito justas, feitas 
de lycra e látex. “Dê preferência 
para peças de algodão e fibras 
que permitam que a pele respi-
re”, adverte.

Outros fatores também po-
dem diminuir a resistência do 
organismo, como o estresse, 
a menopausa, a obesidade, o 
diabetes, a gestação e a imuno-
depressão. “É difícil falar sobre 
o estresse, mas é logico que faz 
sentido. Se você entra em con-
tato com o fungo e está estres-
sada, vai piorar porque as de-
fesas do organismo estão em 
baixa. Constatamos que quem 
tem mais infecção por cândida 
são mulheres diabéticas, as 
gestantes, as com imunode-
pressão e as mulheres obesas, 
pois a gordura favorece o acú-
mulo de suor”, finaliza Patrícia.

O TAMANHO DO SEU PÊNIS É NORMAL?

Mas qual o tamanho con-
siderado ideal? Segundo pes-
quisadores que analisaram 
mais de 15 mil homens, um 
pênis considerado normal 
mede em torno de 13,24 cen-
tímetros quando ereto e 9,16 
flácido.

Engana-se quem conside-
ra essa medida pequena. Se-
gundo o jornalista e sexólogo 
João Luiz Vieira, o brasileiro 
se destaca do resto do mundo 
e integra a lista dos dez mais 
avantajados do mundo, com 
tamanho médio entre 14 e 16,7 
centímetros. Ou seja, a dife-
rença não é assim tão grande 
e 13 é absolutamente normal. 
É considerado pequeno o ór-
gão que possui menos de 8 
centímetros ereto, condição 
chamada de micropênis que 
atinge 0,6% dos homens.

Outros países que contam 
com uma população avantaja-
da são República Democrática 
do Congo, com homens que 
atingem a média de 18 centí-
metros em estado de ereção. 
Em seguida, Equador, com 
17,5, Bélgica e França, com 
16,2 e 16.

Já entre os menos afortu-
nados estão a China, com 10,9 
centímetros, Índia, com 10,1 e 
a Coreia em último lugar, com 
9,3. Segundo pesquisas, ter 
o pênis grande não enche os 
olhos das mulheres, que geral-
mente preferem um tamanho 
mediano. Um bom exemplo 
disso é a jovem que traiu o na-
morado sob alegação de não 
aguentar o tamanho de seu 
“material”.
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SEU SIGNO DE HOJE
ÁRIES - Melhoria da situação finan-
ceira, trazendo-lhe tranquilidade e fa-
vorecendo boas aquisições. Pequenas 
mudanças no seu cotidiano. Necessi-
dade de momentos de descanso na 
privacidade do lar. 

TOURO - Dia neutro no qual será fa-
vorável só nos assuntos da profissão. 
Não será bem sucedido em outra em-
presa que já não tenha sido iniciada. 

GÊMEOS - Pessoas conhecidas estão 
dispostas a colaborar com seus pro-
jetos. Receberá informações úteis e 
promissoras. 

CÂNCER - No amor, você causará 
uma forte impressão na pessoa ama-
da, uma vez que a sua disposição, está 
favorável, para deixar claro as suas 
verdadeiras intenções.

LEÃO - Um aspecto restritivo do pla-
neta mercúrio dentro do seu mapa as-
tral revela que você deve precaver-se 
para não perder o controle emocional.

VIRGEM - Muita atividade profissio-
nal e êxito nos negócios e novos em-
preendimentos sociais e familiares, 
estão previstos para você hoje. Ótimo 
estado mental, o que lhe dará mais 
rapidez ao ter que tomar decisões im-
portantes.

LIBRA - Você conseguirá obter os mais 
propícios resultados, no trabalho, no se-
tor financeiro, social e amoroso. Aprovei-
te. Paz íntima. A lua estará revitalizando 
as suas energias e envolvendo você em 
muitas situações interessantes.

ESCORPIÃO - Dia em que deverá en-
frentar alguns obstáculos, em seu lar. 
Mas se usar de fato a inteligência con-
seguirá superá-los com sucesso. Grande 
necessidade de sair em busca de segu-
rança material para atingir o que deseja.

SAGITÁRIO - Ótima oportunidade no 
setor comercial, com probabilidade de 
lucros. Bom também, para assuntos fa-
miliares e sentimentais. 

CAPRICÓRNIO - Dia um tanto quanto 
agitado para você. Mas, para que tudo 
saia a contento, deverá tomar uma atitu-
de otimista e inteligente e evitar o nervo-
sismo que de nada adianta. 

AQUÁRIO - Enormes probabilidades de 
realizar suas mais antigas esperanças. 
Terá também, aumentos de lucros e 
muito progresso profissional. 

