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DICAS –  PASSO A PASSO PARA 
LIMPAR A COZINHA
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ROTEIRORECEITA – PEIXE ENSOPADO

PIADA
 LOIRA E O MARIDO
Uma loira está preocupada, 
pois acha que seu marido está 
tendo um caso.
Vai até uma loja de armas e 
compra um revólver. 
No dia seguinte, ela volta para 
casa e encontra seu marido 
na cama com uma ruiva 
espetacular.
Ela aponta a arma para a 
própria cabeça.
O marido pula da cama, 
implora e suplica para que ela 
não se mate!!
Aos berros, a loira responde:
– Cale a boca, cretino! Você é o 
próximo!

1 - Inicie a limpeza da cozinha pela 
louça. Primeiramente lave e enxague 
todos os itens.
2 - Enxugue toda a louça e guarde cada 
item em seu local.
3 - Limpe a janela e o vidro com pano 
umedecido com limpador geral.
4 - Em seguida, passe um pano seco no 
vidro para não deixar manchas.
5 - Limpe os armários utilizando 
esponja/pano com detergente neutro. Se 
necessário, enxague o pano e passe mais 
de uma vez para retirar o acúmulo de 
resíduos do produto.
6 - Em seguida faça a limpeza detalhada 
dos eletrodomésticos: fogão, forno, 
micro-ondas, geladeira.
7 - Limpe o chão da cozinha, 
primeiramente retirando a sujeira com 
aspirador de pó.
8 - Depois, esfregue o piso.
9 - Para finalizar, passe o pano 
umedecido.
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daMural Galera

FERRYBOATS

Horários diários 
das travessias 

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

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

Informações: 3231-2216

MARÉS 
Baixa – 04h53 – Altura: 0.9m
Cheia – 10h58 – Altura: 5.3m
Baixa – 17h23 – Altura: 1.1m
Cheia – 23h24 – Altura: 5.3m

Ingredientes:
300 gramas de peixe cortado em 
cubos (peixe de sua preferência) 
1 cebola cortada em pedacinhos 
2 cenouras cortadas em fatias finas 
3 batatas cortadas em cubos 
1 pimentão verde cortado em 
cubos 
1 pimentão vermelho em cubos 
4 colheres (sopa) de extrato de 
tomate 
1 cubo de caldo de peixe (opcional) 
360 ml de água 
cheiro-verde a gosto

Modo de preparo:
1 - Em uma panela, coloque a água para ferver e, 
logo após, dissolva os cubos de caldo de bacalhau.

2 - Em seguida, acrescente 
as batatas, a cenoura 
e o extrato de tomate 
e deixe cozinhar por 
aproximadamente 10 
minutos ou até que os 
legumes estejam macios.

3 - Após isso, adicione os 
pimentões, a cebola e os 
cubos de peixe, misture e 
deixe cozinhar por mais 5 

minutos ou até que o peixe esteja macio.

4 - Finalize salpicando cheiro-verde picado e sirva em 
seguida! O prato também cai superbem com purê de 
batatas ou purê de couve-flor.

Pré-Carnaval de Todos 2018 
– Praça da Misericórdia – 
Programação dia 28 - 17h 
Ritmistas da Madre Deus; 
18h Show Carlos Gomes; 
19h Banda Contra Mão; 20h 
Nivaldo Santos; 21h Show 
As Serigaitas; 22h Bloco Afro 
Gdam; 23h Terrestre do Samba

Laboratório de Passarela 
– Será realizado nos dias 26, 
27 e 28 de janeiro de 2018, 
das 19h às 22h no Hotel 
Nóbile Inn/Renascença. 
Informações:(98) 99173-0943

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 
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.
Carnaval de Todos 2018 
– Praça Nauro Machado 
dia 26- 17h Cortejo de 
tribos: Tupiniquis, Camaiurá, 
Carajás; 18h Vinagreira do 
Samba; 19h Bloco Tradicional 
Os Trapalhões; 20h Bloco 
Afro Jureme; 21h Bloco 
Tradicional Alegria do Ritmo; 
22h Show Fábio Alta Tensão; 
23h Império Serrano e 00h 
Bloco Neto de Nana.

Carnaval de Todos – Espigão 
Costeiro – Programação dia 
28 de janeiro. Atrações: 18h 
Grupo Magia e às 19h Show 
Helô Santana

Carnaval de Todos Nós 
2018 - Apa Itapiracó – 
Programação do dia 27 - 18h 
Cordão Foliões de Momo; 
19h Bloco Tradicional Os 
Vampiros; 20h Turma de 
Mangueira

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

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

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

O BLOCO PICA NO ZÉ DESFILANDO PELAS RUAS DO IPASE DE BAIXO. CONCENTRA NO BAR DO ZEZINHO
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16 CONCURSOS E 2,4 MIL VAGAS
16 órgãos abrem inscrições nesta semana em vários estados                                                                          

do Brasil. Os salários podem chegar a R$ 14.460,76

Pelo menos 16 órgãos pú-
blicos abrem inscrições nesta 
semana para preencher 2,4 
mil vagas de trabalho mais ca-
dastro de reserva. Os concur-
sos são para todos os níveis de 
escolaridade, em 11 estados.

Os salários chegam a R$ 

14.460,19 na Prefeitura de 
Schroeder (SC). Já na Prefei-
tura de Serra Negra do Norte 
(RN) a remuneração chega a 
R$ 11.962,76.

Somente no concurso da 
Prefeitura de Goiânia, há 939 
vagas, enquanto na Secreta-

ria de Estado da Saúde Públi-
ca do Rio Grande do Norte a 
quantidade de postos abertos 
é de 553.Em Minas Gerais, há 
4 órgãos públicos que abrem 
inscrições de concursos nes-
ta segunda, enquanto no Rio 
Grande do Norte são 2.

A Prefeitura de Camo-
cim, no Ceará, faz saber 
que estará realizando um 
novo concurso (edital n.º 
001/2018), destinado à 
contratação de 220 no-
vos servidores de níveis 
médio e superior, além 
da composição de ca-
dastro de reservas. O sa-
lário inicial (vencimento 
base) vai de R$ 954 a R$ 
7.795,29, para trabalhar 
em jornadas 20 a 40 ho-
ras semanais.

CARGOS
- Agente Administrati-

vo
- Assistente Social
- Farmacêutico
- Fonoaudiólogo
- Médico Psiquiatra
- Professor PEB I
- Professor Peb II (Ci-

ências, Educação Física, 
Geografia, História, In-
glês, Matemática, Musi-
ca, Português)

- Psicólogo
- Técnico em Enferma-

gem
- Terapeuta Ocupacio-

nal 
- Técnico em Higiene 

Bucal

INSCRIÇÕES
Estão abertas até 14 

de fevereiro de 2018, pela 
internet, no endereço 
eletrônico www.cetrede.
com.br. O valor da inscri-
ção é de R$ 85,00 para 
cargos de nível médio e 
R$ 125,00 nível superior.

SELEÇÃO
Será composta por 

prova escrita objetiva, 
contendo 40 questões de 
conhecimentos gerais e 
20 de conhecimentos es-
pecíficos, além de prova 
discursiva/produção tex-
tual para todos os cargos 
de nível superior, e prova 
de títulos, para os cargos 
de Professor. As provas 
serão aplicadas na data 
provável de 18 de março 
de 2018.

