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NA BALA

Jovem de 19 anos é preso ao tirar fotos 
de carros estacionados no pátio da 

Senarc, em Timon. Na casa do suspeito 
foram encontrados tabletes de maconha 
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CERVEJA É UM 
VENENDO
O pastor evangélico discute 
com um bêbado:
- Você sabia que cerveja é 
um veneno?
- Bobagem! Hic... A água já 
matou muito mais gente!
- O quê! Você ficou maluco?
- Não. Você sabe quantas 
pessoas morreram no 
dilúvio?

Proteção - Antes de colocar o seu bloco na rua, 
limpe o rosto e hidrate-o. Em seguida, aplique o 
filtro solar em todo o corpo, tanto nas áreas que 
serão pintadas quanto nas que ficarão livres, 
para evitar queimaduras, explica a médica.

Glitter e purpurina - De forma alguma utilize 
glitter ou purpurina de papelaria, eles não 
são adequados para isso, e podem causar 
alergia e machucar os olhos – lugar preferido 
para aplicar os enfeites, e onde a pele é mais 
sensível.

Maquiagem - As maquiagens hipoalergênicas 
são uma opção, principalmente para que 
os pequeninos não se sintam excluídos da 
brincadeira, pois diminuem os riscos de 
irritações na pele deles, que é fina. Mas, mesmo 
assim, faça um teste.

Cílios postiços - Uma das apostas da 
maquiagem carnavalesca são os cílios postiços. 
Só que os queridinhos costumam dar trabalho 
na hora da remoção. A dica para esse momento 
é usar shampoo neutro de bebê para lavar 
a pálpebra, ou limpá-la com demaquilante 
bifásico, pois é mais oleoso. Se você forçar a 
saída do cílio postiço, pode acabar arrancando 
os naturais, o que resultaria em falhas.
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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 – 01h32 – Altura: 4.62m
Baixa – 07h50 – Altura: 1.91m
Cheia – 13h58 – Altura: 4.77m
Baixa – 20h32 – Altura: 1.79m

Ingredientes:
1 colher (sopa) de fermento em 
pó 
2 xícaras (chá) de arroz cozido 
2 colheres (sopa) de manteiga 
1 colher (chá) de sal 
1 colher (chá) de pimenta 
malagueta 
3 ovos 
cheiro-verde a gosto

Recheio
1 xícara (chá) de carne moída 
1 pimentão picado 
1 cebola picada 
1 tomate picado 
1 colher (sopa) de ketchup 
1 colher (chá) de açúcar 
2 colheres(sopa) óleo vegetal 
2 dentes de alho amassados 
pimenta-do-reino em pó a gosto

Modo de preparo:
Massa
1 - No liquidificador, bata 
todos os ingredientes, menos o 
fermento em pó. 
Depois, adicione o fermento em 
pó e misture. 
2 - Numa forma, coloque metade 
da massa, depois o recheio já frio 
e o resto da massa. 
Coloque queijo parmesão e leve 
ao forno médio por cerca de meia 
hora.

Recheio
1 - Em uma panela, coloque o 
óleo, o alho e refogue. Coloque 
a carne, deixe refogar mais e 
vá acrescentando os demais 
ingredientes.

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

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 2018 - Praça 
da Saudade – Show dia 10 de 
Fevereiro –15h – Banho de Axé: 

Blocos Afros Juremê, Aruanda, 
Abiyeyé;Maylô, Officina Affro, 
Omnirá, Netos de Nanã, Didara, 
Gdam, Abibimã e Akomabu; 
17h – 17h30 – Bloco Tradicional 
Vinagreira Show; 17h30 – 18h – 
Bloco Alternativo Bloco do Samba; 
18h30 – 19h – Bloco Tradicional 
Alegria do Ritmo; 19h – 19h30 – 
Bloco Organizado Unidos da Vila 
Embratel II; 19h30 – 20h – Bloco 
Tradicional Os Guerreiros do Ritmo; 
20h – 20h30 – Bloco Organizado 
Beatos do Samba; 20h45 – 21h15 
– Bloco Tradicional Companhia 
do Ritmo; 21h15 – 21h45 – Bloco 
Organizado Unidos da Vila Isabel; 
21h45 – 22h15 – Bloco Organizado 
Os Gorgeadores; 22h15 – 22h45 
– Bloco Tradicional Dragões da 
Liberdade; 22h45 – 23h30 – Show 
Zé Paulo.

