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NO BANCO DOS RÉUS

CRIMES CONTRA MULHER

DUPLA DE AGRESSORES É PRESA

Três homens, que estão presos em Pedrinhas, vão a júri 
popular pelo crime de canibalismo, cometido dentro do 

presídio, quando mataram e comeram um detento

CANIBAIS
EM PRESÍDIO 
DE SÃO LUÍS
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DICAS –  PINTAR OS 
CABELOS EM CASA
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                           PÁGINA 2

ROTEIRO DA FOLIARECEITA – PEIXE AO LEITE DE COCO

PIADA

LOTERIAS
LOTOMANIA - CONCURSO 1838

05 07 12 30 33

38 43 48 50 54

57 59 65 67 70

80 84 90 94 98

MAIOR PEDAÇO
Zé e Cráudio prepararam um 
almoço juntos, e só haviam 2 
pedaços de carnes na panela. 
Zé se serviu primeiro e pegou 
logo o maior pedaço de 
carne, mas Cráudio reclama:
- Uai Zé, cê num pode fazê 
isso não!
- Isso o quê, Cráudio?
- Cê foi o primero a pegar 
a comida, e colocô o maior 
pedaço pro cê. É farta de 
educação.
- Se fosse o cê, qual iria 
pegá?
- Uai Zé, o menor.
- Então tá tudo joia, de todo 
jeito o maior ia ser meu 
mermo.

1. Proteja a pele que contorna a raiz 
do cabelo com um hidratante facial. 

Espalhe-o na testa, nas laterais, na nuca, 
em cima e atrás das orelhas.

2. Passe a mistura no comprimento, 
massageando os fios como se estivesse 

aplicando xampu. Deixe a raiz (quatro 
dedos) por último.

3. Agora, sim, aplique a tinta na raiz, do 
centro do couro cabeludo para baixo, 

cobrindo a área que não recebeu a tintura. 
Espere o tempo de ação recomendado 
pelo fabricante.

4. Enxágue os fios no chuveiro até a 
água ficar transparente.

5 - Tonalizar os fios é uma tarefa mais 
simples, danifica menos os fios e, 

de quebra, dá brilho às madeixas. Esse 
método também é mais indicado se o 
cabelo vai ficar muito exposto ao sol ou ao 
sal do mar.
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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 
Cheia – 00h30 – Altura: 4.84m
Baixa – 06h47 – Altura: 1.68m
Cheia – 12h56 – Altura: 4.89m
Baixa – 19h24 – Altura: 1.69m

Ingredientes:
6 filés de peixe
1 vidro de leite de coco
1 tomate picado
2 dentes de alho 
amassados
1/2 cebola picadinha
suco de 1/2 limão
1 cubo de caldo de 
camarão dissolvido em 
1/2 xícara (chá) de água 
fervente
sal, pimenta-do-reino e 
coentro picado a gosto
azeite a gosto

Modo de preparo:
1 - Unte um refratário de vidro ou um tabuleiro com um 
pouco de azeite. Coloque os filés de peixe um ao lado do 

outro.
2 - Por cima, espalhe o tomate 
picado, a cebola picadinha, 
o alho amassado, o caldo de 
camarão dissolvido, o suco de 
limão, a pimenta-do-reino e o 
sal. Deixe para despejar o leite 
de coco por último, cobrindo 
todos os filés.
3 - Cubra o tabuleiro com 
papel-alumínio. Leve para 
assar em forno preaquecido a 
180º C por aproximadamente 
20 minutos, ou até que o 
peixe esteja bem cozido. Sirva 

quente.
4 - Para acompanhar o peixe ao molho de leite de coco, 
você pode fazer arroz branco supersoltinho, purê de batata, 
farofa de alho, arroz à grega, batatas fritas. Aproveite!

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

Fofinhas no Carnaval 2018 
– Vai ser realizado dia 8 de 
fevereiro de 2018 no Espaço 
Renascença a partir das 18h. 
Atrações: Banda All Time e 
Pepeu Júnior. Convites: R$ 120 
(adulto)  e 60 (infantil de 10 a 
13 anos) – a venda na Farmácia 
São Patrício – Avenida dos 
Holandeses – Calhau e no 
Educandário Santo Antônio 
-  Avenida Edson Brandão – nº 
14 – Anil entre o Ceuma III e  
Supermercado  Maciel. 

Carnaval Passarela do 
Samba – Anel Viário – Dia 9 
de fevereiro – Sexta-feira. Terá 
início a partir das 18h na Tenda 
do Tambor: Tambor de Crioula 
Juventude de São Benedito; 
Tambor de Crioula de Eliézio; 
Tambor de Crioula Rojão de 
São Benedito e Tambor de 
Crioula Boa Esperança.

Carnaval na Choperia 
Marcelo – Retorno da 
Forquilha - Dias 10 (sábado) 
é dia de Baile Carnavalesco a 
partir das 22h. Dias 11, 12, 13 – 
Vesperal a partir das 16h e baile 
a partir das 20h.Ingressos: à 
venda no local do evento

Bloco as Melindrosas – 
Concentra no domingo de 
carnaval 11 de fevereiro na Rua 

30 – Conjunto Bequimão a 
partir das 16h. Haverá eleição 
da rainha do bloco às 17h com 
premiação de R$ 400 para 
vencedora.

Carnaval de Todos 2018 - 
Praça Nauro Machado – Dia 
9 de Fevereiro - 18h – Show 
Grupo Palmares; 19h – Show 
da Banda do Abano; 20h – 
Show Tathy Estrela; 
21h – Show Banda Kayambá; 
22h – Show Teresa Canto; 23h 
– Show Mákina du Tempo; 00h 
– Show Grupo Madrilenus.

Carnaval de Todos 2018 - 
Praça da Saudade – Dia 9 de 
fevereiro 
18h – Show Batuka Nego; 19h 
– Show Ribão D’Olodu; 20h – 
Show Banda Tô Di Mais; 
21h – Show Ivan Marques; 22h 
– Show Serrinha do Maranhão; 
23h – Show Máquina de 
Descascar Alho. 
 