O prazo de validade do 
concurso é de dois anos, 
contados a partir da data 
da homologação do re-
sultado final, podendo 
ser prorrogado uma vez, 
por igual período.

Prefeitura oferece 
salários de até R$ 7,7 mil 

  CAMOCIM

VEJA ABAIXO OS ÓRGÃOS QUE ABREM 
INSCRIÇÕES NESTA SEGUNDA:

Câmara Municipal 
de Palmas (TO)
Início: 22/01/18
Encerramento: 22/02/18
Vagas: 195
SalárioR$ 3.129,69
Escolaridade: fundamental, 
médio e superior

Câmara Municipal de Pará de 
Minas (MG)
Início: 22/01/18
Encerramento: 22/02/18
Vagas: 12
Salário: R$ 3.600,00
Escolaridade: fundamental, 
médio, médio técnico e 
superior

Fundação Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais 
(Fhemig)
Início: 22/01/18
Encerramento: 28/01/18
Vagas: 7
Salário: R$ 3.464,43
Escolaridade: médio e superior

Prefeitura de Campo Bom (RS)
Início: 22/01/18
Encerramento: 26/01/18
Vagas: 68
Salário: R$ 3.336,07
Escolaridade: médio e superior

Prefeitura de Goiânia
Início: 22/01/18
Encerramento: 26/01/18
Vagas: 939
Salário: R$ 3.087,68
Escolaridade: médio e superior

Prefeitura de Luminárias (MG)
Início: 22/01/18
Encerramento: 24/01/18
Vagas: 42
Salário: R$ 1.746,54
Escolaridade: médio e superior

Prefeitura de Minas Novas 

(MG)
Início: 22/01/18
Encerramento: 25/01/18
Vagas: 163
Salário: R$ 2.114,37
Escolaridade: 
fundamental, médio e 
superior

Prefeitura de Osasco 
(SP)
Início: 22/01/18
Encerramento: 09/02/18
Vagas: 24
Salário: R$ 4.350,36
Escolaridade: superior

Prefeitura de Pedra 
Preta (MT)
Início: 22/01/18
Encerramento: 24/01/18
Vagas: 29
Salário: R$ 1.846,41
Escolaridade: 
fundamental, médio e 
superior

Prefeitura de Realeza 
(PR)
Início: 22/01/18
Encerramento: 08/02/18
Vagas: 48
Salário: R$ 8.487,27
Escolaridade: 
fundamental, médio e 
superior

Encerramento: 
23/01/18
Vagas: 2
Salário: R$ 937,00
Escolaridade: médio

Secretaria de Estado da 
Saúde Pública do Rio 
Grande do Norte
Início: 22/01/18
Encerramento: 
26/01/18
Vagas: 553
Salário: R$ 3.710,44
Escolaridade: médio e 
superior

Secretaria de Estado 
de Ciência e Tecnologia 
(Secitec) de MT
Início: 22/01/18
Encerramento: 
15/03/18
Vagas: 162
Salário: R$ 9.907,82
Escolaridade: médio e 
superior
Local: Alta Floresta, 
Barra do Garças, 
Diamantino, Lucas do 
Rio Verde, Poxoréo, 
Rondonópolis, Sinop, 
Tangará da Serra, 
Cuiabá, Cáceres, 
Matupá, Juara e 
Primavera do Leste

Prefeitura de São José 
dos Ramos (PB)
Início: 22/01/18
Encerramento: 23/02/18
Vagas: 143
Salário: R$ 10.000,00
Escolaridade: 
fundamental, médio e 
superior

Prefeitura de Schroeder 
(SC)
Início: 22/01/18
Encerramento: 26/01/18
Vagas: 9
Salário: R$ 14.460,19
Escolaridade: médio e 
superior

Prefeitura de Serra Negra 
do Norte (RN)
Início: 22/01/18
Encerramento: 26/01/18
Vagas: 4
Salário: R$ 11.962,76
Escolaridade: 
fundamental, médio e 
superior
Local: Serra Negra do 
Norte

Secretaria de Estado da 
Justiça e Direitos
Humanos do Pará
Início: 22/01/18
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Mais de 300 mil famílias podem ter desconto garantido na conta de luz. O programa Tarifa 
Social Baixa Renda dá desconto de até 65% na conta de energia das famílias maranhenses

>>Exemplos de descontos

O benefício pode fazer muita diferença no orçamento de uma 
família. Exemplo: uma família que não tem o cadastro atualizado, 
que consumiu 178 kWh no mês, recebe uma conta no valor de R$ 
118,32. Já outra família que tem o cadastro atualizado, que consu-
miu os mesmos 178 kWh, recebe uma conta no valor de R$ 88,15.

É importante destacar que os descontos variam de acordo com 
o consumo de energia elétrica da residência, sendo que as resi-
dências com menor consumo têm descontos maiores. Um con-
sumo mais elevado pode tirar o cliente da faixa de descontos do 
programa, o que significa que é importante para a família ter boas 
práticas de economia para não gastar demais com a energia elé-
trica.

  MATERIAL ESCOLAR
Comércio na Feirinha São Luís             
é aquecido com pré-carnaval

Em sua 33ª edição, a Fei-
rinha São Luís, realizada 
pela Prefeitura de São Luís 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura, Pesca 
e Abastecimento (Sema-
pa), fortalece a economia 
na capital não só estimu-
lando a venda de produtos 
agroecológicos, como tam-
bém de outros segmentos 
comerciais no entorno do 
evento, que este mês traz a 
temática do carnaval como 
destaque cultural. No últi-
mo domingo (21), ocorreu 
também uma ação realizada 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde (Semus) que abordou 
a conscientização social so-
bre assuntos importantes 
para a sociedade como a 
campanha Janeiro Branco, 
voltada para a saúde mental. 
A Ferinha acontece todos os 
domingos na Praça Benedito 
Leite de 7h às 15h

Por orientação do prefeito 
Edivaldo, ao todo, 30 barra-
cas são destinadas para ex-
posição e venda dos mais di-
versos produtos artesanais, 
com matérias-primas locais, 
além das que ofertam pro-
dutos da agricultura familiar. 
“Essa ação surgiu com o ob-
jetivo principal de criar mais 
um canal de escoamento da 
agricultura familiar local, au-
mentando a renda dos pro-
dutores rurais da capital que 
são divididos em mais de 11 

polos. Quase 30 barracas 
de produtos e subprodutos 
oriundos do cultivo agro-
ecológico na Feirinha São 
Luís auxiliam para melhorar 
a vida dos trabalhadores do 
campo da nossa cidade”, 
destaca o titular da Semapa, 
Ivaldo Rodrigues. Para ani-
mar o público, as atrações 
deste domingo foram o can-
tor Pepê Jr, Rosa Reis, Bloco 
Tradicional Os Apaixonados, 
e Bloco Sem Limite.

ECONOMIA
A Feirinha São Luís traz 

uma proposta diferenciada, 
unindo produtos agroecoló-
gicos cultivados na Ilha, ex-
posição e comercialização de 
artesanato, artes plásticas, 
além da gastronomia diversi-
ficada. A loja Nilos Artesanato 
que funciona há 10 anos nas 
proximidades da Associa-
ção Comercial do Maranhão, 
tem contabilizado lucros 
durante o evento. O dono do 
empreendimento, Francisco 
José Almeida, explica que os 
domingos são os melhores 
dias de venda, desde que a 
Feirinha São Luís iniciou, em 
junho do ano passado.