PEIXES - Novos planos para sua eleva-
ção de cargo e de conhecimentos profis-
sionais deverão ser estudados agora. De 
resto, a influência será ótima para a vida 
amorosa.

PARA SAIR BEM NA FOTO
Marina Ruy Barbosa participou da brincadei-
ra do “Eu Nunca”, junto com Sophia Abrahão, 
para o site do “Vídeo Show”. Durante o jogo, a 

atriz revelou que escolhe só as melhores fotos 
para postar nas redes sociais. “A gente posta as 

melhores fotos e o que a gente quer mostrar. 
Mas todo mundo tem dias ruins, tem proble-
mas e isso não dá para esquecer. Acho que o 

bom é quando você usa as redes sociais ao seu 
favor”, explicou ela. A atriz também contou que 
já procurou seu nome em sites de buscas, mas 
não faz mais isso hoje em dia; e revelou que já 

tietou famosos. “Já tietei várias vezes, principal-
mente a primeira vez que eu vim gravar aqui (no 

Projac). Minha primeira novela que era com a 
Marília Pêra, Eva Wilma e Marcos Paulo, eu tieta-

va todo mundo“, contou Marina Ruy Barbosa.

JOELMA REBATE 
SÍLVIO SANTOS

A cantora Joelma  mostrou a sua per-
sonalidade forte ao participar do “Jogo 
das 3 Pistas” no domingo (14). Ao lado da 
cantora Alinne Rosa, a loira esteve em um 
dos quadros mais famosos do “Programa 
Silvio Santos”. Sem papas na língua, a ar-
tista paraense rebateu Silvio Santos, ao 
ver o dono do SBT comentar sobre a saí-
da dela da banda Calypso. “Antes de você 
ter sido mandada embora pelos seus co-
legas [da banda]…”, disse o comunicador 
que foi interrompido. “Eu não fui manda-
da embora. Se a empresa era minha, a 
banda era minha, como eu fui mandada 
embora, Silvio?”, retrucou a famosa.

DEPOIS DA DENÚNCIA, 
MORANGUINHO VOLTA AO RIO

Depois de denun-
ciar o marido Naldo 
Benny por agres-
são e porte ilegal 
de arma, no início 
de dezembro, Ellen 
Cardoso, a Mulher 
Moranguinho, re-
solveu passar uma 
temporada em São 
Paulo, na casa da mãe, para onde se mudou 
com a filha. Pouco mais de um mês depois, 
a ex-dançarina voltou para o Rio de Janei-
ro com a filha do casal, Maria Victoria, de 2 
anos e 11 meses. Ellen Cardoso usou o Insta-
gram para contar aos seguidores que voltou 
a trabalhar em sua loja na capital carioca. 
“Eu precisava muito muito de um tempo pra 
mim. Então, fiquei afastada esses dias, prati-
camente passei quase nada pra vocês, mas 
hoje eu vim trabalhar, vim aqui pra loja, ver 
como estão as coisas, vim fazer posts pra 
vocês. E agora vamos matar nossa saudade. 
Vou aparecer mais vezes“, escreveu ela na 
rede social.

JULIANA PAES DEIXA
COMUNIDADE IRRITADA

O ano de 2017 foi de muito trabalho para Juliana 
Paes, que brilhou como Bibi Perigosa em “A força do 

querer”. As férias da atriz, no entanto, estão deixando 
a comunidade de Caxias bastante irritada. É que a 

rainha de bateria da Grande Rio só pisou na quadra 
da escola uma única vez antes do carnaval: em se-

tembro, quando foi coroada. “Juliana é uma querida, 
todos gostam dela, mas a escola está bem triste e já 

tem gente arrependida de ter ajudado na negociação 
dela para rainha”, conta um integrante, que prefere 

não ser identificado. Com isso, já existe uma torcida 
para que outras atrizes assumam o cargo. Como 

Carla Diaz, que sai na agremiação de Caxias há mui-
tos anos e não perde um ensaio. No último sábado, 

até sambar com os ritmistas da bateria ela sambou.

RepRodução/InstagRam
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NOVELAS

Edgar e Marta tentam dissuadir Lica, 
que segue firme em sua decisão de 
mudar de escola. Edgar pensa em 
afastar Malu do Colégio Grupo. Lica 
diz a Marta que deseja se matricular 
no Cora Coralina. Anderson revela à 
polícia que o dinheiro encontrado com 
ele é de Mitsuko e ela declara ao poli-
cial que deu o dinheiro para Anderson. 
Edgar afasta Malu da administração 
do Grupo e pede que Bóris convença 
Lica a permanecer no colégio.