Carnaval de Todos – Dia 9 de 
fevereiro - Tenda do Tambor 
– Passarela do Samba - 18h – 
Tambor de Crioula Juventude 
de São Benedito; 19h – Tambor 
de Crioula de Eliézio; 20h – 
Tambor de Crioula Rojão de 
São Benedito; 21h – Tambor de 
Crioula Boa Esperança. 

Forró Folia dos Amantes do Forró no La Onda Shop São Cristóvão



3OPORTUNIDADES
8/2/2018

Prefeitura Municipal de Caxias, interior do 
Maranhão, vai abrir concurso com  cerca de 1.000 

vagas. As inscrições vão até o dia 30 de março

1.000 VAGAS 
EM CAXIAS

INSCRIÇÕES

Prefeitura no Piauí oferece 
vagas para professor

 ATÉ 15 DE FEVEREIRO

Prefeitura de Cabe-
ceiras do Piauí divulgou 
o edital n° 001/2018 de 
teste seletivo destinado a 
contratar novos servido-
res para atuarem no âmbi-
to da Secretaria Municipal 
de Educação. O certame 
está sendo executado sob 
responsabilidade do Insti-
tuto Machado de Assis.

São disponibilizadas 15 
vagas, distribuídas para 
os cargos de Professor de 
Educação Infantil; Profes-
sor do 1º ao 5º ano; e Pro-
fessor do 6º ao 9º ano das 
disciplinas de Matemáti-
ca, Geografia, Inglês, His-
tória, Ciências, Educação 
Física e Português.

Os candidatos aprova-
dos e convocados atuarão 
em regime de trabalho de 
20 horas semanais, com 
remuneração de acordo 
com a legislação munici-

A Prefeitura Municipal de 

Caxias, no Maranhão, anun-

ciou a realização de Concur-

so Público Nº 01/2018 para o 

provimento de mais de 1.000 

vagas, em cargos de níveis 

fundamental, médio e supe-

rior. Já foi divulgada a banca 

organizadora, sendo o Institu-

to Machado de Assis.

O certame vai oferecer va-

gas para praticamente todos 

os órgãos da administração 

pública. Já foi divulgada a 

quantidade de vagas para os 

órgãos que irão oferecer mais 

oportunidades, como por 

exemplo: 

- Saúde (290 vagas)

- Educação (755 vagas)

- Administração (85 vagas)

- Caxias PREV (07 vagas)

- Guarda Municipal (30 va-

gas) 

- Agente de Trânsito (12 va-

gas)

Os demais órgãos, alguns 

têm 01 ou 02 vagas, que serão 

especificadas a partir do dia 

09 de fevereiro, após a publi-

cação no Diário Oficial do Mu-

nicípio.

As inscrições serão recebi-
das pela internet, por meio 
do site www.institutomacha-
dodeassis.com.br, do dia 15 
de fevereiro a 30 de março 
de 2018. Será cobrada uma 
taxa entre R$ 49 e R$ 95.
O processo de seleção cons-
tará de aplicação de Prova 
Objetiva, de caráter classifi-
catório e eliminatório, para 
todos os cargos; Avaliação 
de Títulos para funções de 
professor, procurador, guar-
da municipal e músico; teste 
de Aptidão Física (TAF) para 
guarda municipal; e Prova 
Prática para cargo da área 
de música.
Conforme o edital de aber-
tura, a aplicação das provas 
está prevista para 20 de 
maio de 2018, em locais e 
horários que serão divulga-
dos oportunamente.
Mais informações consta-
rão no edital de abertura, o 
qual será divulgado no site 
da organizadora, a partir do 
dia 09 de fevereiro, quando 
também será publicado no 
Diário Oficial do Município.

15 

DE FEVEREIRO  

755 

VAGAS 

início das inscrições 
pela internet

somente para a 
Educação

pal.
As inscrições já estão 

abertas e os interessados 
devem realizá-las até o dia 
15 de fevereiro de 2018, 
por meio do site: www.
institutomachadodeassis.
com.br

De acordo com o edital, o 
certame consistirá de pro-
vas objetivas escritas, de 
caráter eliminatório e clas-
sificatório, a serem aplica-
das no dia 25 de fevereiro de 
2018. Todas as publicações 
que se referem ao certame 
serão divulgadas pelo site da 
organizadora.

O edital completo deve 
ser conferido no Diário Ofi-
cial dos Municípios do Esta-
do do Piauí, edição de 5 de 
fevereiro de 2018, a partir da 
página 213, acessível pelo 
link: http://www.diariofi-
cialdosmunicipios.org/3511.
html.
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Prefeitura faz modificações para garantir mais segurança para os foliões durante o carnaval

Para a realização do carnaval de passarela em São Luís, a interdição acontecerá na via sentido Areinha/Bacanga. O trânsito será desviado na Avenida 
Senador Vitorino Freire e na Fonte do Bispo. O fluxo será desviado na Fonte do Bispo para a Rua das Cajazeiras e na Avenida Senador Vitorino Freire nas 
proximidades do retorno do Bacanga. A modificação acontecerá entre os dias 9 e 13 de fevereiro, no horário das 16h às 2h.

O Circuito Madre Deus passa por locais como Vila Gracinha, Praça da 
Saudade, Largo do Caroçudo e Beco das Minas. A interdição nessa área 
será realizada na Rua do Passeio, no trecho compreendido entre a Rua das 
Cajazeiras e Praça da Saudade; e a Rua São Pantaleão, entre a Rua das 
Cajazeiras e Rua Lúcio Mendonça. Também será fechada a Rua do Norte, 
entre a Avenida do Gavião e a Rua das Cajazeiras; e a Avenida Rui Barbosa, 
no trecho compreendido entre a Avenida do Gavião e Rua Lúcio Mendonça. 
A interdição acontecerá entre os dias 9 e 13 de fevereiro, das 14h às 23h. 
Como vias alternativas de tráfego no Centro, os condutores terão a área 
da Praça Deodoro e as ruas do Sol e da Paz - que estarão liberadas para 
o trânsito - além de trechos das ruas do Passeio, São Pantaleão e demais 
vias que não estarão interditadas.