São parceiros da Feiri-
nha São Luís o Governo do 
Estado, Citelum, Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) e Asso-
ciação Comercial do Mara-
nhão (ACM).

Em tempo de crise financei-
ra, um bom desconto na conta 
de energia das famílias de bai-
xa renda faz toda a diferença 
no orçamento do mês. Esse 
desconto já é possível deste 
o ano de 2014 através da Ta-
rifa Social de Energia Elétrica 
– TSEE. Criado pelo governo 
federal para famílias de bai-
xa renda, o programa oferece 
descontos na conta de ener-
gia, que podem chegar até 
65% em relação à classe resi-
dencial normal, dependendo 
do seu consumo de energia.

Segundo dados levantados 
pela Companhia Energética 
do Maranhão - Cemar, mais 
de 300 mil famílias que já 
possuem cadastros nos pro-
gramas do Governo Federal e 
atendem a todos os critérios, 
tem direito também a uma 
tarifa de energia mais barata, 
com desconto de até 65%. Po-
rém elas ainda não recebem o 
beneficio, por não ter realiza-
do cadastro junto a Cemar, ou 
mesmo, apenas atualizá-lo. 

Para conseguir o descon-
to na conta é muito simples, 
basta ir a qualquer agência de 
atendimento da Cemar, com 
a última conta de energia, le-
vando o cartão do benefício 
com o Número de Inscrição 
Social – NIS, (Caso não pos-
sua o NIS é necessário pro-
curar a Secretaria de Assis-
tência Social da prefeitura da 
cidade em que você reside) 
RG e CPF. No caso das famí-
lias indígenas, a Carteira de 
Identidade pode ser substitu-
ída pelo Registro administra-
tivo de Nascimento do Indíge-

na (Rani). 
Os descontos podem ser de 

10% a 65% na tarifa de ener-
gia elétrica, calculados e fixa-

dos pela Aneel. E nos casos de 
índios e quilombolas, o consu-
mo de até 50kwh tem 100% 
de desconto.

OS DESCONTOS PODEM SER DE 10% 
A 65% NA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
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O que é caspa?
A caspa pode ser defi-
nida como um processo 
de descamação da pele 
do couro cabeludo. Ligia 
Kogos, dermatologista 
membro da Sociedade 
Brasileira de Dermatolo-
gia, da Sociedade Brasi-
leira de Medicina Estética 
e diretora da Clínica Ligia 
Kogos de Dermatologia, 
explica que a caspa é re-
sultado do excesso do tra-
balho das glândulas sebá-
ceas no couro cabeludo. 
“É um problema muito 
comum especialmente no 
inverno, pois nada mais 
é do que uma proteção 
do nosso organismo para 
‘aguentar o frio’… As glân-
dulas produzem uma se-
creção que, por sua vez, 
queima a pele, descaman-
do-a e formando aquela 
casquinha de pele morta”, 
diz a especialista.
Ligia acrescenta ainda que 
a descamação muitas vezes 
vem acompanhada de ver-
melhidão e coceira (mais ou 
menos intensas, dependen-
do do caso), o que costuma 
causar grande incômodo às 
pessoas que sofrem com o 
problema.
Dessa forma, vale ressal-
tar que a dermatite sebor-
reica é uma descamação 
excessiva do couro ca-
beludo causada por pre-
disposição genética, mas 
que, para se manifestar, 
depende da existência de 
outros fatores, tais como: 
clima, estresse, desequilí-
brio hormonal ou alimen-
tação rica em carboidra-
tos e/ou gorduras.

Isotretinoína
Ligia explica que, em casos de 
caspa crônica, pode ser ne-
cessário o uso de Isotretino-
ína (Roacutuan) via oral, que 
regula de maneira definitiva a 
glândula sebácea. Vale ressal-
tar que a melhor maneira de 
tratar a dermatite seborreica 
só poderá ser indicada por um 
dermatologista, levando em 
conta as particularidades de 
cada caso.

COMO ACABAR COM A CASPA
Descubra quais são os tratamentos atuais utilizados para combater esse problema e aprenda como evitá-lo

Caspa é o nome popular da dermatite seborreica, 
problema que, sem dúvidas, incomoda grande parte 
da população adulta (geralmente entre 20 e 50 anos 

de idade), mas que, ainda assim, ainda gera muitas dú-
vidas entre as pessoas. A caspa é um problema exclu-
sivo do sexo masculino ou também pode incomodar 

as mulheres? É contagiosa? Como tratá-la? Abaixo 
você confere a resposta para estas e outras questões 
importantes sobre o assunto. Vale a pena se informar!

A resposta é sim. Po-
rém, vale ressaltar, que o 
problema é mais recorrente 
nos homens.

Ligia Kogos explica que os 
homens são mais propensos 
à caspa por possuírem maior 
número de glândulas sebáceas 
– responsáveis pela oleosidade 
– e maior produção de hormô-
nios, como a testosterona, que 
afetam diretamente no aumen-
to de sebo no couro cabeludo.

Porém, as mulheres tam-
bém não estão livres do proble-
ma. “Em casos de estresse, por 
exemplo, o ACTH (hormônio 
adrenocorticotrófico do córtex 
adrenal) é produzido em exces-
so, aumentando a atividade 
das glândulas sebáceas, que 
ficam super estimuladas, 
podendo resultar na cas-
pa”, explica.

Ligia Kogos destaca 
ainda que mulheres que 
têm um pouco de hor-
mônio masculino a 
mais estão mais pro-
pensas a ter caspa. 
“É mais comum o 
problema ocor-
rer também 
em mo-
ças que 

A caspa acomete 
tanto as mulheres 
como os homens?

já possuem a pele mais oleosa 
e já sofrem, por exemplo, com 
a acne”, diz. A dermatologista 
acrescenta que a mulher que 
sofre com a síndrome dos ová-
rios policísticos também está 
mais sujeita a ter caspa. “Mas, 
de forma geral, nos homens, 
os casos de caspa geralmente 
são mais exuberantes, mais in-
tensos, costumam incomodar 
mais”, revela a dermatologista.

Quatro dicas 
para prevenir 

a caspa? 1 2 3 4
Seguir uma boa alimentação, sobre-
tudo, evitando o excesso de alimen-
tos gordurosos, frituras, açúcares e 
carboidratos refinados.

Evitar o consu-
mo excessivo 
de bebida 
alcoólica

Praticar exercício 
físico também 
pode ajudar a 
combater a caspa.

Evitar o sedenta-
rismo e, também, 
não trocar a noite 
pelo dia.

Tratamentos para a caspa

Xampu anticaspa
O uso de xampus para com-
bater o excesso de trabalho 
das glândulas sebáceas é, de 
acordo com Ligia, a primeira 
medida a ser tomada. “Geral-
mente são produtos à base 
de enxofre, ácido salicílico, 
zinco, sulfacetamida sódica – 
que tentam regular a ativida-
de das glândulas e remover 
esse excesso de células”, diz.