Tereza decide ficar em sua casa à es-
pera de Fernão. Inácio e Izabel vão ao 
encontro dos camponeses, e Henri-
queta os alerta sobre Delfina. Lucas, 
Inácio e Izabel relatam a Padre João 
que os camponeses são ameaçados 
por Vasco e Delfina. Lucas e Angéli-
ca trocam olhares. Inácio percebe o 
estado de choque de Tereza e tenta 
ajudá-la, mas Delfina o impede. Artur 
desabafa com Vicente sobre Celina. 
Maria Vitória diz a Vicente que deseja 
morar no Brasil. Bernardo visita José 
Augusto. Alzira decide servir o jantar 
para Pepito e os funcionários da socie-
dade da geleia. Delfina cuida de Tereza 
e promete vingar-se de Fernão. Lucas 
sonda Izabel sobre Angélica. Leonor e 
Gregório extorquem Lucinda. Celina 
lamenta-se com Balbina sobre Artur. 
Justino e Tiana alertam Reinaldo so-
bre Gregório e Leonor. José Augusto 
chega ao cabaré de Lucerne.

Amália hesita em ouvir as explicações 
de Afonso. Rodolfo fica nervoso ao 
perceber que ele poderá ser castigado 
pela lei que ele próprio criou. Rodolfo 
é salvo do castigo por um mensageiro 
que o avisa sobre o acidente na mina. 
Catarina dispensa Demétrio de suas 
funções até que Augusto retorne a 
Artena. Virgílio provoca Afonso ao vê-
lo na barraca de Amália. Lucíola avisa 
a Catarina que o marquês está com 
febre. 

Laura conversa com Clara. Adriana fica 
frustrada por não conseguir avançar 
na relação com Duda. Tônia pede li-
cença do hospital e vai para a clínica de 
Renato em Pedra Santa. Clara fala para 
Patrick que Duda nasceu no Tocantins. 
Vinícius consegue colher as digitais de 
Duda. Clara dá uma viagem de presen-
te para Laura e Rafael. Cido devolve a 
Samuel o dinheiro que iria usar para 
comprar sua casa. Patrick e Clara pen-
sam um no outro. Karina conta para 
Renato sobre o sócio misterioso do 
bordel. Desirée visita Juvenal. Estela 
tenta descobrir o pedido que Amaro 
lhe fará no baile. Lívia se encontra com 
Mariano em um flat. Sophia paga para 
Maíra se afastar de Mariano. Tônia 
descobre que não está grávida. Lívia e 
Sophia conversam sobre seus amores. 
Tônia conhece Zé Victor, e os dois pas-
sam a noite juntos. Suzy passa mal no 
hospital.

GLOBO

uMALHAÇÃO

GLOBO

uTEMPO DE AMAR

GLOBO

uDEUS SALVE O REI

GLOBO

uO OUTRO LADO DO PARAÍSO

FOTOS: RepROduçãO/InSTagRam

NATÁLIA CASASSOLA POSA NUA E
LEMBRA DOS DEZ ANOS DO BBB8

“Parece que foi ontem”, surpreende-se Natalia 
Casassola sobre os dez anos que já se passaram 
desde que o Brasil inteiro a conheceu. A gaúcha 
de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, ficou fa-
mosa ao entrar no “BBB 8”, de onde saiu com o 
terceiro lugar. “O tempo passa muito rápido. Ain-
da bem que aproveitei e aproveito até hoje muito”, 
diz a sister. Natália aproveitou tanto que retornou 
ao programa cinco anos depois, na décima ter-
ceira edição. Hoje, ela garante que não participa-
ria mais do reality. “Não faria, foi parte da minha 
história. Já aproveitei tudo o que podia e tenho 
uma linda lembrança. Foi um tempo de sonhos 
realizados, conquistados... Frutos que até hoje 
me favorecem”, avalia a loira, que acaba de fazer 
um ensaio nu para comemorar a década.

Natalia saiu da casa direto para as páginas da 
“Playboy”, na época. Ela tinha apenas 22 anos e 
foi um dos estouros de venda da edição. 

VEM AÍ UMA 
NOVA CARMINHA

Cinco anos depois da estreia de “Ave-
nida Brasil” (2012), Adriana Esteves ainda 
causa emoção nos fãs por causa da vilã 
Carminha. Escalada para “Segundo Sol”, 
nova novela de João Emanuel Carneiro, 
a atriz contou que a megera do folhetim 
não será tão distante de seu antigo papel. 
“Nos braços do João, estou voltando para 
casa. É a Carminha de volta, mas com 
outro nome, na pele de outra mulher. Foi 
uma potência tão grande, que não conse-
gui criar distanciamento dela. Ainda ouço 
na rua: ‘Oi! É a Carminha?’. Respondo: 
‘Sou eu, sim’ [risos]. É preciso ter humor 
na vida”, disse ao jornalista Bruno Astuto, 
da revista “Época”.