CIRCUITO MADRE DEUS

Na Beira-Mar, a SMTT irá restringir a circulação de veículos, a partir do dia 10 ao dia 13, das 14h às 02h. A interdição ocorrerá no São Francisco, na Ponte 
José Sarney. O trânsito da Avenida Castelo Branco, sentido Centro, será desviado pela Rua das Paparaúbas, em direção à Ponte Bandeira Tribuzi. Na Avenida 
Beira-Mar, da Rampa de acesso ao Palácio dos Leões, os veículos serão direcionados para a Praça Dom Pedro II. Com a modificação, os condutores podem 
atravessar a Beira-Mar para a Rua do Egito e seguir pela Avenida Magalhães de Almeida, Anel Viário, Mercado do Peixe, Terminal da Praia Grande. A alça de 
acesso à Avenida Beira-Mar, da Ponte Bandeira Tribuzi, sentido Centro, também será interditada. Nesse caso, os condutores têm todo o sentido Praça Maria 
Aragão interditado. Nesse caso, a opção é seguir pela Camboa, via Rua Venceslau Braz, seguindo para a Praça Deodoro, via Avenida Gomes de Castro e Rua da Paz.

Nesta temporada carnavalesca, a SMTT alerta os condutores e a 
comunidade em geral, quanto ao valor da vida, aliada ao respeito às 
leis de trânsito. Obedecer às interdições, à sinalização e às ordens do 
agente de trânsito, assim como, se caso ingerir bebida alcoólica, não 
dirigir, são algumas práticas que geram segurança, evitando acidentes 
lesivos ou até mesmo fatais envolvendo os usuários do trânsito em geral.

A utilização de equipamentos de som deverá obedecer ao que 
estabelece a Lei do Silêncio, sob pena do cancelamento do evento que 
descumprir a lei.

ORIENTAÇÃO

A Prefeitura de São Luís irá 
modificar o trânsito durante o 
período de festa carnavalesca 
para garantir a segurança dos 
foliões, motoristas e a fluidez 
no trânsito. As alterações, 
que serão realizadas pela Se-
cretaria Municipal de Trânsito 
e Transportes (SMTT), vão 
acontecer no Circuito Madre 
Deus, Passarela do Samba e 
Beira-Mar, no período de 9 
a 13 de fevereiro. As interdi-
ções provocarão mudanças 

em áreas como Centro, Anel 
Viário, Avenida Beira-Mar e 
São Francisco. Além das mo-
dificações, a SMTT atuará no 
disciplinamento do trânsito 
com várias equipes, motos e 
viaturas. Serão mais de 250 
agentes trabalhando nos prin-
cipais circuitos do carnaval 
e em pontos estratégicos de 
grande movimento da folia em 
bairros, orientando os condu-
tores conforme o Código de 
Trânsito Brasileiro.

PASSARELA DO SAMBA

BEIRA-MAR
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MINHA GRAVIDEZ POR TROCANDO FRALDAS

MINHA GRAVIDEZ E MEU BEBÊ HOJE – BABY CENTER

SPROUT
nÉ parte do Trocando Fraldas, site especializado 
em saúde e maternidade, que oferece artigos in-
formativos que sanam as principais dúvidas entre 
as gestantes, além de disponibilizar o aplicativo 
gratuito para acompanhar a gestação.
n A principal função é o acompanhamento diário, 

fundamental para as mães de primeira viagem, 
que inclui cuidados com a saúde, alimentação e 
planejamento do parto. É possível acompanhar os 
meses gestacionais e ver diariamente o desenvol-
vimento do bebê e as principais mudanças que 
ocorrem no corpo do feto.

nSe caracteriza como 
uma comun idade 
online para esclarecer 
diversas dúvidas sobre 
o período gestacional e 
também sobre cui-
dados com o bebê. O 
mais legal é a possibi-
lidade de fazer a troca 
de informações com 
outras mães e compar-
tilhar experiências por 
meio das enquetes.

nO aplicativo dá dicas 
de atividades saudá-
veis para a mãe fazer 
no dia a dia, como 
exercício físico, alimen-
tação e até viagens. As 
etapas pelas quais o 
corpo feminino passa 
durante a gravidez e os 
períodos em que são 
comuns enjoos são 
parte de um sistema de 
alertas emitidos pela 
ferramenta.

nUma das funções mais diferenciadas do Sprout é a foto diária 
que simula o desenvolvimento da criança, com tecnologia 3D. O 
aplicativo também disponibiliza o bloco de anotações “organiza-
dor” para anotar todas as tarefas e dúvidas, para não se esquecer 
no dia da consulta.

APLICATIVOS PARA GESTANTES
A gravidez é um momento único 

para os pais, e os aplicativos podem 
ajudar a deixá-lo ainda mais especial. 
Alguns apps possibilitam fazer um 

acompanhamento gestacional com-
plementar de casa, com ferramentas 
que permitem visualizar, por exemplo, 
o peso do bebê e o seu crescimento, 

além de dar dicas de uma dieta ba-
lanceada para a grávida. Os apps são 
perfeitos para diminuir a ansiedade e 
ver as principais informações, sempre 

que precisar. Conheça as ferramentas 
queridinhas das mamães e aproveite 
ao máximo os benefícios da tecnolo-
gia neste momento especial!



6
8/2/2018

TE CONTEI?

FANTASIAS SEXUAIS DE
STÊNIO GARCIA E ESPOSA

Aos 85 anos, Stênio Garcia e sua mulher, Mari Saade, par-
ticiparam do quadro “Na Cama da Gata”, no canal do YouTu-
be de Antônia Fontenelle, e falaram sobre a vida sexual dos 
dois. Além de revelarem que usam brinquedos eróticos e 
têm apelidos como “chupeta” e “amendoim”, os dois conta-
ram que já fizeram sexo no mato em Xerém, no Rio de Janei-
ro. “No alto do morro tinha um boi preto escondido em uma 
moita e ele ficou assistindo. Ele gostou da história”, contou 
Stênio Garcia. “Rolava todos os dias no meio do mato”, com-
pletou Mari Saade. O ator também revelou que os dois usam 
personagens como parte das fantasias sexuais do casal. “Ela 
gosta de personagens e eu sei fazer personagens. O Bino foi 
um dos primeiros, tem índio, cachorro do mato… Eu digo pra 
ela que ela é casada com uma multidão”, afirmou ele.