Loções
De acordo com a dermatolo-
gista, pode ser necessário o 
uso de loções à base de cor-
ticoides (às vezes com outros 
ingredientes, como peritio-
nato de zinco etc.), que pos-
suem efeito anti-inflamató-
rio, quando só o xampu não 
apresenta resultados.

Banho de sol
O sol também é um aliado no 
combate à caspa. Ligia Ko-
gos explica que o banho de 
sol (com proteção adequada 
no restante da pele) é reco-
mendado, pois tem impor-
tante ação anti-inflamatória 
e ajuda a diminuir as ativida-
des das glândulas sebáceas.

 Antifúngicos
Ligia destaca que, às vezes, são 
recomendados antifúngicos no 
tratamento da caspa, como, 
por exemplo, Ketoconazol. “Isso 
porque as condições no couro 
cabeludo que fazem surgir a 
caspa são propícias para o acú-
mulo de fungos – ou seja, eles 
acham ali condições para se 
proliferarem”, diz.

Tratamento interno
Ligia Kogos explica que, 
em casos mais “graves”, 
pode ser necessário o 
uso de injeções de cor-
ticoides.

Fotobiomodulação
Esta é uma outra alternativa de 
tratamento e, de acordo com Li-
gia Kogos, consiste na aplicação 
de laser com ação anti-inflama-
tória, à base de Iodo, que vai aju-
dar a regular as atividades das 
glândulas sebáceas, melhoran-
do o quadro de caspas.
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SEU SIGNO DE HOJE
ÁRIES – Algumas dificuldades na vida 
social e familiar estão previstas. Cuide 
também da reputação e principalmente 
de seu dinheiro, pois está predisposto a 
gastar a esmo. 

TOURO – Dia em que terá sucesso, em 
negócios relacionados com constru-
ções. Algum aborrecimento passageiro 
poderá ser esperado, em seu lar. 

GÊMEOS – Hoje poderá tirar proveitos 
inesperados pelas amizades que vier a 
fazer e realizar boa parte de suas espe-
ranças e desejos. 

CÂNCER – Tendência ao nervosismo 
e às ações mais violentas. Livre-se de 
suas preocupações tomando atitudes 
positivas para solucioná-las. 

LEÃO – Estímulo forte e benéfico para 
o amor e para as relações sociais. Maior 
facilidade para encantar as pessoas e 
para se encantar com elas. 

VIRGEM – Possibilidade de iniciar via-
gem longa e de manter contato com no-
vos meios culturais e de conhecimento. 
Abertura dos horizontes mentais atra-
vés de experiências práticas.

LIBRA – Atividades no trabalho que 
estavam se desenvolvendo diminuirão 
seu ritmo. Será necessária uma revisão 
do planejamento e da eficiência prática. 

ESCORPIÃO – Mercúrio trará soluções 
para as questões financeiras e aumen-
tará a segurança pessoal, depois de 
mudanças na sua maneira de ser. 

SAGITÁRIO – O esforço e a habilidade 
pessoal trarão excelentes resultados 
nesse âmbito. Mas haverá mudanças 
não controladas por você.

CAPRICÓRNIO – Amigos o ajudarão 
no campo profissional e aumentarão 
sua alegria de viver. Maior harmonia no 
trabalho. 

AQUÁRIO – Período benéfico para 
cuidar da vida cotidiana e de seus bens 
pessoais. Aumento da confiança em 
si mesmo, graças à solução de alguns 
conflitos interiores. 

PEIXES – Ocorrerão mudanças no tra-
balho, devido à necessidade de planejar 
melhor suas ações. Será bom que você 
se mantenha dentro do que foi planeja-
do para que não haja enganos. 

ENCARANDO A CARECA
Paulo Vilhena nunca escondeu lutar contra a queda dos cabelos, 

inclusive, já admitiu ter recorrido aos avanços tecnológicos da área 
para tratar o problema. A proximidade com os 40, o ator completou 
39 anos no dia 3 de janeiro, no entanto, tem amenizado, segundo 
ele, sua preocupação com a calvície. “Tentei fazer um tratamento 
[para calvície] mas sem muito sucesso. Então, encaro minha cal-
vície como um processo natural do tempo. Uso alguns produtos 
para amenizar os efeitos, mas nada demais. Sou old school. Faço 
quiropraxia para cuidar da postura”, disse em entrevista.

PARTICIPANTE GARANTE SAIR
DO ARMÁRIO NO BBB18

O “BBB 18” estreou nesta segunda, mas as notícias de 
bastidores já estão agitando os fãs do reality show. Além 
do participante que desistiu de participar da atração antes 
mesmo de ser confinado, e foi substituído por outros dois 
competidores, outro dos escolhidos para participarem da 
competição também virou notícia ao revelar 
que sairá do armário durante o confina-
mento. O participante em questão é gay, 
porém sua família não sabe e ele pro-
meteu relevar sua orientação sexual 
apenas dentro do reality show. Outra 
novidade divulgada recentemente é 
o fato de que o confessionário agora 
terá uma câmera ligada 24 horas.

CAUÃ VAI PROCESSAR AUTOR
QUE TIROU SUAS FOTOS NU

Depois de ser clicado 
sem sua autorização pra-
ticando ioga nu dentro se 
sua casa, e ver as imagens 
vazarem na internet, Cauã 
Reymond decidiu proces-
sar o autor das fotos di-
vulgadas. De acordo com 
informações, o fotógrafo, 
que já foi identificado, teria 
usado um drone para sobrevoar a casa do ator e conse-
guir o flagra. A assessoria de imprensa de Cauã Reymond 
divulgou um comunicado informando que ele também 
processará os veículos que reproduzirem as imagens por 
invasão de privacidade. “Essas fotos configuram uma in-
vasão da privacidade do ator que estava dentro de sua 
própria casa. Qualquer veículo que as publicar poderá 
responder judicialmente por multiplicar o conteúdo“, in-
forma o comunicado.

BIANCA FALA DO FUTURO DE CLARA
Sucesso na pele da Clara de “O Outro Lado do Paraíso”, Bianca Bin 

falou sobre a dificuldade da personagem de se entregar ao amor, de-
pois de ter sido agredida e sofrido muito por conta de seu relaciona-
mento com Gael. Em entrevista, a atriz contou que tem dificuldade para 
gravar as cenas românticas da personagem porque ainda a sente muito 
fechada. “É difícil ela voltar a se relacionar com homens porque tem o 
pé atrás com todos eles. É difícil fazer essas cenas de romance quando 

eu acho que a personagem ainda está fechada. Ela fala muito que ainda está com o coração 
fechado e não quer saber de homem agora. Ela quer recuperar o filho e ser feliz. Mas tem esses 
meninos lindos aí no meio do caminho. Eu torço para ela seja feliz e muito bem amada porque 
ela merece“, afirmou a atriz se referindo aos personagens Patrick e Renato.