Carnaval de Todos 2018 - Praça 
da Saudade – Show dia 10 de 
Fevereiro –15h – Banho de Axé: 
Blocos Afros Juremê, Aruanda, 
Abiyeyé;Maylô, Officina Affro, 
Omnirá, Netos de Nanã, Didara, 
Gdam, Abibimã e Akomabu; 
17h – 17h30 – Bloco Tradicional 
Vinagreira Show; 17h30 – 18h – 
Bloco Alternativo Bloco do Samba; 
18h30 – 19h – Bloco Tradicional 
Alegria do Ritmo; 19h – 19h30 – 
Bloco Organizado Unidos da Vila 
Embratel II; 19h30 – 20h – Bloco 
Tradicional Os Guerreiros do Ritmo; 
20h – 20h30 – Bloco Organizado 
Beatos do Samba; 20h45 – 21h15 
– Bloco Tradicional Companhia 
do Ritmo; 21h15 – 21h45 – Bloco 
Organizado Unidos da Vila Isabel; 
21h45 – 22h15 – Bloco Organizado 
Os Gorgeadores; 22h15 – 22h45 
– Bloco Tradicional Dragões da 
Liberdade; 22h45 – 23h30 – Show 
Zé Paulo.

 Segunda com Fole no maior clima do carnaval
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Com vagas imediatas e para compor cadastro reserva, 
a Petrobras busca profissionais dos ensinos médio                                

e superior. A remuneração chega a R$ 10.726

CONCURSO DA 
PETROBRAS

QUEM POSSUI ENSINO MÉDIO PODE 
CONCORRER AOS CARGOS:

PUBLICAÇÃO DO EDITAL

JÁ PARA OS CANDIDATOS COM ENSINO 
SUPERIOR COMPLETO, AS VAGAS SÃO 

NAS CARREIRAS DE:

  EMPREGO

Uema está com vagas 
abertas e salários de R$ 8 mil

A Universidade Estadual da 

Região Tocantina do Maranhão 

(UEMASUL) publicou os edi-

tais n.º 001, 002 e 003/2018, 

que estabelecem normas des-

tinadas a selecionar candida-

tos para o cargo de Professor 

de Magistério Superior, para 

atender aos Centros de Ciên-

cias Agrárias(CCA), de Ciências 

Exatas/Naturais/Tecnológicas 

(CCENT) e o de Ciências Huma-

nas/Sociais/Letras (CCHSL), 

Campus Imperatriz.

São ofertadas 18 vagas nas 

áreas de Fitopatologia, Ciências 

Exatas/Matemática Aplicada/

Física Geral, Física/Física Esta-

tística/Termodinâmica, Didáti-

ca, Fundamentos da Educação, 

Linguística, Libras e Ensino de 

Geografia. O regime de traba-

lho será de 40 horas semanais 

e a remuneração de até R$ 

8.236,22.

>>Inscrições 
As inscrições, no valor de R$ 100,00, 

poderão ser realizadas em prazos 

diferentes, conforme a categoria 

docente, devendo as datas serem 

conferidas no respectivo edital. Os 

interessados devem se inscrever no 

Protocolo Geral da UEMASUL, Cam-

pus Imperatriz – MA, localizado na 

Rua Godofredo Viana, 1.300, centro. 

CEP: 65.901–480, no horário das 8 

às 12 horas e das 14 às 18 horas. De-

verão ser entregues no ato da ins-

crição cópias autenticadas em car-

tório dos seguintes documentos:

- Documento de identidade, váli-

do em território nacional;

- CPF;

- Comprovante de quitação com 

o serviço militar, quando for o 

caso;

- Comprovante de quitação com 

as obrigações eleitorais;

- Diploma de graduação ou cer-

tidão de conclusão de curso de 

graduação e de Pós-Graduação 

(lato sensu), acompanhados 

dos históricos correspondentes;

- Comprovante de pagamento 

de taxa de inscrição (original e 

cópia), no valor de R$ 100,00;

- Currículo Lattes impresso, com 

documentação comprobatória.