VENDENDO 
CERVEJA

Túlio Gadêlha, namora-
do de Fátima Bernardes, 
surpreendeu os internautas 
ao surgir em vídeo venden-
do cerveja em um evento 
pré-carnaval em Recife. 
Em seu Instagram, o rapaz 
mostrou seu dia de vende-
dor ambulante e explicou 
que sua intenção era ajudar 
o irmão mais novo. “Quan-
do você encontra seu irmão 
caçula vendendo cerveja e 
mostra como se faz!”, brin-
cou na legenda.

NOVELAS

u
GLOBO

TEMPO DE AMAR

u
GLOBO

MALHAÇÃO

u O OUTRO LADO DO PARAÍSO
GLOBO

uDEUS SALVE O REI
GLOBO

Nena e Das Dores voltam para 
casa. Ellen recebe o antigo com-
putador de Vicente. Flavio convi-
da Nena para jantar. Tina tenta 
ser paciente com Mitsuko. Ellen 
mostra o computador de seu pai 
para Jota. Bóris pede explicação 
a Edgar e Malu sobre a aborda-
gem feita a Dóris. Moqueca su-
gere que Anderson produza três 
bandas gospel. K2 mente para 
não entrar no colégio, e K1 se an-
gustia pela amiga. 

Lucinda expulsa Fernão de sua 
casa, mas fica mexida com o bei-
jo. Fernão descobre que Inácio é 
casado com Lucinda. Celina co-
memora a venda do vestido de 
sua mãe. Lucerne conta a Gilberte 
sobre sua conversa com Teodoro. 
Lucinda pensa em Fernão. Alzira 
se faz de vítima ao saber que seu 
vestido foi vendido. Celina ques-
tiona Celeste sobre a paternida-
de de Pepito. A casa que Firmino 
estava com a família pega fogo, e 
todos tentam ajudá-los. 

Amália garante a Afonso que está 
grávida. Depois de repreender Her-
mes, ao vê-lo conversando com 
Augusto, Constantino aconselha 
o amigo a ficar longe de Demétrio. 
Lucrécia pede a Osiel que a ensine 
a pintar. Augusto solicita a Demétrio 
que convide os atores da companhia 
de teatro para fazerem uma apresen-
tação no castelo. Selena diz a Ulisses 
que ele é uma pessoa feliz quando 
está na cozinha. Tiago beija Diana. 

Laura conta a Adriana sobre o que 
viu e afirma que não irá mais voltar. 
Clara se preocupa com Laura, que 
vai embora apressada da casa de 
Adriana. Laura chega em casa e é 
agressiva com Vinícius. Rafael es-
tranha o comportamento da esposa 
e pede que ela volte para uma nova 
sessão com Adriana. Rafael discute 
com Vinícius e pergunta a Lorena 
sobre a infância de Laura. Clara co-
menta com Patrick e Renato sobre 
a experiência de Laura. Patrick avisa 
a Elizabeth/Duda que ela terá todos 
os documentos novamente.
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SEU SIGNO DE HOJE

CLÁUDIA OHANA TIRA ONDA
DE BIQUÍNI AOS 55 ANOS

Cláudia Ohana, que completou 55 anos 
de idade na terça-feira (6), comemorou a 

chegada de mais uma primavera em grande 
estilo. Com uma foto de biquíni compartilha-
da em suas redes sociais, a atriz “tirou onda” 

ao explicar a escolha do clique para a data 
especial. “É isso aí gente, hoje é meu dia. 5.5 ! 

Se me sinto envelhecendo? Me sinto evo-
luindo! Evoluindo para uma pessoa melhor, 

assim espero!!! PS. Usei uma foto de biquíni 
só para tirar onda porque uma mulher pode 

ser bonita em qualquer idade”, enfatizou. 
Entusiasmados com o registro, os seguidores 

aproveitaram o clima de “festividade” para 
parabenizar à artista. “Quem dera chegar aos 
5.5 com essa carinha de no mínimo 3.0”, elo-
giou uma. “55 assim? Isso que eu quero pra 

minha vida! Parabéns!”, exaltou outra.

SUSANA VIEIRA
RADICALIZA NO VISUAL

Recuperada de uma internação por 
trombose, Susana Vieira radicalizou o visu-
al e adotou cabelo curtinho. Em seu perfil 
do Instagram, a atriz compartilhou o resul-
tado com seus fãs: “Nuca batida para o ve-
rão. 2018 promete, embora aqui no salão o 
ar esteja bombando”. Nas festas de fim de 
ano, a artista já exibia o cabelo um pouco 
mais curto. Nos comentários, os internau-
tas mostraram que aprovaram o look. “Lin-
da. Arrasou”, elogiou um fã. “Amei o corte”, 
afirmou outro. “Sempre musa”, disse um 
terceiro seguidor da artista.

fotos:RepRodução/InstagRam

ÁRIES - Alguém de sua família ou 
de sua amizade poderá perturbá-
lo, no período. Pense positivamen-
te, pois muitas serão suas chances 
de sucesso profissional, financeiro 
e social, hoje. 

TOURO - Não faça modificações 
repentinas, antes de uma análise 
prévia. Por outro lado, o fluxo é 
dos melhores para trabalhar em 
prol de sua ascensão profissional, 
material e social. 

GÊMEOS - Especial atenção a sua 
vida sentimental e aos pequenos 
problemas que tenha a resolver. 
Nada lhe será difícil nestes dias. 
Os laços com parentes e pessoas 
amigas, vão ser vantajosos. 