TROCA DE CARINHO ENTRE
CAIO PADUAN E MAYANA NEIVA

Caio 
Paduan 
e Maya-

na Neiva 
foram 

fotogra-
fados por 
papparazi 
enquanto 
jantavam 

juntos em 
um res-

taurante japonês no bairro Itanhangá, no 
Rio de Janeiro. Os dois trocaram carinhos 

durante e jantar e depois deixaram o 
local no mesmo carro. Apesar das de-

monstrações, a assessoria de imprensa 
dos artistas afirmou, em nota enviada ao 

portal da RedeTV!, que o jantar “foi apenas 
um encontro entre amigos”: Caio Paduan 
e Mayana Neiva fazem parte do elenco de 

‘O Outro Lado do Paraíso’ e desenvolve-
ram essa amizade a partir do convívio que 
tiveram nos sets de gravação, assim como 

formaram amizades com outros colegas 
do elenco”. Na trama, o ator interpreta 

o advogado Bruno, já ela vive a cafetina 
Leandra.

FÁTIMA, NAMORADO E
FILHOS ESTÃO NO CEARÁ

Desde que começou a namorar o ad-
vogado e ativista social pernambucano 
Túlio Gadêlha, Fátima Bernardes passou 
a frequentar bastante as praias do Nor-
deste. Em novembro, o casal esteve no 
Recife. No mês seguinte, eles curtiram 
São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do 
Norte. Nesta semana, a apresentadora 
desembarcou com o namorado e os três 
filhos em Jericoacoara, no litoral cearen-
se. A região é procurada por esportistas, 
gringos e celebridades. Distante 300 
quilômetros de Fortaleza, oferece priva-
cidade, sem a marcação cerrada dos pa-
parazzi. O grupo liderado por Fátima foi 
visto por turistas na Pousada Vila Kalan-
go. Sempre simpática, ela retribuiu sorri-
sos e se mostrou animada em sua folga 
do ‘Encontro’.

AGNEWS
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TRABALHO APROVADO
Ana Lúcia Torre é só elogios para Eriberto Leão, seu filho na 

novela “O Outro Lado do Paraíso”. “Em nenhum momento ele 
caiu no caricato. Fico muito feliz pelo Eriberto. Não é sempre que 
um ator tem uma oportunidade como essa que ele teve. Eriberto, 
que sempre fez o machão, o gostosão, o mocinho, também viu 
nesse papel um presente para ele como ator e se agarrou a isso 
de uma forma incrível”, afirma. O ator já havia apostado em deba-
te por conta do seu papel, um homossexual homofóbico. “Desde 
que recebeu, ele foi atrás, pesquisou. Trabalhamos intensamen-
te durante os ensaios, eu ele e Ellen (Rocche). Acho que ele fez 
de uma forma sensacional, sem ir além da conta”, completa.

AGNEWS
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NOVELAS
u

GLOBO

DEUS SALVE O REIu
GLOBO

MALHAÇÃO

Lica enfrenta K2 e K1 tenta conter 
a amiga. Bóris pede a Gabriel para 
se apresentar na sala de aula. Tais 
e K2 implicam com Lica. Dóris 
conta a Josefina que está grávi-
da. Gabriel revela que é homos-
sexual na sala de aula e todos se 
surpreendem. Lica enfrenta Tais 
no recreio. K1 repreende K2 por 
continuar mentido para Tato. Fe-
lipe se apresenta para Gabriel e 
fica feliz ao saber que ele gosta de 
seus grafites. Dóris convida Keyla 
e K2 para participar de um docu-
mentário sobre gravidez na ado-
lescência. Das Dores esconde sua 
apreensão ao falar com Anderson 
sobre o acidente dele. 

Inácio procura um médico para 
Mariana. Delfina finge se preocu-
par com Mariana, mas estranha o 
comportamento de Tereza quan-
do Vasco chega. Lucas consola 
Angélica. Inácio não encontra o 
médico e Henriqueta afirma que 
cuidará da sobrinha-neta. Tereza 
suspeita que Delfina contratou 
Vasco para fazer mal a Mariana. 
Celeste tenta convencer Eunice a 
se casar com Reinaldo. Lucinda 
não deixa o pai conversar a sós 
com Leonor. Lucinda descobre 
uma história do passado de Emí-
lia. Gregório sugere que Leonor se 
insinue para Reinaldo.

u O OUTRO LADO DO PARAÍSO
GLOBO

uTEMPO DE AMAR
GLOBO

Rodolfo e Cássio não convencem 
Afonso a desistir de abdicar do 
trono e viver como plebeu em 
Artena. Petrônio e Orlando se ani-
mam por se tornarem possíveis 
conselheiros caso Rodolfo assu-
ma o reino. Constância repreende 
Martinho ao perceber o interes-
se do marido no casamento de 
Amália com Afonso. Diana não 
acredita quando Amália lhe conta 
que Afonso é um príncipe. Afonso 
anuncia ao povo que vai abdicar 
do trono de Montemor. Constanti-
no promete ajudar Catarina a não 
se casar com o marquês. Catarina 
sente ciúmes ao ver Constantino 
conversando com Mirtes. 

Abel e Patrick questionam Gusta-
vo sobre o pedido de Duda e o juiz 
aceita a decisão da ré. Duda conta 
sua história no tribunal e desmaia de 
emoção quando Adriana a reconhe-
ce como mãe. Henrique pensa em 
conversar com ex-mulher. Gael e Lí-
via estranham o interesse de Sophia 
no julgamento de Elizabeth/Duda. 
Natanael incentiva Adriana a manter 
sua mágoa contra a mãe. Vanessa 
afirma para as meninas do bordel 
que enriquecerá. Clara explica a 
Adriana por que se ofereceu para 
pagar as despesas de Elizabeth/
Duda do hospital e mostra a boneca 
que guarda da ex-dona do bordel. 

De madrinha a rainha. Essa é 
a trajetória de Denise Dias, já 
devidamente coroada, que vai estar 
à frente da bateria da Inocentes 
de Belfor Roxo, cujo enredo será 
“Moju, Magé, Mojubá - Sinfonias e 
Batuques”. “Foi uma noite mágica e 
muito especial a minha coroação. 
Fui recebida pela comunidade com 
muita festa, aplausos e sorrisos. Eu 
não vou esquecer do momento em 
que entrei na quadra e já estavam 
todos a postos me esperando. Tive 
que segurar a emoção”, disse Denise, 
que falou sobre sua fantasia: “Vou 
ser o pavio da pólvora, já que a 
bateria vem representando a revolta 
armada. Vai ter muita explosão na 
Sapucaí”, brinca. Com 105cm de 
bumbum, a rainha está treinando 
pesado para fazer bonito na avenida. 
“Eu quero apenas tornear mais meu 
corpo, sem perder muito volume, 
pois estou gostando dele assim mais 
feminino e com curvas. Sem falar 
no meu bumbum, que acho lindo 
assim”, comenta, acrescentando: “Já 
intensifiquei meus treinos aeróbicos 
para ganhar mais condicionamento 
físico. 

EM TEMPO DE DIETA
Depois de cuidar 

da alimentação de 
Anitta e Ludmilla, 
Mayra Cardi foi con-
tratada por Cléo 
Pires para ajudá-la 
em sua dieta. A atriz 
procurou a life co-
ach no fim do ano 
e deu inicio ao seu 
plano no período entre o Natal e o Ano Novo. 
Em entrevista à revista “Quem”, Mayra contou 
que seu trabalho já deu resultado: “Em 20 
dias ela já tinha emagrecido 3 kg, ela está bem 
mais fininha, já dá para ver nas fotos“. Mayra 
Cardi também revelou que a transformação 
do corpo não é o único objetivo de Cléo Pires. 
“O propósito dela foi além do emagrecimento, 
que é o que eu mais acho legal, o que eu acre-
dito, que é o poder da mente, da transforma-
ção e a evolução emocional. “, explicou Mayra.