A Petrobras (Petróleo Bra-
sileiro S.A) divulgou no Diário 
Oficial da União desta quinta-
feira, dia 8, seu novo edital de 
concurso público com um total 
de 666 vagas, sendo 111 para 

contratação imediata e outras 
555 para compor cadastro re-
serva. Há oportunidades para 
candidatos dos níveis médio e 
superior nos estados de São 
Paulo, Minas Gerais, Sergipe, 

Amazonas, Paraná, Rio Grande 
do Sul, Bahia e Rio de Janeiro, 
além do polo Nacional. A or-
ganizadora é a Fundação Ces-
granrio. Os salários chegam a 
R$ 4.513,13.

- técnico de administração e controle júnior
- técnico de comercialização e logística júnior
- técnico de exploração de petróleo júnior – geologia
- técnico de inspeção de equipamentos e instalações júnior
- técnico de logística de transporte júnior – controle
- técnico de logística de transporte júnior – operação
- técnico de manutenção júnior – instrumentação
- técnico de segurança júnior
- técnico de suprimento de bens e serviços júnior – administração
- técnico de suprimento de bens e serviços júnior – mecânica 
- técnico químico de petróleo júnior

- enfermeiro do trabalho júnior
- engenheiro de equipamentos júnior – elétrica
- engenheiro de equipamentos júnior – eletrônica
- engenheiro de equipamentos júnior – inspeção
- engenheiro de equipamentos júnior – mecânica
- engenheiro de meio ambiente júnior
- engenheiro de petróleo júnior
- engenheiro de processamento júnior
- engenheiro de segurança júnior
- engenheiro naval júnior
- geofísico júnior – física
- geofísico júnior – geologia
- geólogo júnior e médico do trabalho júnior

O salário básico é de R$ 6.350,99, com garantia de remuneração mí-
nima de R$ 10.726,45.

>>Etapas
As provas objetivas do concurso públi-
co da Petrobras serão aplicadas na data 
provável de 8 de abril, nas cidades de 
Aracaju/SE, Belém/PA, Belo Horizonte/
MG, Brasília/DF, Campinas/SP, Campo 
Grande/MS, Curitiba/PR, Florianópolis/SC, 
Fortaleza/CE, Goiânia/GO, João Pessoa/
PB, Macaé/RJ, Maceió/AL, Manaus/AM, 
Mauá/SP, Natal/RN, Porto Alegre/RS, 
Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/
BA, Santos/SP, São José dos Campos/SP, 
São Luís/MA, São Mateus/ES, São Ma-
teus do Sul/PR, São Paulo/SP e Vitória/
ES As avaliações terão duração quatro 
horas para os cargos de nível médio e 
de quatro horas e meia para os cargos 
de nível superior. A seleção será válida 
por um ano, prazo que pode ser prorro-
gado pelo mesmo período. As contra-
tações são no regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT).

>>Inscrições 
As inscrições para o concurso público 

da Petrobras já estão abertas e devem ser 
efetuadas até as 23h59 do dia 5 de março, 
observado o horário oficial de Brasília/
DF, por meio do formulário específico 
disponível no site www.cesgranrio.org.
br. É necessário também imprimir o bo-
leto bancário e efetuar o pagamento do 
valor de inscrição, em qualquer banco. 
A taxa custa R$ 67 para nível superior 
e R$ 47 para nível médio.
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SAÚDE NO 
CARNAVAL

  CARNAVAL

Prefeitura realiza
campanha de 
prevenção à Aids
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9, 10 e 11/2/2018

UPAs garantirão assistência médica em casos 
de urgência e emergência no carnaval

NO CARNAVAL SÃO COMUNS ATENDIMENTOS DE INTOXICAÇÃO 
ALIMENTAR E POR EXCESSO DE BEBIDA ALCOÓLICA

As seis Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) em São 
Luís, gerenciadas pela Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES), 
farão o atendimento normal no 
carnaval, em São Luís, garan-
tindo a assistência médica em 
casos de urgência e emergên-
cia para a população e para os 
foliões que precisarem de ser-
viços durante o período.

As unidades atendem os ca-
sos de saúde de atenção médica 
intermediária, como problemas 
de pressão, febre alta, fraturas, 
cortes e infartos. No local, os pa-
cientes são avaliados de acordo 
com uma classificação de risco, 
podendo ser liberados ou per-
manecer em observação por 
até 24 horas ou, se necessário, 
serão removidos para um hospi-
tal de referência.