CÂNCER - Momento em que terá 
probabilidade e habilidade para ti-
rar proveito dos negócios e de seu 
trabalho. Haverá colaboração por 
parte dos superiores e amigos fiéis. 
.
LEÃO - Você está mais preparado 
mentalmente, para dentro do tra-
balho, buscar uma melhoria sala-
rial para conseguir uma melhora 
material no setor doméstico, por 
exemplo, na compra de utilidades 
domésticas que podem estar fal-
tando em sua casa.

VIRGEM - Excesso de exigência 
para com as pessoas demasiada-
mente sensíveis. Cuidado com os 
inimigos ocultos. Não descuide da 
saúde. Acidentes podem aconte-
cer se você abusar.

LIBRA - Boa influência para de-
senvolver sua inteligência, e para 
tratar de assuntos ocultos. Toda-
via deverá evitar acidente e extra-
vagâncias que possam prejudicá-
lo física e moralmente. 

ESCORPIÃO - Esta fase é negati-
va para você, mas como tudo pas-
sa, esta também passará dentro 
de poucos dias. Mas agora tome 
cuidado com notícias falsas, com 
pessoas que dizem amigas, mas 
não são e cuide da saúde. 

SAGITÁRIO - Particularmente, 
deve pensar no êxito em tudo. Ima-
gine antes os assuntos de amor. 
Procure conversar mais com a pes-
soa amada. Conveniência quanto 
aos assuntos de transportes. 

CAPRICÓRNIO - Os astros devem 
favorecê-lo muito neste dia. Have-
rá possibilidades de elevação ma-
terial através do esforço que tem 
feito no trabalho e dos bons negó-
cios realizados ou a realizar. 

AQUÁRIO - Excelente disposição 
mental para tratar de assuntos 
importantes e de negócios, para 
entabular novas ideias relaciona-
das com publicidade e comunica-
ções. Contudo, seja sincero. 

PEIXES - Dia em que terá muita 
disposição mental e física para 
trabalhar e para tratar de assun-
tos pessoais. Os passeios estarão 
bastante favorecidos bem como o 
amor e as novas amizades. 
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MODIFICAÇÃO NO TIME TITULAR
Atacante Reginaldo Júnior reaparece após lesão e deve ser presença entre                   

os titulares. Sampaio enfrenta o Salgueiro-PE, nesta quinta, no Castelão

O Salgueiro, adversário do Sampaio Corrêa, nesta quin-
ta-feira (8), pela Copa do Nordeste, enfrentou a sua primei-
ra derrota no Campeonato Pernambucano.  

Na última terça-feira, contra o Náutico, o time pernam-
bucano foi goleado por 4 a 0. A derrota aconteceu após 
três empates e uma vitória na competição. O Carcará es-
tava com sete jogadores da base em campo, pois estava 
poupando a equipe para a partida contra o Tricolor, na noite 
desta quinta. “É difícil agora no calor da derrota achar um 
motivo para o desempenho tão diferente de um jogo para 
outro. Só nos resta dar a volta por cima fazendo um bom 
jogo contra o Sampaio Corrêa pela copa do Nordeste”, dis-
se o técnico Paulo Júnior.

‘Só nos resta dar a volta 
por cima’, diz técnico 

SALGUEIRO

A equipe do Sampaio Corrêa 
terá o Salgueiro-PE pela frente na 
próxima rodada da Copa do Nor-
deste. Uma vitória deixa o Tricolor 
na segunda colocação do Grupo D, 
com quatro pontos ganhos, atrás 
do líder Ceará, que tem seis.

Com praticamente todo grupo 
à disposição, o técnico Francis-
co Diá já tem a equipe o time que 
pretende iniciar a partida. O único 
desfalque é o lateral James, que 
sofreu um estiramento muscular.

REGINALDO JÚNIOR DEVE VOLTAR
Ausente dos últimos jogos de-

vido a uma lesão na coxa, Reginal-
do Júnior trabalhou no time titu-
lar e formou o ataque ao lado de 
Uilliam. Diá também testou Sobral 
na vaga de Silva durante a prepa-
ração.

A formação do Sampaio que 
vem treinando para o jogo con-
tra o Salgueiro tem Andrey; Junio 
Rocha, Maracás, Joecio e Kaique; 
César Sampaio, Yuri, Fernando So-
bral e Marlon; Uillian e Reginaldo 
Júnior.

A partida entre Sampaio e Sal-
gueiro será realizada nesta quinta-
feira, no Castelão, às 19h30. 

REGINALDO JÚNIOR TREINOU AO LADO DE 
UILLIAM NO ATAQUE TRICOLOR

Tabela da Série B do Brasileiro

Na tarde da última terça-feira (6), a CBF divulgou a tabela bá-
sica do Campeonato Brasileiro da Série B. O Sampaio Corrêa deve 
estrear no dia 13 ou 14 de abril, contra o Coritiba, no Estádio Caste-
lão. Devido à punição imposta pelo STJD, a partida será disputada 
de portões fechados.

Na sequência, o Tricolor sairá para dois confrontos como visi-
tante, diante do Guarani e Vila Nova, e na quarta rodada voltará a 
jogar em casa, já com a torcida liberada para assistir ao jogo con-
tra o Paysandu.

A CBF também anunciou uma alteração em relação à partida da 
Bolívia pela Copa do Nordeste contra o Ceará. O confronto foi ante-
cipado do dia 20 para o dia 15 de fevereiro, às 21h15 (horário local), 
no Estádio Castelão.

Primeira rodada da Série B
Ponte Preta x Paysandu
Oeste x CRB
Brasil de Pelotas x São Bento
Figueirense x Juventude
Fortaleza x Guarani
Vila Nova x Avaí
Atlético-GO x Criciúma
CSA x Goiás
Londrina x Boa Esporte
Sampaio Corrêa x Coritiba

Guilherme Alves não é 
mais técnico da Portuguesa. 
Em comunicado oficial divul-
gado, o clube anunciou que o 
treinador optou por entregar 
o cargo após uma reunião 
com o presidente Alexandre 
Barros e outros membros da 
diretoria.