SANDY REVELA QUE 
NUNCA FEZ BOTOX

Prestes a com-
pletar 35 anos, 
Sandy revelou que 
nunca se submeteu 
a tratamentos esté-
ticos como botox e 
preenchimento fa-
cial. Em entrevista 
à revista, a cantora 
contou que apesar 
de ser bastante vaidosa, nunca pensou em 
modificar seu rosto e que acha bonitas as 
marcas de expressão que já surgiram. “Eu 
não sou contra nada, mas sou partidária da 
moderação e defendo até a morte. Quando 
chegar o tempo em que eu achar que pre-
ciso de lifting e preenchimento, acho que 
farei. Sou perfeccionista e vaidosa. Mas não 
quero mudar meu rosto. As ruguinhas fa-
zem parte. 

JUJU DIZ QUE NÃO É MULHER DE APANHAR
Juju Salimeni usou o Instagram para fazer publicidade de uma 

marca de roupas e mostrar um vestido, mas terminou chamando 
a atenção de alguns seguidores para algumas manchinhas em 
seu braço. Questionada sobre as marcas na pele, a apresentado-
ra fez questão de responder que não havia apanhado e que esta-
va apenas descascando.“O que são essas marcas no seu braço? 
Andou apanhando?”, questionou uma internauta. “‘Miga’, eu não 
sou mulher de apanhar, não. Eu sou é de bater! De qualquer for-
ma, minha pele está apenas descascando“, respondeu Juju Sali-
meni, que é casada com o fisiculturista Felipe Franco.

DONO DO BAÚ CRIA TWITTER SÓ PARA DETONAR FAMOSOS
Sílvio Santos, 87 anos, voltou a aprontar. Desta vez, o dono 

do SBT pediu para alguns funcionários criarem uma conta 
para ele no Twitter e postarem algumas mensagens nas 
redes sociais. De acordo com informações, foi o próprio 
comunicador quem escreveu um texto que se destacou 
na web antes de solicitar que alguém o digitasse em seu 
nome. Além disso, exigiu que o conteúdo fosse lido ao vivo 
durante o programa “Fofocalizando”. Na postagem, o famo-
so detonou o peso dos apresentadores Leão Lobo, 63, e Mamma 
Bruschetta, 68, dizendo que ambos iriam “explodir de tanta gordura”.

PABLLO VITTAR SE ACHA MUITO CARENTE
Sucesso em todo o 

país, Pabllo Vittar con-
versou com a revista 
“Rolling Stone” e fez 
algumas revelações da 
sua vida pessoal. Se-
gundo a cantora, ela é 
uma pessoa bastante 
carente. “Chega a ser 
triste, às vezes. Todo 
mundo gosta de mim e do meu trabalho, mas quando eu 
chego no hotel ou em alguma cidade, não tenho ninguém. 
Sou muito carente, essa é a verdade”, disse a famosa que 
está sem namorado há cerca de 4 anos.

REPRODUÇÃO/SBT
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DIEGO SOUZA É O PRINCIPAL REFORÇO DO SÃO 
PAULO PARA 2018 E AINDA NÃO MARCOU GOLS

Zagueiro maranhense renova 
com time francês por 2 anos

CR7 acaba com jejum, mas 
leva três pontos no rosto

 ALVO DO FLAMENGO

 ESPANHOL
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NÃO SAIU 
DO ZERO

Sem gols após dois jogos, São Paulo tem 
sinal de alerta no ataque. Tricolor observa no                         

mercado jogadores para reforçar o setor

O São Paulo não saiu do 
zero nos dois primeiros jogos 
de 2018. O time perdeu por 2 
a 0 para o São Bento, em So-
rocaba, e empatou sem gols 
com o Novorizontino, no Mo-
rumbi. Motivo para ligar o sinal 
de alerta no ataque.

Com as saídas de Pratto (14 
gols) e Hernanes (nove gols), o 
São Paulo perdeu o primeiro e 
o quarto artilheiros da tempo-

rada 2017, respectivamente. O 
segundo foi Gilberto, com 13, e 
o terceiro Cueva, com dez.

Até agora, as saídas de 
jogadores ofensivos foram 
repostas com Diego Souza, 
principal reforço do ano, e ga-
rotos da base. Diante disso, o 
técnico Dorival Júnior pediu 
mais um ou dois atacantes 
de lado de campo para a di-
retoria, que segue de olho no 

mercado. Marinho, ex-Vitória, 
é um nome que esfriou nos 
bastidores, e há dúvida sobre 
se vale investir em Carlos Edu-
ardo, do Goiás. Caso não se-
jam feitas novas contratações, 
Dorival falou em buscar solu-
ções internas com o que tem 
em mãos. Neste momento, as 
principais esperanças de gols 
no elenco são Cueva, Diego 
Souza e o garoto Brenner.

Um dos alvos do Flamen-
go para a atual temporada, o 
zagueiro Pablo está de con-
trato novo na França. O Bor-
deaux anunciou a renova-
ção do vínculo do zagueiro 
de 26 anos (que terminava 
em 2019) até junho de 2021.

Campeão brasileiro com 
o Corinthians no ano pas-
sado, Pablo disputou sua 
primeira partida no sábado 
desde que retornou. Ele foi 
titular e atuou durante os 
90 minutos da importante 

vitória do Bordeaux por 1 
x 0 sobre o Nantes fora de 
casa. A equipe briga para se 
distanciar da zona de rebai-
xamento no Campeonato 
Francês.

Pablo ainda está nos 
planos do Flamengo, mas a 
negociação é considerada 
complicada pela diretoria 
rubro-negra. A intenção ini-
cial era comprá-lo, diferente 
do que aconteceu no Corin-
thians, por onde passou por 
empréstimo.

 MARANHENSE PABLO É CAMPEÃO 
BRASILEIRO PELO CORINTHIANS 

O ano-novo não começou 
do jeito que Real Madrid e 
Cristiano Ronaldo gostariam. 
A equipe não vencia há três 
rodadas no Campeonato Es-
panhol e o português ainda 
não tinha balançado as redes 
em 2018. O Deportivo La Co-
runã acabou pagando a conta 
neste domingo. Goleada dos 
“Merengues” por 7 a 1 com 
dois gols de CR7. E olha que 
não foi só o Real Madrid que 
somou três pontos. Ao marcar 
seu segundo gol no jogo, Cris-
tiano Ronaldo foi atingido ao 
lado do olho esquerdo e preci-
sou levar três pontos no local.

O jogo já estava 5 a 1 quan-
do aconteceu o lance. Lucas 
Vásquez, que tinha acabado 
de entrar na partida, esca-
pou pela direita e cruzou na 
medida para o gajo. Ele se 
antecipou a marcação e ca-

beceou no contrapé do golei-
ro para anotar seu segundo 
no jogo. Mas Cristiano Ro-
naldo não conseguiu nem se 
levantar para comemorar. O 
jogador sangrou muito com 
o chute no rosto que levou de 
Schär. Na saída de campo, 
ele pediu um celular ao mé-
dico da equipe para dar uma 
conferida no estrago.