Em São Luís, as UPAs 24 
horas estão localizadas nos 
bairros Araçagi, Parque Vitória, 
Cidade Operária, Vila Luizão, 
Itaqui-Bacanga e Vinhais. “As 
equipes estarão todas com-
pletas e as unidades aptas a 
receber os foliões que tiverem 
alguma intercorrência. Como a 
UPA não é um local para inter-
nação, os pacientes que pre-
cisarem serão encaminhados 
para os hospitais de referên-
cia”, disse a superintendente 
de Assistência à Saúde da SES, 
Jamilly Matos Pontes.

ATENDIMENTOS
No período carnavalesco 

são comuns os atendimentos 
provocados por intoxicação 
alimentar e por excesso de 
bebida alcoólica. “No primei-
ro semestre, também temos 
nosso volume de atendimento 
aumentado em cerca de 20% 
em função do período chuvo-
so, quando aumentam as in-
cidências de viroses”, informa 
Jamilly Matos Pontes. 

Todas as seis unidades na 
capital maranhense possuem 
estrutura para atender os ca-
sos mais comuns. Mas, ape-
nas a UPA do Araçagi recebe 
pacientes na área de trauma-
tologia e ortopedia e de odon-
tologia. “É a única unidade 
com ortopedista 24 horas por 

dia. Os casos cirúrgicos serão 
encaminhados para o hospital 
de referência. Em todas as ou-
tras unidades temos o corpo 
médico com pediatria e clínica 
médica”, ressaltou Jamilly Ma-
tos Pontes.

As UPAs contam com es-
trutura com raio-X, eletro-
cardiografia, sala de sutura e 
curativos, consultórios, sala 
de medicação, laboratório de 
exames e leitos de observação 
– ala amarela e ala vermelha 
(com presença de médico in-
tensivista). Para ser atendido 
em umas das UPAs, o paciente 
precisará apresentar um do-
cumento de identificação ofi-
cial e cartão do SUS.

A Prefeitura de São 
Luís, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde 
(Semus), iniciou a cam-
panha “Vamos combinar? 
Prevenir é viver!”. A ação, 
que acontece durante o 
período carnavalesco na 
cidade, é alusiva à pre-
venção das infecções se-
xualmente transmissíveis 
(ISTs) e da Aids.

As atividades da cam-
panha serão direcionadas 
a adultos e jovens sexual-
mente ativos, que serão 
alertados para a necessi-
dade de adotar o uso do 
preservativo (camisinha) 
em todas as relações se-
xuais. Além disso, a Se-
mus vai estimular esse 
público a fazer a testagem 
para saber se a pessoa é 
portadora do vírus HIV, 
transmissor da Aids.

O secretário munici-
pal de Saúde, Lula Fylho, 
explica que o objetivo da 
campanha é sensibilizar 
para provocar mudanças 
de comportamento. “Du-
rante o carnaval é mais 
comum que as pessoas 
tenham relações casuais, 
expondo-se mais a con-
trair a Aids e outras ISTs. 
Por isso, a ação da Prefei-
tura será de abordagem 

educativa para conscien-
tizar sobre a importância 
da prevenção e informar 
que a rede municipal de 
saúde disponibiliza tes-
tagem e tratamento”, afir-
ma.

No período pré-carna-
valesco, a Coordenação 
de IST e Aids da Semus 
realizou oficinas de ca-
pacitação e formação 
de multiplicadores com 
profissionais de saúde, 
estudantes, lideranças 
das organizações da so-
ciedade civil e de blocos 
carnavalescos. A ação de 
prevenção das equipes vai 
se concentrar na Ponta da 
Espera e na Rodoviária, 
alertando os viajantes que 
chegam ou saem da cida-
de, e nos terminais da In-
tegração.

Durante o carnaval, as 
atividades da campanha 
incluem entrega de pre-
servativos, distribuição 
de materiais educativos e 
aconselhamento sobre a 
importância da testagem 
do HIV, sífilis, hepatites B 
e C, na Passarela do Sam-
ba. Todas as Unidades Bá-
sicas de Saúde estão rea-
lizando o teste rápido para 
detectar a contaminação 
pelo vírus da Aids.
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O jornal Aqui-
MA mostra qual 

o motivo que 
você ainda não 

conquistou a 
riqueza. Veja o 
que não fazer e 

fique rico

Embora o segredo para ficar 
rico rapidamente ainda não te-
nha sido revelado, o autor Tho-
mas C. Corley pode ter se apro-
ximado dessa resposta: após 
estudar a vida de pessoas ricas, 
com uma renda anual maior 
que US$ 160 mil, e de pessoas 
com renda menor, de US$ 35 
mil, ele chegou à conclusão de 
que alguns hábitos diários im-
pedem que as pessoas atinjam 
certo nível de riqueza.