DESABAFO DE UMA 
DESEMPREGADA

Afastada da 
TV, Monique 

Evans usou 
o Instagram 

para fazer um 
desabafo sobre 

estar desem-
pregada. A 

apresentadora, 
de 61 anos, 
contou que 

o assédio no 
meio artístico 

sempre existiu, 
criticou a falta 

de espaço para 
quem tem talento e a supervalorização do 
corpo, e ainda garantiu que ela sempre se 

recusou a fazer o teste do sofá. “E rolam 
aqueles dias que queremos fugir da realida-
de. Queremos entender algumas injustiças, 

o porquê de alguns terem tanto enquanto 
outros ralam tanto pra terem tão pouco. 

O porquê de gente talentosa estar fora da 
mídia, enquanto temos tanta merda fazendo 

sucesso… Não entendo!! 

FALTA DE HABILIDADE
Marina Moschen já teve experiência na carreira de mo-

delo e, mesmo convivendo com o mundo da moda por 
alguns anos, a atriz de “Deus Salve o Rei” não desenvol-
veu habilidade para se maquiar. É o que ela admite: “Sou 
péssima me maquiando (risos). Não tenho a mínima ideia 
de como faz, não levo muito jeito”. Apesar de pouca intimi-
dade com as cores e pincéis, a artista garante: “Tenho as 
minhas maquiagens em casa também, para eu conseguir 
lidar com o dia a dia.” Durante o evento de lançamento do 
novo trabalho, ela recorreu a um profissional para capri-
char na produção, assim como Bia Arantes, que apostou 
num toque de brilhos em sua make. “Não sei fazer maquia-
gem para um evento. Sempre chamo alguém mais compe-
tente. Cada um tem uma qualidade e a minha não é make”, 
disse com bom humor.

ENFIM, NOIVOS!!
Namorando há cerca de três anos, Sabrina Sato e Duda Nagle 

deram um passo importante para oficializar a união. O ator usou 
o Instagram na segunda-feira (15) para contar aos seguidores 
que pediu a apresentadora em casamento e que agora os dois 
estão oficialmente noivos. “Agora é oficial. Te amo muito, minha 
noiva!!!”, escreveu ele na legenda de uma foto em que beija Sa-
brina. Sabrina Sato contou que eles ainda não marcaram a data 
do casamento. “Ainda não tem data! Calma, gente! Eu aceitei, 
mas agora tem que esperar. Tem que ter mais tempo de noiva-
do. Não entendo direito como funciona. Ele ainda não está usan-
do aliança. Eu não dei nada para ele”, disse a apresentadora.
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A pré-temporada do Sampaio Corrêa chegou 
ao fim e os jogos oficiais começam. Nesta quin-
ta-feira (18), a bola vai rola, às 20h, em Maceió, 
diante do CSA-AL, no Estádio Rei Pelé, pela Copa 
do Nordeste. O Tricolor encara o time alagoano 
pela primeira rodada da Copa do Nordeste.

A equipe boliviana encerrou a preparação 
na manhã desta quarta-feira, no CT José Car-
los Macieira. Atenções dadas nesta última ati-
vidade ao posicionamento da defesa nas bolas 
paradas, considerada um dos pontos fortes do 
adversário.

Titular na defesa tricolor, Maracás reconhece 
as dificuldades do duelo, mas acredita em um 
bom jogo nesta estreia. “O CSA manteve a base 
que foi campeã da Série C, e vem forte nova-
mente, ainda mais jogando em casa. Mas o nos-
so time também é qualificado, e fizemos uma 
boa preparação. Viajaremos confiantes e com 
determinação para trazer um bom resultado de 
lá”, afirmou o zagueiro boliviano.

Para enfrentar o CSA, o Sampaio Corrêa vai 
com Andrey; Junio Rocha, Fredson (Joécio), Ma-
racás e James; César Sampaio, Yuri, Fernando 
Sobral e Marlon; Bruno Moura (Rodrigo Fuama-
ça) e Reginaldo Júnior.

Após a movimentação pela manhã, o grupo 
almoçou na própria sede e às 15h seguiu para o 
aeroporto, com 19 jogadores relacionados.