O craque português foi 
treinar na segunda-feira 
com um curativo no local, 
como é possível notar no 
vídeo registrado pelo jornal 
“Mundo Deportivo”. Inde-
pendente disso, ele prova-
velmente estará a disposi-
ção de Zidane para a partida 
desta quarta-feira contra o 
Leganés pela Copa do Rei. 
No Campeonato Espanhol, 
a distância para o líder Bar-
celona segue em 19 pontos.
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Técnico Francisco Diá faz duas alterações no Sampaio Corrêa para partida contra                                                       
o Bacabal. Jogadores estão entregues ao departamento médico do clube

10 gols em três jogos, que 
terminaram empatados

 CAMPEONATO ESTADUAL

CLASSIFICAÇÃO

C  Participantes          PG  JG  VI  EM  DE  GP  GC  SG  %A

1ºImperatriz  1  1  0  1  0  2  2  0  33.3

2ºMoto Club  1  1  0  1  0  2  2  0  33.3

3ºMaranhão  1  1  0  1  0  2  2  0  33.3

4ºSão José  1  1  0  1  0  2  2  0  33.3

5ºCordino  1  1  0  1  0  1  1  0  33.3

6ºS. Quitéria  1  1  0  1  0  1  1  0  33.3

7ºBacabal  0  0  0  0  0  0  0  0 

8ºSampaio  0  0  0  0  0  0  0  0 

1º RODADA DO 

ESTADUAL

Imperatriz 2 x 2 Moto Club
São José 2 x 2 MAC
Cordino 1 x 1 Santa Quitéria

23/1
20h15 - Sampaio Corrêa x 
Bacaba

MUDANÇAS PARA ESTREIA
Após estrear na tempora-

da 2018 com um empate fora 
de casa diante o CSA-AL, pela 
Copa do Nordeste, o Sampaio 
tem pela frente o Estadual, 
onde vai a Bacabal encarar o 
Leão do Mearim, pela primei-
ra rodada da competição. A 
Bolívia Querida recebe o Ba-
cabal, nesta terça-feira (23), 
às 20h15. O técnico Francisco 
Diá vai ter que fazer duas alte-

rações por conta de defalques. 
O lateral-esquerdo James, que 
na partida contra o CSA teve 
que deixar o jogo no intervalo 
com calos no pé, e o atacante 
Reginaldo Júnior, com um pro-
blemas musculares.

O treinador realizou uma 
atividade tática no último do-
mingo e utilizou Wellington 
Rato e Uilliam como opções 
para os atletas que estão ve-

tados pelo Departamento 
Médico.  Para a partida, o pro-
vável time do Sampaio tem: 
Andrey; Maracás, Joécio e 
César Sampaio; Junio Rocha, 
Yuri, Fernando Sobral, Mar-
lon e Wellington Rato; Bruno 
Moura e Uilliam. A partida en-
tre Sampaio e Bacabal desta 
terça-feira será realizada no 
Castelão. O confronto está 
marcado para as 20h15.

Uma rodada de empates! 
Assim foram os três primei-
ros jogos do Campeonato 
Maranhense 2018. A aber-
tura do Estadual aconteceu 
no sábado (20), com a par-
tida entre Imperatriz e Moto 
Club, que terminou empata-
da em 2 x 2.

No domingo (21), ocor-
reram mais duas partidas. 
O São José recebeu o MAC, 
e empataram em 2 x 2. Na 
cidade de Barra do Corda, 
Cordino e Santa Quitéria se 
enfretaram e o jogo também 
foi empate, 1 a 1.

A única partida que pode 
salvar a rodada é Sampaio 
Corrêa e Bacabal, que jo-
gam no Estádio Castelão, às 
20h15 desta terça-feira (23), 
fechando a primeira rodada 
da competição.

 O TÉCNICO FRANCISCO DIÁ VAI TER QUE FAZER 
DUAS ALTERAÇÕES POR CONTA DE DEFALQUES

GOLS
O que chama a aten-

ção é o número de gols. 
Em três partidas foram 
10 gols marcados, sendo 
que a média é de 3,33 gols 
por jogo. Até o momento, 
os artilheiros da competi-
ção são Jefferson Araújo 
(Moto) e André Penalva 
(Imperatriz), ambos com 
dois gols..

JEFFERSON ARAÚJO É UM DOS ARTILHEIROS 
COM DOIS GOLS MARCADOS NO ESTADUAL

Cordino enfrenta o Náutico-PE no Castelão

 COPA DO BRASIL

A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF), através da di-
retoria de Competições, definiu 
os locais de algumas partidas 
que estavam ainda em discus-
são, como o jogo entre Cordino 
x Náutico-PE, em partida vá-

lida pela Copa do Brasil 2018. 
Além do time maranhense, 
Caldense-MG x Fluminense-RJ 
e Nova Iguaçu-RJ x Bragantino-
SP também tiveram os locais 
definidos. Datas e horários não 
foram alterados. A Onça vai re-

ceber o Timbu no Estádio Cas-
telão, em São Luís. A troca da 
praça desportiva foi por conta 
do Estádio Leandro Cláudio da 
Silva, o Leandrão, não estar em 
condições de mandar partidas 
oficiais da CBF.

DIVULGAÇÃO
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GERAL

Preparar nosso próprio esmal-
te de unhas em casa é muito 
simples, só precisará reunir os 
seguintes produtos e materiais:

qEsmalte ou base de unhas 
transparente.
qSombras de olhos nos tons 
que mais gostar.
qEmbalagem ou recipiente 
pequeno com fechamento 
para conservar o esmalte de 
unhas.
qBolsa pequena de plástico 
com fechamento vedado.
qPalito de madeira para mexer.
qTesoura

Quando a sombra já esti-
ver pronta, corte a bolsa de 
plástico em um dos cantos 
com uma tesoura. Em seguida, 
coloque pouco a pouco a 
sombra em pó no recipiente 
que tenha escolhido para guar-
dar o novo esmalte de unhas.

Quando tiver todos 
os materiais, o 
primeiro passo para 
fazer o esmalte 
de unhas caseiro é 
selecionar a som-
bra de olhos da 
cor que preferir e 
introduzir na bolsa pequena de plástico. Pode aproveitar 
qualquer sombra que tenha quebrado e não sirva mais. 
Agora, feche a bolsa de plástico e com a ajuda da parte 
superior de um pincel de esmalte de unhas esmague a 
sombra até convertê-la em um pó muito fino.

O seguinte passo é acrescentar o esmalte de unhas 
transparente no recipiente. Faça-o pouco a pouco e 
controlando a quantidade que deseja, ainda que uma 
boa opção é adicionar o esmalte até que o pó da sombra 
desapareça. Usa um palito de madeira para misturar 
bem ambos os produtos. Pronto! Feche bem o recipien-
te e conserve em um lugar fresco.

ESMALTE DE 
UNHAS CASEIRO

Apesar de podermos encontrar no mer-
cado qualquer cor de esmalte de unhas, é 
sempre possível inovar e ser original com 
tons totalmente diferentes criados por 
nós mesmas. Se você adora apresentar 
unhas impecáveis, bonitas e com dife-

rentes desenhos, este artigo é ideal para 
você. Mostramos a você o passo a passo 
sobre como fazer um esmalte de unhas 
caseiro, uma opção econômica e muito 
fácil de elaborar que permitirá conseguir 
cores espetaculares. 