Depois de descobrir quais 
são esses hábitos prejudiciais, 
ele os dividiu de acordo com a 
tendência de cada grupo – os 
hábitos de pessoas ricas e o de 
pessoas com menos dinheiro.  

Saiba quais são 
esses hábitos que 
podem prejudicar 
no processo de 
construção da 
riqueza, segun-
do afirmou o 
autor ao Busi-
ness Insider:

1. Jogos de azar
“Ficar rico rapidamente é algo que não existe. 
O sucesso financeiro leva tempo, precisa de 
iniciativas, e requer um esforço incansável. 
Aqueles que apostam dinheiro nesses jo-
gos estão iludidos ao pensar que existe um 
atalho para o sucesso”, disse Corley. Cer-
ca de 52% das pessoas com renda menor 
que participaram do estudo apostaram em
algum esporte ao menos uma vez na vida. 
Do mesmo grupo, 77% das pessoas jogavam 
na loteria semanalmente. Por outro lado, 
84% das pessoas ricas não apostavam em 
esportes e nem jogavam na loteria.

2. Andar com 
pessoas “tóxicas”
Do grupo de pessoas ricas, 86% criaram o 
hábito de andar com pessoas com uma men-
te voltada para o sucesso. “Eles também 
apontaram limitar sua exposição a pessoas 
negativas”, disse o autor.
Por outro lado, apenas 40% das pessoas 
com renda mais baixa do estudo se asso-
ciavam com pessoas positivas, enquanto o 
restante tinha maior convivência de pes-
soas negativas. 

3. Pensamento negativo
A maioria das pessoas é completamente 
desatenta a seus pensamentos, sejam eles 
positivos ou negativos. “Se você parar para 
ouvir seus pensamentos, prestar atenção a 
eles, você vai descobrir que a maioria deles 
é negativa. Mas você só percebe que está 
tendo esses pensamentos quando você se 
força a estar alerta a eles”, explicou Corley.

4. Procrastinação
A procrastinação “previne que até os indivíduos 
mais talentosos consigam ser bem-sucedidos”, 
disse o autor. “Isso prejudica sua credibilidade 
com as empresas e alguns colegas no traba-
lho. Também afeta a qualidade de seu traba-
lho, que, por sua vez, afeta o negócio que você 
recebe de seus clientes e os relacionamentos 
corporativos”, explicou o autor.

5. Evitar críticas
Segundo Corley, uma das razões pelas quais 
não buscamos retorno das outras pessoas é 
o medo da crítica. Receber feedback, entre-
tanto, é essencial para aprender o que está 
funcionando e o que não está – ele te ajuda 
a entender se está no caminho certo. “Buscar 
criticismo, seja ele bom ou ruim, é um ele-
mento crucial para aprender e crescer”, com-
pletou. Outra vantagem disso é que permite 
que você mude de curso e experimente um 
novo negócio ou carreira.

6. Gastar mais 
do que devia
Este, com certeza, é um aspecto que vai te le-
var ao estresse financeiro. “99% das pessoas 
pobres que participaram de meu estudo não 
economizam e a maioria delas acumula dívi-
das para subsidiar seu padrão de vida”, o autor 
escreveu. “Consequentemente, eles não têm 
dinheiro para a aposentadoria, para pagar a 
faculdade de seus filhos ou buscar oportuni-
dades que lhes apresentar”, finalizou. Esses 
hábitos criam uma pobreza ao longo do tem-
po, cujas esperanças de escape não existem.

7. Se prender a um emprego 
que você odeia
Além de te deixar estressado e insatisfeito com 
a vida que leva, isso também pode afetar suas 
chances de ficar rico. As pessoas mais ricas e 
mais bem sucedidas buscam suas paixões. Essas 
paixões superam educação, inteligência, novas 
habilidades e, segundo o autor, qualquer outra 
vantagem que aqueles que não têm paixão po-
dem ter na vida. “Uma paixão faz o trabalho fi-
car mais divertido. Ela te dá mais energia, per-
sistência e o foco necessário para superar seus 
erros, falhas e rejeição. Ela te infunde com uma 
tenacidade que torna possível superar obstá-
culos e desafios que bloqueiam seu caminho”, 
explicou Corley.