      

Relacionados
- Goleiros: Andrey e André Luiz
- Laterais: Junio Rocha, James e Bruno Moura
- Zagueiros: Maracás, Joécio e Fredson
- Volantes: Yuri, César Sampaio, Nonato e João Victor
- Meias: Wellington Rato, Marlon e Fernando Sobral

- Atacantes: Reginaldo Junior, Marcelinho, 
Rodrigo Fumaça e Uilliam

Assim como terminou 2017, o Ce-
ará começou a temporada de 2018 
com o pé direito. Na noite da terça-
feira, o time comandado por Marcelo 
Chamusca não precisou fazer esfor-
ço para vencer o Salgueiro, por 2 a 0, 
no Cornélio de Barros, pela primeira 
rodada da Copa do Nordeste. Os gols 
marcados por Elton e Felipe Azevedo 
colocam o Ceará na liderança do Gru-
po D pelo menos até a quinta-feira, 
quando o CSA recebe o Sampaio Cor-

rêa, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, 
no complemento da rodada.

PRÓXIMOS JOGOS
O Salgueiro volta a campo apenas 

no dia 7 de fevereiro, contra o Sam-
paio Corrêa, às 20 horas, no Estádio 
Castelão, em São Luís. Já o Ceará 
recebe o CSA no próximo dia 30, às 
22h45, no Castelão, em Fortaleza. Os 
dois jogos são válidos pela segunda 
rodada.

O Moto Club tem problemas na 
lateral-esquerda, pois Guilherme, 
que vinha sendo titular, machucou 
o joelho e Pedro Jr, substituto, teve 
uma lesão na virilha. Ambos se ma-
chucaram pa partida amistosa com 
o MAC, no último sábado (13).

Marcinho Guerreiro cogita a pos-
sibilidade da escalação de Carioca, 
de 23 anos, que estava em período 
de testes após o retorno da pré-
temporada. O treinador motense 

também cogita a possibilidade da 
utilização de Diego Renan improvi-
sado no setor.

Com a ausência dos laterais, o 
provável time do Moto deve ser es-
calado com Rodrigo Ramos; Diego 
Renan, Betão, Wanderson e Cario-
ca; Rafael Santos, Bruno Menezes, 
André Mensalão e Jaílson; Ricardo 
Maranhão e Jefferson. O confronto 
contra o Imperatriz será no próximo 
sábado, às 19h30, no Frei Epifânio.

Ceará vence fora de casa
e assume a liderança

Moto tem problemas
na lateral-esquerda

Reforço deve chegar na sexta

O Sampaio Corrêa foi ao mercado 
da bola e fechou com o volante Silva 
(foto), ex-Atlético-GO. O atleta deve 
chegar a São Luís nesta sexta-feira. 
Além de Silva, o Tricolor busca ainda 
um atacante para fechar o elenco que 
inicia a temporada 2018. Adniellyson da 
Silva Oliveira, o “Silva”, tem 22 anos e é 
natural de Paraibano (PB). Tem 1.83m e 
fez sua base no Internacional e há duas 
temporadas vinha sendo emprestado ao 
Atlético-GO.

 FRANCISCO DIÁ JÁ TEM A EQUIPE PRONTA 
PARA ENFRENTAR O TIME ALAGOANO



2/6/2015
ESPORTES 9

18/1/2018

  FLAMENGO  VÍCIO   CORINTHIANS

Volante Jucilei entra no BID e poderá jogar pelo São Paulo contra o Novorizontino, no Morumbi

Atacante Moreno agradece 
“grande oportunidade”

Ex-jogador revela que cheirou 
cocaína em velório do pai

ESTREIA NO SÁBADO
Jucilei foi registrado na Fe-

deração Paulista de Futebol e 
no BID da CBF na manhã des-
ta quarta-feira e está, portan-
to, apto a disputar a segunda 
rodada do Campeonato Pau-
lista. O São Paulo, que estreia 
contra o São Bento sem o vo-
lante, receberá o Novorizonti-
no, sábado, às 19h, no Morum-
bi.

A documentação da trans-
ferência definitiva de Jucilei 
do Shandong Luneng para o 
São Paulo demorou a chegar. 
O prazo para que os jogado-
res estivesse registrados em 
tempo de participarem da pri-
meira rodada do estadual era 
a quarta-feira passada, uma 
semana antes.

Isso não atrapalhou os 
planos de Dorival Júnior, que 
pretendia escalar reservas 

na estreia. Jucilei não jogaria, 
portanto. Agora, para que os 
jogadores entrem em campo 
no próximo fim de semana, 
o clube teve inscrevê-los até 
sexta-feira na competição.

Para a rodada inicial, o São 
Paulo inscreveu 24 jogadores 
no Campeonato Paulista: 14 
na lista principal, que pode 
ter no máximo 26 e ser pre-
enchida até 23 de fevereiro, e 
outros 10 na relação da base, 
sem limite de atletas, porém 
com uma série de requisitos 
a serem preenchidos. Entre 
eles, ter no máximo 20 anos 
de idade.