Técnico do sub-20 com 
campanha de destaque na 
Copa São Paulo, Márcio Za-
nardi era cotado para o cargo, 
mas também deixou o clube. 
O time da capital vive um mo-
mento delicado no Campeo-
nato Paulista Série A2. Hoje, 

ocupa a 13ª colocação, com 
quatro pontos, a um da zona 
de rebaixamento.

A pressão sobre Guilherme 
cresceu aos poucos e se inten-
sificou após derrota por 3 a 0 
para o Oeste, no Canindé. A 
partida ficou marcada por um 
protesto inusitado da torcida, 
que interceptou um motoboy 
e comeu as pizzas que seriam 
entregues aos jogadores.

A decisão pela saída do trei-
nador demorou a ser tomada, 
já que o jogo em questão foi 
disputado na última terça-fei-
ra, dia 30 de janeiro, e desde 

então o time não voltou a cam-
po. Além da troca no comando, 
a diretoria rubro-verde ainda 
deve dispensar alguns atletas 
e analisar novas contratação.

Guilherme Alves foi con-
tratado em novembro de 
2017, como sucessor de PC 
Gusmão. Isso depois de uma 
temporada na qual o time fra-
cassou na Série D e na Copa 
Paulista, ficando sem divisão 
nacional em 2018. O técnico 
deixa a Lusa depois de uma 
vitória, um empate e três der-
rotas em cinco jogos.
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Fora dos planos para a temporada de 2018, 
Rafael Vaz tem contrato até o fim do ano,                 
mas agente fala em paciência para achar 

proposta vantajosa para os dois lados

Vasco vê 
encaminhado 
empréstimo 
de Giovanni 
Augusto

 NEGOCIAÇÃO

SEM
DESTINO

O Vasco considera en-
caminhado o substituto de 
Nenê. O clube recebeu o 
‘OK’ do Corinthians e avan-
çou nas tratativas para 
conseguir o empréstimo do 
meia Giovanni Augusto até o 
fim do ano. 

Giovanni é esperado nos 
próximos dias no Rio de Ja-
neiro para realizar exames 
médicos e assinar contrato. 
Nesta quarta-feira, porém, 
ainda treinou no Corin-
thians e negou a pessoas 
próximas um acerto com o 
clube carioca.

Caso o negócio seja con-
firmado, o Corinthians pa-
gará a parte maior do salá-
rio de Giovanni, que gira em 
torno de R$ 350 mil. Caberá 
ao Vasco o restante dos ven-
cimentos.

Giovanni Augusto tem 28 
anos e começou a carreira 
no Atlético-MG. Ele estava 
no Corinthians desde 2016, 
mas não foi inscrito no 
Campeonato Paulista e não 
figurava nos planos do téc-
nico Fabio Carille.

Ele chega para atender 
a um pedido do técnico Zé 
Ricardo, que buscava um 
jogador capaz de atuar cen-
tralizado e pelas pontas.

Depois dos empréstimos 
de Gabriel e Alex Muralha, da 
saída de Márcio Araújo e da 
venda de Mancuello, o nome 
de Rafael Vaz ficou em evi-
dência no Flamengo. Afinal, 
por que o zagueiro, titular em 
75 de 79 partidas oficiais que 
disputou pelo Rubro-Negro 
nas temporadas 2016 e 2017, 
não encontrou novo clube no 
início da temporada de 2018?

A explicação passa por al-
guns pontos. De antemão é 
importante ressaltar: não foi 
por falta de procura que Vaz 
segue treinando mesmo fora 
dos planos do Flamengo. Tan-
to Fluminense - com respaldo 
de Paulo Autuori, que indicou 
Vaz ao Vasco em 2013 - quan-
to Vitória e Paraná Clube fize-

ram consultas pelo jogador 
junto aos representantes de 
Vaz ou diretamente com a di-
retoria do Flamengo.

Mas as conversas não 
avançaram. Ora por que o sa-
lário foi considerado alto - na 
casa dos R$ 150 mil, que seria 
de responsabilidade do outro 
clube -, ora por que houve 
recuo nas negociações - de-
pois de tratativas avançadas, 
como foi o caso do Vitória. 
Mas certo é que apesar do de-
sejo mútuo pela negociação, 
em meados do segundo mês 
de 2018, a situação de Vaz se-
gue indefinida.

O Flamengo negocia Vaz 
sob algumas condições - o 
que passa, evidentemente, 
por compensação financeira. 

O que não quer dizer que a 
diretoria espera vender o jo-
gador, mas ao menos empres-
tá-lo com os salários sendo 
divididos com o futuro empre-
gador.

O empréstimo não está 
descartado, mas até mesmo 
a rescisão de contrato é ava-
liada - o que não empolga a 
diretoria do Flamengo, pois 
o distrato poderia implicar 
em custos para o clube. Vaz 
tem contrato com o Rubro-
Negro até o fim de 2018. “Não 
recebemos uma proposta 
concreta pelo Rafael Vaz. Es-
tamos esperando que seus 
agentes tragam a oferta para 
avaliarmos as condições de 
negociação. Enquanto isso ele 
segue treinando normalmen-

te conosco”, diz o diretor de 
futebol do Flamengo, Rodrigo 
Caetano.

Mesmo longe dos salários 
mais altos do elenco do Fla-
mengo, o jogador tem ven-
cimentos elevados para boa 
parte dos clubes brasileiros, 
com cerca de R$ 150 mil men-
sais.

Contratado depois de três 
anos de passagem pelo Vas-
co - o zagueiro fez o gol do 
título carioca em 2016 meses 
antes de ser contratado pelo 
Flamengo -, Vaz formou ao 
lado de Réver a dupla de zaga 
menos vazada do Campeona-
to Brasileiro de 2016. No ano 
passado, perdeu a vaga para 
Juan e conviveu com críticas 
dos torcedores do Flamengo.
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GERAL

ARTESANATO
EDUCATIVO COM JORNAL

Pescaria com jornal 

O jornal é uma excelente matéria-prima 
para artesanato. Encontrada facilmente 
no mercado, descartado pela maior parte 
dos leitores e barato, você pode facilmen-
te dá um segundo uso ao material que 
fatalmente iria para o lixo e sem gastar 

muito. É uma atividade relaxante e mui-
to prática, basta juntar algumas folhas e 
encontrar modelos legais para trabalhar 
em casa. A seguir, algumas sugestões de 
como trabalhar com artesanato com jor-
nal e quem sabe redecorar sua casa.