8. Se prender a sua 
zona de conforto
“Nós desejamos tanto nos mis-
turar, nos adaptar à sociedade, 
ser parte do rebanho, que fa-
ríamos qualquer coisa para 
evitar ficar de fora da multi-
dão”, disse o autor da pesqui-
sa. Ainda assim, falhar ao se 
separar da multidão é o moti-
vo pelo qual a maioria das pes-
soas nunca atinge o sucesso. “A 
busca pela riqueza pede que você 
tome riscos. A maioria não toma, e 
por isso a maioria não é rica”.

VOCÊ FICAR RICO
HÁBITOS QUE IMPEDEM
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ATRIZ REVELA QUE ESTÁ
COM ESCLEROSE MÚLTIPLA

Ana Beatriz Nogueira re-
velou ter sido diagnosticada 
há nove anos com esclerose 
múltipla, doença neuroló-
gica, crônica e autoimune 
que ataca o sistema nervoso 
central, provocando lesões 
cerebrais e medulares. Em 
entrevista, a atriz contou 
como descobriu o proble-
ma. Segundo ela, o primeiro 
surto foi em janeiro de 2009, 
quando sentiu a visão dupli-
car ao assistir a um filme em 
casa. “Achei que a legenda 
da televisão estava ruim. Mas, 
no dia seguinte, não tinha melhorado e procurei o médico. Ele 
disse que isso se chama “diplopia” e poderia ter inúmeras cau-
sas. Concluiu que era o efeito colateral de um remédio para 
dormir que eu estava tomando. Tranquilizou-me e garantiu que 
passaria com a suspensão do medicamento”, lembrou.

NO BLOCO DA 
FAVORITA

Azul e rosa: a dupla co-
loriu o cabelo e a maquia-
gem de Paolla Oliveira para 
o Bloco da Favorita, em São 
Paulo. A atriz, adepta da 
combinação de make roxa 
com vestido azul brilho-
so no “Caldeirão de Ouro”, 
edição especial do “Caldei-
rão do Huck”, contou com 
a beleza de Alê de Souza, 
que optou pelos batons 
Epic Lip Mark Fucsia Hot 
e Epic Lip Transform Rosa 
Perolado, da Avon, para o 
evento. Já o look da artista 
ficou por conta de Michelly 
Xis, estilista de Carnaval 
queridinha dos famosos. 
Ela desenvolveu para a ar-
tista um vestido curto com 
base transparente, criando 
um decote estratégico nas 
partes em que a peça não 
contava com pinturas colo-
ridas e paetês.

SEU SIGNO DE HOJE
ÁRIES - Indícios de bons conta-
tos com pessoas idosas e de bom 
nível financeiro e material. Apro-
veite tal oportunidade para tirar 
algum proveito comercial. Inteli-
gência clara e forte magnetismo 
pessoal.

TOURO - Saiba o momento cer-
to para expressar sua opinião e 
tenha especial cuidado para não 
ofender ninguém. A fase se apre-
sentará tranquilo ao trabalho e no 
trato com o sexo oposto. Dê mais 
atenção à família.

GÊMEOS - Um forte magnetis-
mo pessoal deve atrair a simpatia 
alheia, o que lhe trará benefícios. 
Novas e duradouras amizades 
também estão previstas. Êxito 
em trabalhos manuais e viagens. 
Neutro no amor.

CÂNCER - Esmero e capricho 
demasiados poderão resultar em 
perda de tempo. Cuidado com 
o período de escândalo e até de 
sedução que terá de passar. Faça 
o que tem a fazer com brevidade. 
Cuidado com acidentes, assaltos 
ou roubos nas vias públicas.

LEÃO - O planeta Vênus deve fa-
vorecer você agora. Procure de-
senvolver seus projetos com mais 
ordem. Bom período para se so-
bressair nas coisas que você acha 
que têm dificuldade.

VIRGEM - Com tato e inteligên-
cia, seu êxito será total, neste pe-
ríodo, principalmente no trabalho 
e na vida social. Período feliz ao 
casamento e ao noivado e para 
tratar de seus interesses financei-
ros. Amizades bem sucedidas.