O zagueiro Anderson Mar-
tins e o atacante Diego Souza, 
contratados na semana pas-
sada, ainda não foram regis-
trados no BID e estão, portan-
to, sem condições de jogo.

JUCILEI AGORA 

PODE SER INSCRITO 

NO PAULISTÃO E 

ESTREAR CONTRA O 

NOVORIZONTINO

O gerente de futebol do 
Corinthians, Alessandro Nu-
nes, descartou em entrevista 
coletiva a contratação do cen-
troavante Gilberto, sem clube 
desde o fim do contrato com 
o São Paulo. Sobre Henrique 
Dourado, disse que “não para 
agora”.

Alessandro disse que os va-
lores na negociação com o Flu-
minense complicaram o acer-
to e ressaltou que Henrique 
Dourado não será contratado 
“neste momento”, não descar-
tando um acerto futuro. Com 
Gilberto, ele assegurou que o 
Timão fez apenas uma consul-
ta e chegou a discutir contrato 
com o atleta. “É um número 
muito elevado, não virá agora. 
Sobre Gilberto, fizemos uma 
consulta. Não negociamos e 
não negociaremos”, garantiu.

Gerente de futebol 
descarta Gilberto 
e Henrique Dourado 

O atacante colombiano 
Marlos Moreno foi apresenta-
do oficialmente no Ninho do 
Urubu, na tarde de terça-feira. 
Ele usará a camisa 17 no Fla-
mengo e era sonho antigo do 
Rubro-Negro, revelou Rodrigo 
Caetano. O diretor de futebol 
disse que o colombiano já vi-
nha sendo monitorado pela di-
retoria desde a época em que 
estava no Atlético Nacional, da 
Colômbia. 

O atacante mostrou en-
tusiasmo em vestir a camisa 
rubro-negra e afirma que vem 
treinando desde o fim do ano 
passado. “Estou muito bem fi-
sicamente. Treinava desde de-
zembro. Creio que é uma gran-
de oportunidade para mostrar 
meu nível”.

Moreno trabalhou com 
Reinaldo Rueda no Atlético 
Nacional campeão da Liberta-

dores com Reinaldo Rueda em 
2016. O atacante foi, inclusive, 
indicado pelo ex-treinador do 
Flamengo. Porém, garante que 
chega ao clube pelo o que já 
demonstrou. “Tenho boa rela-
ção com o profe. Mas indepen-
dentemente disso estou aqui 
por méritos próprios”.

O atacante chega por em-
préstimo do Manchester City 
até o fim da temporada e de-
pois deverá retornar ao clube 
inglês. Ao Flamengo caberá 
apenas arcar com o salário do 
jogador, que se define como 
ágil, veloz e que vai para cima. 
“Sou habilidoso, rápido, gos-
to de um contra um, gosto de 
ajudar os companheiros com 
jogadas de ataque. Talvez fo-
ram poucas oportunidades ou 
o sistema de jogo (experiência 
na Europa). Não foi questão de 
adaptação”.

O último título da seleção 
principal da Argentina foi a 
Copa América de 1993. Claudio 
García, que jogava como ata-
cante, fazia parte daquele time 
que tinha Goycochea, Redondo 
e Batistuta como referências. 
García, também conhecido 
como “Turco”, escreveu um dos 
livros que tem sido mais vendi-
dos e comentados na Argenti-
na nesse começo de ano. “Este 
Soy Yo” é uma autobiografia 
que contém relatos impressio-
nantes sobre a vida do ex-joga-
dor e atual olheiro do Racing.

Muitas passagens de “Este 
Soy Yo” fazem referência ao 
mundo das drogas. Turco, que 
era um atacante cheio de gás 
e de ótimo cabeceio, experi-
mentou cocaína quando tinha 
apenas 15 anos, mas foi aos 
30 que se afundou de vez nes-
se hábito. O estopim foi o fato 

de não ter sido lembrado pelo 
técnico Alfio Basile na convo-
cação para a Copa do Mundo 
de 1994. A partir disso, a dro-
ga passou a ser a válvula de 
escape do então jogador do 
Racing para todas as frustra-
ções, como na morte de seu 
pai. “Quando meu pai morreu, 
fiquei tão mal que comprei 30 
gramas de cocaína e cheirei 
na frente de todo mundo no 
velório. Cheirei até no peito do 
meu pai e lhe disse: ‘Gordo fi-
lho da p***, vou cheirar até 4h 
da manhã, mas não é por cul-
pa sua’, escreveu em um dos 
relatos.

Naquele mesmo dia, suas 
atitudes criaram um ambiente 
de guerra no velório. “Quando 
fecharam o caixão, eu estava 
muito louco e fiquei ainda mais 
violento.  Foi um papelão!”, la-
mentou.
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GERAL

DETERGENTE CASEIRO
Aprenda versão natural mais barata do produto. 