Conselhos

1º passo

3º passo

2º passo

4º passo

5º passo

Instruções:

Simples! Em alguns 
minutos você pode 
fazer um esmalte 
de unhas caseiro e 
ter as cores que mais 
favoreçam você.

- Se observar que a mistura 
de sombras com esmalte 
transparente ficou muito 
seca ou com grãos, acres-
cente um pouco de remove-
dor de esmalte.

- Experimente misturar 
diferentes tons de sombras 
de olhos e conseguirá cores 
únicas e originais para suas 
unhas.
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Operação policial prende comerciante 
de armas, suspeito de assalto e casal de 

traficantes. Ação ocorreu em duas cidades

OPERAÇÃO PRENDE 
COMERCIANTE
DE ARMAS

Dupla é presa com cerca de 110kg de maconha

A Polícia Civil do Mara-
nhão, em operação conjunta 
com as equipes de Captura 
da Polícia Civil de Cururupu 
e Bacuri, juntamente com a 
Polícia Militar de Bacuri e Api-
cum Açu, deu cumprimento 

ao mandado de busca e apre-
ensão contra Ivanilson Aze-
vedo de Almeida e prendeu 
Francivaldo Oliveira Azevedo, 
por porte ilegal de arma de 
fogo, e o casal Joedson Abreu 
dos Santos e Rutelene Galdez 

Carvalho, pelo crime de tráfi-
co de drogas.

Levantamentos feitos pela 
Polícia Civil indicavam que o 
proprietário de um comércio, 
Ivanilson Azevedo de Almeida, 
mais conhecido por “Mengão”, 

utilizava o estabelecimento 
para venda de munições, que 
abasteciam vários criminosos 
da região. 

O comércio fica no povoa-
do de Madragoa, zona rural do 
município de Bacuri. Durante 

o cumprimento do mandado, 
foram encontrados no interior 
do comércio munições de vá-
rios calibres - 12, 20, 28, 32, 36 
e 38, cartões com indícios de 
clonagem e uma espingarda 
calibre 20.

IVANILSON “MENGÃO” USAVA O
COMÉRCIO DELE PARA VENDER MUNIÇÃO

A Secretaria de Segurança 
Pública, por meio da Superin-
tendência Estadual de Repres-
são ao Narcotráfico (Senarc), 

apresentou duas pessoas sus-
peitas de tráfico de drogas.

Jarbas Gomes de Moraes, 
de 31 anos, e Ivonaldo França 

Ribeiro, de 33 anos, estavam 
com cerca de 110kg de maco-
nha. A Polícia Civil conseguiu 
apreender a droga durante 

operação, na cidade de Itape-
curu-Mirim. 

Diante dos fatos, os dois 
homens receberam voz de 

prisão e posteriormente fo-
ram encaminhados à sede da 
Senarc, localizada no Bairro 
de Fátima.

FRANCIVALDO FOI PRESO
COM ARMA E MUNIÇÃO

Outras prisões 
Dando continuidade à operação, as 
equipes se deslocaram até a cidade de 
Bacuri, onde prenderam em flagrante 
Francivaldo Oliveira Azevedo, portando 
um revólver calibre 38, além de três 
munições calibre 20.
Em sequência, já na cidade de Apicum 
Açu, foram presos Joedson Abreu dos 
Santos e Rutelene Galdez Carvalho, pelo 
crime de tráfico de drogas. Com o casal 
foram encontrados quatro pedras gran-
des e três pedras pequenas de crack, 
uma balança de precisão e aproximada-
mente R$ 1 mil em dinheiro.
Após os procedimentos, todos  os sus-
peitos foram encaminhados à Unidade 
Prisional (UPR) de Cururupu.

RUTELENE E JOEDSON ESTAVAM COM DROGAS E DINHEIRO
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POLÍCIA

Assaltante de banco maranhense é preso em flagrante delito na Paraíba, apresenta nome 
falso, mas acaba descoberto. Polícia espera o “garotinho” chegar a São Luís

TENTOU ‘DESDOBRAR’

Suspeita de tráfico é detida 
após denúncia no “zap-zap”

 CIDADE OPERÁRIA

RUBEVANI DIAS DA SILVA 
TENTOU SE PASSAR 

POR ALEXSANDRO DA 
CONCEIÇÃO PEREIRA

DAYANA CUNHA FOI CAGUETADA
PELO “ZAP-ZAP” DA POLÍCIA

COM OS 
SUSPEITOS FORAM 

APREENDIDOS 
ARMAS, MUNIÇÃO 
E MATERIAL PARA 
ARROMBAMENTO               

DE BANCO

A Polícia Militar da Paraíba conse-
guiu evitar um assalto à Agência do 
Banco do Nordeste, da cidade de San-
ta Rita, na Paraíba.

No interior da agência, os policiais 
prenderam Edson Ribeiro da Silva, 
de 33 anos, e Alexsandro da Concei-
ção Pereira, de 35 anos. Com a dupla 
foram apreendidos três revólveres 
calibre 38, que seriam armas dos vi-
gilantes do banco, e vários matériais 
utilizados para o arrombamento de 
caixas eletrônicos. 

Após o compartilhamento das in-
formações, os investigadores do De-
partamento de Combate ao Roubo a 
Banco da Superintendência Estadual 
de Investigações Criminais (Seic) ve-
rificaram que Alexsandro apresentou 
documento de identificação falso.

Na verdade, ele seria Rubevani Dias 
da Silva, de 35 anos, natural de João 
Lisboa, interior do Maranhão. Ele é as-
saltante de banco bastante conhecido 
no estado e tinha dois mandados de 
prisão em aberto, expedidos pelo Po-
der Judiciário Maranhense.

Os mandados de prisão são pelo 
assalto ao banco da cidade de Itinga 
do Maranhão e por integrar organiza-
ção criminosa. O fato foi comunicado 
ao juízo quando da realização da au-
diência de custódia, evitando assim a 
soltura do autuado. 

Após as formalidades legais, as au-
toridades maranhenses estão aguar-
dando autorização judicial para rea-
lizar o encaminhamento de Rubevani 
para uma cadeia do Maranhão.

A Polícia Civil, através da 
Superintendência Estadual 
de Repressão ao Narcotráfi-
co – Senarc, prendeu Daya-
na Farias Cunha, de 27 anos, 
pelo crime de tráfico de dro-
gas.

A ação policial ocorreu em 
virtude de denúncias anô-
nimas, via aplicativo What-
sApp, dando conta que a 

suspeita estaria comerciali-
zando entorpecentes na sua 
residência, localizada na Rua 
Santa Helena, bairro Cidade 
Operária.

A polícia realizou buscas 
na casa de Dayana e foram 
encontrados 14 invólucros 
contendo crack, já confeccio-
nados para comercialização. 
Logo em seguida, ela foi en-

caminhada à sede da Senarc, 
onde foi autuada em flagran-
te delito por prática de crime 
de tráfico ilícito de drogas.

Após adoção dos proce-
dimentos legais e de praxe, 
Dayana foi encaminhada ao 
presídio feminino do Com-
plexo Penitenciário de Pedri-
nhas, onde ficará à disposi-
ção do Poder Judiciário.