Descanso de panela 
com rolos de jornal

Uma folha grande de jornal envolve quatro partes. Pegue 
uma dessas, enrole formando um canudo fino, mas con-
sistente. Cole as duas pontas e pode enrolá-lo em torno 
de si mesmo. O tubo vai ganhando a forma espiral inter-
essante e depois é só fixar bem com uma cola de papel. 
Passe uma camada com cola escolar por cima e depois 
pinte com o spray desejado ou tinta para tecido. Espere 
secar e pronto, pode usar a sua arte criativa e funcional.

Cesto com jornal

Você deve fazer vários canudinhos de folha de jornal com quatro 
partes e bem rígidos. Cole as pontas bem e depois é só ir entrela-
çando os tubinhos criando uma pequena peneira redonda ou 
quadrada e subindo o papel para formar um cesto do tamanho 
desejado. Há diversas formas de criar esta arte, todas entrelaçan-
do tubinhos, os canudinhos feitos com jornal dos mais diversos 
tamanhos. Quanto mais fina for a folha melhor para criar canu-
dos maiores e mais fáceis de dobrar ou arredondar.

Flores de jornal

Corte meia folha de jornal em quatro pedaços iguais. Cada pedacinho deve se 
tornar um canudinho de jornal enrolando e colado na ponta com cola para pa-
pel para não desfazer. Enrole o canudinho agora em torno de si mesmo e faça 
um mini círculo, a sua pétala de rosa. Faça mais quatro e os cole-os lado a lado 
para formar uma flor de cinco pétalas. A base da flor pode ser um canudo de 
jornal maior ou um palito de churrasco. Cinco ou seis flores dessas presas em 
um cachepô com massa de modelar ou um potinho feito de garrafa pet cortada 
ao meio geram um lindo vaso ou centro de mesa de festa de aniversário.

Forme um tubinho grande com a maior folha do jornal que encontrar e crie um gancho com a folha 
mesmo na ponta. Corte formatos de peixe em uma cartolina com um buraco. Encha uma caixa de 
sapato com areia, coloque os peixes não muito fundo e ensine as crianças a pescar o peixe. Quem pegar 
a maior quantidade de peixes ganha!
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Ex-prefeito de Cândido 
Mendes é preso em
operação da Seic

Após sofrer um acidente 

automobilístico na Estrada 

de Ribamar e ter perdido a 

consciência, um policial mi-

litar teve sua arma furtada 

de dentro do seu veículo.

Tomando conhecimento 

dos fatos, o Grupo de Ser-

viço Avançado da Inteligên-

cia do 6º BPM realizou uma 

operação e, após verificar 

as imagens das câmeras, 

foi possível identificar uma 

testemunha chave que, 

após ser ouvida, reconhe-

ceu o autor do furto, bem 

como repassou o endereço 

do adolescente.

De posse do endereço, 

deslocou-se até a residên-

cia do adolescente, que 

foi encontrado em casa, e, 

após abordado, confessou 

sua participação no crime 

e entregou a pistola para os 

policiais militares.

Diante dos fatos, o me-

nor foi apresentado na 

Delegacia da Polícia Civil 

da Cidade Operária, junta-

mente com o armamento, 

onde foi autuado por furto 

e aguarda as medidas cabí-

veis.

PM recupera arma de policial 
furtada por adolescente

WELLINGTON PEREIRA E FRANCISCO DAS 
CHAGAS FORAM PRESOS EM AÇÃO POLICIAL

Em resposta rápida no 
combate à violência contra a 
mulher, a Polícia Civil do Ma-
ranhão, por intermédio da 
Delegacia Especial da Mulher 
(DEM) da cidade de Timon, 
prendeu duas pessoas por 
crimes contra a mullher. Os 
suspeitos foram identificados 
como Wellington de Carvalho 
Pereira e Francisco das Cha-
gas da Cunha Santos.

A primeira prisão a ser exe-
cutada foi a de Wellington Pe-
reira, no bairro Cidade Nova, 
em Timon, sob cumprimento 
de mandado de prisão preven-
tiva, por descumprimento de 
medidas protetivas de urgên-
cia determinadas.

Tais medidas podem ser 
concedidas sempre que a mu-
lher se encontre em situação 
de violência doméstica, com a 
finalidade de protegê-la contra 
novas agressões. 

A segunda prisão foi a de 
Wellington, que responde a um 
processo de lesão corporal.

Dois homens são presos suspeitos de violência contra a 
mulher. Os casos ocorreram na cidade de Timon

AGRESSORES

Operação da Polícia Civil 
do Maranhão, por intermédio 
da Superintendência Estadu-
al de Investigações Criminais 
(Seic), no bairro do Turu, em 
São Luís, José Haroldo Fon-
seca Carvalhal, de 54 anos, 
conhecido também por “Zé 
Haroldo”, em cumprimento ao 
mandado de prisão expedido 
pelo juiz da Comarca de Cân-
dido Mendes.

Ex-prefeito da cidade de 
Cândido Mendes, José Harol-
do Fonseca Carvalhal foi pre-
so após o juiz da Comarca de 
Cândido Mendes desferir três 

mandados de prisão em seu 
nome. José Haroldo foi prefei-
to da cidade entre 1997-2000, 
2001-2004 e 2009-2012, e 
está sendo investigado por 
desvios de verbas na execu-
ção de convênio entre a prefei-
tura e o Ministério da Saúde, 
através da Fundação Nacional 
da Saúde.

Após as formalidades le-
gais, o ex-prefeito foi encami-
nhado ao Centro de Observa-
ção Criminológica e Triagem 
de São Luís, onde permane-
cerá à disposição do Poder 
Judiciário.