Quem ensina é a estilista Flávia Aranha, que usa a 
receita na lavagem de tecidos

Ingredientes (receita para 

3 litros de detergente):

ARTE COM BANDEJAS DE ISOPOR
q

q

q

q

q

q

1. Coloque 3l de água 
para ferver.

2. Enquanto a água ferve, rale ou
 pique 200g de sabão de coco.

3. Adicione o sabão ralado ou picado à água
 fervente e mexa até que se dissolva por completo.

4. Adicione 50ml 
de álcool.

5. Coloque 3 colheres de sopa de bicarbonato de 
sódio. Se for de seu interesse, este é o momento 
de adicionar o óleo essencial.

6. Mexa tudo durante 5 minutos, desligue 
o fogo e deixe descansar por uma hora.

7. Coloque em um recipiente limpo (reaproveite 
potes de vidro) e o detergente está pronto para uso.

Que tal aprender a fazer em casa um detergente natural? Ele 

é vantajoso em vários aspectos: não contém componentes de-

rivados do petróleo, é menos poluente, sai mais barato do que o 

detergente líquido comprado pronto, serve para lavar roupas e 

louça e dificilmente causa reações alérgicas. Ah, você ainda vai 

reduzir a produção de lixo, pois vai deixar de comprar e jogar 

fora a embalagem plástica do sabão líquido que você compra no 

mercado. Legal, né?

- 200g de sabão de coco natural em barra (verifique no rótulo a composição do sabão, deve conter 
somente sabão de coco ou similar)
- 50 ml de álcool
- 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio
- 3l de água
- 10 ml de óleo essencial (opcional) 



11POLÍCIA
18/1/2018

Investigações culminam na prisão de quadrilha que assaltou loja em                           
São José de Ribamar. Polícia ainda procura um dos envolvidos

SE DERAM MAL

ABSURDO

Criança de 11 anos é 
apreendida com drogas

O GAROTINHO ESTAVA COM MACONHA, JUNTAMENTE 
COM UM ADOLESCENTE DE 16 ANOS

Através de informações re-
passadas pelo Disque-Denún-
cia, o 6º Batalhão prendeu 
uma quadrilha responsável 
pelo roubo à loja Ricardo Ele-
tro, em São José de Ribamar. 
Durante a ação, foi possível 
recuperar parte dos objetos 
roubados.

O fato ocorreu no dia 15 de 
janeiro. A loja foi roubada por 
pelo menos quatro suspeitos, 
que levaram diversos apare-
lhos eletrônicos. Tomando 
conhecimento dos fatos, o 
Grupo de Serviço Avançado 
(GSA) passou a investigar o 
caso a partir da placa do veí-
culo utilizado, que havia sido 

anotada por uma testemu-
nha, PSZ 9342, que seria de 
um VW Gol, de Cor branca. 

Logo na manhã do dia se-
guinte, a equipe Echo do Gru-
po Tático Móvel do 6º BPM 
recebeu um disque-denúncia 
relatando a localização do 
automóvel, no condomínio Ci-
dade Del Este, no Jardim São 
Cristóvão. Chegando ao local, 
localizaram o carro e aborda-
ram Raimundo Nonato Ferrei-
ra da Silva, de 33 anos.

No momento, o GSA foi 
acionado, se deslocou até o 
endereço, ocasião em que Rai-
mundo confessou a sua par-
ticipação no roubo e revelou 

que no apartamento vizinho 
estaria a sua parte nos produ-
tos roubados. E a outra parte 
ele teria vendido. Procederam-
se buscas no local, onde foram 
achados alguns aparelhos de 
telefone e Marcos Diogo de 
Sousa Duraes, de 18 anos.

Em seguida, se deslocaram 
até o bairro da Aurora, com 
foco no indivíduo identificado 
a princípio como “Neto”. Este 
foi achado em sua residência 
e verificado se tratar de José 
Benedito Vieira da Silva Neto, 
de 29 anos. 

O rapaz também confes-
sou o seu envolvimento na 
ação criminosa e delatou 

João dos Santos Soares, de 
30 anos, morador do bairro 
Ipase de Baixo. 

Após deslocamento até o 
endereço fornecido por Neto, 
foi encontrado João dos San-
tos com um aparelho de tele-
fone subtraído no roubo. Este 
relatou a sua participação no 
crime e informou que a sua 
parte no roubo havia ficado 
em posse de José Benedito 
Neto, que havia se responsa-
bilizado em vender os produ-
tos e lhe repassar o dinheiro.

João dos Santos conduziu 
as equipes policias até a casa 
de um quarto elemento, que 
não estava no imóvel, mas foi 

achado parte do roubo no local. 
O último preso trata-se de 

Thalysson Araújo da Silva, de 19 
anos, que foi detido no Jardim 
São Cristóvão. De acordo com 
todos os envolvidos, Thalysson 
era quem estaria em posse da 
arma de fogo utilizada na ação 
criminosa. No entanto, feita a 
abordagem, Thalysson rela-
tou que já havia vendido a sua 
parte no roubo e não revelou 
a localização da arma de fogo. 
Diante dos fatos, todos foram 
apresentados no plantão do 
Maiobão, onde foram autuados 
pelo crime de roubo qualifica-
do pelo concurso de pessoas e 
crime de receptação.

Um caso de apreensão de 
menores chamou a atenção 
nesta senama, pois um ado-
lescente de 16 anos e uma 
criança apenas de 11 anos 
foram detidos com drogas, 
na Vila Brasil, bairro locali-
zado na capital maranhense. 
Segundo informações do 6º 
Batalhão, os dois foram abor-

dados em ronda na área, pró-
ximo a um matagal. Eles esta-
riam em atitude suspeita e a 
guarnição decidiu fazer uma 
revista na dupla.

Com os garotos foram en-
contrados quatro trouxinhas 
de maconha, dois cigarros de 
maconha prontos para uso, 
R$ 3 e um aparelho celular. 

Os dois foram levados para o 
Plantão da Delegacia do Ado-
lescente Infrator (DAI). De 
acordo com a polícia, a crian-
ça de 11 anos foi liberada, e 
o adolescente de 16 anos, 
autuado por ato infracional 
semelhante ao crime de por-
te de drogas para consumo 
pessoal.

A QUADRILHA AINDA ESTAVA COM O MATERIAL ROUBADO NA AÇÃO CRIMINOSA
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POLÍCIA

Investigação da polícia culmina na prisão de homem suspeito                       
de assassinar locutor a facadas, em Coelho Neto

MATADOR DE 
RADIALISTA

 FILIPINHO

Uma ação rápida da Polí-
cia Civil da cidade de Coelho 
Neto, distante 385 km de São 
Luís, resultou na prisão em 
flagrante de Gustavo Morais 
Machado, mais conhecido 
como “Galego”, de 18 anos.

Galego seria o principal 
suspeito de assassinar, a fa-
cadas, o radialista e locultor 
Francisco Ramyllson Barros, 
o “Carlos Show”. O crime te-
ria ocorrido na madrugada 
da última segunda-feira (15), 

no bairro São Francisco, em 
Coelho Neto.

A prisão foi coordenada 
pelo delegado Sidney Wals-
ton, que ainda informou 
que as investigações tive-
ram como base imagens 
gravadas de câmeras de 
segurança. Depoimentos 
de testemunhas, que rela-
taram o comportamento 
de Galego no local do cri-
me, também ajudaram na 
elucidação do caso. Ainda 

de acordo com o delegado, 
foram encontradas peças 
de roupas sujas de sangue 
usadas por Galego, no dia 
do ato criminoso, sendo 
confirmadas de sua pro-
priedade. 

Durante depoimento na 
delegacia, o suspeito negou a 
participação no homicídio. O 
delegado ressaltou que Gus-
tavo foi autuado em flagrante 
pelo crime de homicídio con-
sumado.

“GALEGO” É SUSPEITO DE MATAR O 
RADILISTA E LOCUTOR “CARLOS SHOW”

Dupla detida com arma
de fogo e moto roubada

A Polícia Militar, através 
da equipe do GSA do 9°BPM, 
prendeu Adonias dos Santos 
Oliveira, de 28 anos, e apre-
endeu um adolescente de 16 
anos. Ambos foram captura-
dos e conduzidos pelo crime 
de porte ilegal de arma de fogo 
e roubo de veículo, no bairro 
Filipinho.

Em rondas pelo bairro, a 
equipe deparou-se com dois 
elementos em atitude suspei-
ta conduzindo uma motocicle-
ta. Logo foi feita a abordagem 

e encontrado com Adonias um 
revólver calibre 38.

Os policiais fizeram consul-
ta a respeito do veículo sem 
placa que se encontrava com 
os suspeitos. Constatou-se 
que se tratava de uma moto 
de placa PSG-2545 tomada 
de assalto na noite do último 
sábado (13), próximo à escola 
Fundação Bradesco, na Aveni-
da dos Africanos. Diante dos 
fatos, ambos foram conduzi-
dos para que sejam tomadas 
as medidas cabíveis.

ADONIAS 
OLIVEIRA 

ESTAVA COM 
UMA ARMA 
DE FOGO 

DURANTE A 
PRISÃO