JOSÉ HAROLDO 
FOI PREFEITO TRÊS 

VEZES DA CIDADE DE 
CÂNDIDO MENDES
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Três homens, que estão presos em Pedrinhas, vão a júri popular pelo crime de 
canibalismo, cometido dentro do presídio, quando mataram e comeram um detento

CANIBAIS DE PEDRINHAS 
VÃO A JÚRI POPULAR

MANDANTE 

A ação penal contra Rones Lopes da Silva, considerado o mandante do crime, foi desmembrada da ação originária, em que figuram todos os 
acusados, porque Rony Boy estava em presídio federal quando houve a audiência com os demais denunciados. Ele foi pronunciado, em novembro do 
2017, para ser julgado pelo júri popular, e permanece preso. Na decisão de pronúncia, o juiz destacou que os crimes dos artigos 211 e 212 do Código 
Penal, respectivamente, destruição de cadáver e vilipêndio a cadáver, por terem sido praticados em conexão com o crime de homicídio, são atraídos 
para julgamento no Tribunal do Júri Popular, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar sobre tais imputações feitas ao acusado. O magistrado 
afirma que deve ser questionado aos jurados se a participação de Rones Lopes da Silva foi de dar permissão aos demais denunciados - uma vez que 
ele seria o líder da facção criminosa - através de uma conversa, via telefone, para que cometessem os crimes contra Edson Carlos Mesquita da Silva.

Geovane Sousa Palhano, o 
“Bacabal”, e Enilson Vando Ma-
tos Pereira, conhecido como 
“Matias” ou “Sapato”, serão le-
vados a júri popular pelo assas-
sinato do detento Edson Carlos 
Mesquita da Silva, ocorrido em 
dezembro de 2013, em uma 
das celas do Complexo Peni-
tenciário de Pedrinhas. Rones 
Lopes da Silva, o “Rony Boy”, 
acusado de ser o mandante do 
crime, também já foi pronun-
ciado para ser submetido ao 
Tribunal do Júri. As decisões 
que determinam o julgamento 
dos acusados perante o Júri 
Popular são do juiz titular da 
4ª Vara do Tribunal do Júri de 
São Luís, José Ribamar Gou-
lart Heluy Júnior, que manteve 
a prisão dos réus e negou-lhes 
o direito de aguardarem o julga-
mento em liberdade.

Eles foram denunciados pe-
los crimes de homicídio qualifi-
cado, esquartejamento, caniba-
lismo e destruição de cadáver. 
Conforme consta na denúncia 
do Ministério Público, o crime 
teria sido motivado por rivali-
dade entre facções criminosas 
dentro do presídio. Geovane 
Palhano Sousa responde a 
mais duas ações penais na Co-
marca de Bacabal-MA; Enilson 
Vando Matos Pereira, a outro 
processo na 4ª Vara do Tribu-
nal do Júri de São Luís; e Rones 
Lopes da Silva, a duas ações na 
4ª e na 3ª Varas do Tribunal do 
Júri da capital. Na decisão de 
pronúncia, o magistrado afirma 
que “resta claro a necessidade 
de segregação cautelar desses 
acusados, pois é notável que os 
mesmos dedicam-se a ativida-
des criminosas”, frisa.

Ainda de acordo com a de-
núncia do Ministério Público, 
no dia 23 de dezembro de 2013, 
por volta das 17h, na cela 01 do 

bloco “C” do Presídio São Luís II 
(PSL II), no Complexo Penitenci-
ário de Pedrinhas, os denuncia-
dos e outro detento (já falecido) 
mataram Edson Carlos Mesqui-
ta da Silva, esquartejaram, vili-
pendiaram seus restos mortais 
(canibalismo) e destruíram o 
cadáver, conforme apontado na 
certidão de óbito e nos laudos 
de exame cadavérico e exame 
em local de morte violenta. Os 
restos mortais foram encontra-
dos na lixeira, dentro de sacos 
de lixo e só foram identificados 
devido a uma tatuagem que a 
vítima tinha nas costas.

CRIME

Uma das testemunhas de-
clarou em juízo que no pavilhão 
em Pedrinhas, onde vítima e 
réus estavam presos, nada 
acontecia sem a permissão de 
uma pessoa conhecida como 
“Sapato”, que seria o líder e 
recebia ordens de “Rony Boy”. 
Conforme o relato, no dia do cri-
me, Edson Carlos Mesquita da 
Silva foi amarrado e espancado 
durante toda a noite, ficando 
desfigurado. “Bacabal” e “Sa-
pato” reuniram-se para decidir 
se matavam ou não o detento 
e, em seguida, “Sapato” entrou 
em contato com “Rony Boy”, 
que permitiu que a vítima fosse 
morta. Na época, “Rony Boy” 
estava preso no Quartel da Po-

lícia Militar. Ainda, segundo a 
testemunha, todos os acusados 
são integrantes de uma facção 
criminosa denominada Anjos 
da Morte, da qual a vítima não 
era membro; e Edson Carlos 
Mesquita teria sido assassina-
do com uma faca artesanal e os 
denunciados teriam retalhado 
o corpo; assado e comido o fí-
gado da vítima, oferendo ainda 
aos demais detentos. Na de-
cisão de pronúncia, o juiz des-

taca ter sido apurado que os 
denunciados teriam submetido 
a vítima a graves sofrimentos fí-
sicos e mentais, por longo lapso 
temporal (a noite inteira), como 
afirmou uma das testemunhas.

ABSOLVIDO 

Denunciado pelo Ministé-
rio Público de participação no 
crime, Samyro Rocha de Sou-
za, conhecido como “Taurus” 
ou “Satanás”, foi absolvido da 

acusação porque ele não se 
encontrava preso em Pedri-
nhas na data do crime, estando 
em liberdade desde o dia 19 de 
dezembro de 2013. O juiz José 
Ribamar Goulart Heluy Júnior 
revogou a ordem de prisão pre-
ventiva contra Samyro Rocha e 
expediu o alvará de soltura, se 
por outro motivo ele não estiver 
preso. Nas alegações finais, o 
órgão ministerial pediu a absol-
vição sumária do denunciado.