LIBRA - Procure agir de forma di-
nâmica e com mais tato, sem im-
por sua autoridade. A pessoa ama-
da está merecendo maior atenção 
da sua parte. No trabalho, aja com 
mais vontade. Aguarde notícias 
inesperadas e benefícios.

ESCORPIÃO - As pessoas do seu 
signo são, realmente, mais favo-
recidas nesta fase astrológica. 
Aproveite os próximos dias para 
se dedicar a vida sentimental e 
intelectual e terá resultado nas 
relações humanas.

SAGITÁRIO - Aproveite a influên-
cia astral deste dia para conhecer 
o maior número possível de pes-
soas. Dia promissor para tudo em 
geral. Os astros estarão regendo 
hoje as atividades artísticas e 
aguçando a sua sensibilidade.

CAPRICÓRNIO - Período que lhe 
promete muito êxito material, so-
cial e profissional, devido ao bom 
aspecto astral em seu horósco-
po. Todavia, para que tudo saia 
conforme sua pretensão aja com 
otimismo, confiança em si e mais 
entusiasmo.

AQUÁRIO - Alguma coisa impor-
tante, alguma notícia inesperada 
poderá deixá-lo aborrecido e irri-
tado. Procure superar sua emo-
tividade colocando-se acima dos 
acontecimentos. Novas oportuni-
dades de sucesso no plano social.

PEIXES - Boas notícias estão 
previstas para você. O fluxo é dos 
melhores às associações, ao casa-
mento, a vida conjugal e para unir 
se a outra pessoa. Bom na saúde. 
A cor da sorte é a vermelha.

BRUNA
 PRESTIGIA 

ANIVERSÁRIO
DE NEYMAR

Neymar, que completou 
26 anos, comemorou a data 

com a namorada Bruna 
Marquezine e vários amigos 

em Paris. A noite de gala 
contou com a presença 

de famosos como o casal 
Angélica e Luciano Huck, 

o ex-jogador de futebol 
Ronaldo Fenômeno e 

Giovanna Ewbank. O craque 
do PSG e Marquezine não 
se desgrudaram durante a 

festa e rolou até declaração 
de amor do rapaz em vídeo 

postado no Insta Stories. 
“Meu maior/melhor presente 

da vida”, escreveu Neymar 
nas imagens em que o casal 

aparece trocando beijos 
apaixonados.
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HOMENAGEM A LUÍZA BRUNET
Capa da revista “Quem” desta semana, Sa-

brina Sato homenageou Luíza Brunet, posan-
do com a fantasia usada pela ex-modelo no 
Carnaval 2010, quando era rainha de bateria 
da escola carioca Imperatriz Leopoldinense. 
Em entrevista à publicação, a apresentadora 
declarou que Luíza é um “ícone do nosso car-
naval” e “brilha na passarela de uma forma 
única”, e falou um pouco sobre a sua relação 
com o carnaval.

CLÉO PIRES TIRA FOTO 
COM SEIO COBERTO 

APENAS POR UM ADESIVO
A atriz Cléo Pires continua causando. 

Em clique de Jorge Bispo, fotógrafo espe-
cializado em celebridades, ela aparece com 
um vestido justo dourado, de um ombro só, 
com o seio esquerdo de fora, coberto ape-
nas por um adesivo em forma de coração. 
Antes de encarar as lentes de Bispo, Cléo 
já vinha aparecendo com o adesivo em fo-
tos pessoais, postadas em seu Instagram: 
“Look monocromático? Pode sim! Lib no 
peito? Deve!”, escreveu ela.

fotos:RepRodução/InstagRam

NOVELAS

u
GLOBO

TEMPO DE AMAR

u
GLOBO

MALHAÇÃO

u O OUTRO LADO DO PARAÍSO
GLOBO

uDEUS SALVE O REI
GLOBO

Gabriel e Felipe tentam ajudar 
um ao outro após a agressão 
que sofreram. Lica não percebe 
o constrangimento de Nena e 
tenta ser simpática. Ellen sonha 
com o pai. Gabriel pede a ajuda 
de Keyla, que se apressa em cha-
mar Roney. O dono da lanchone-
te percebe o estado dos rapazes 
e leva os dois para o hospital e 
para a delegacia. Nena comenta 
com Ellen sobre o encontro com 
Lica e Samantha. Lica vai tirar sa-
tisfações com Rafa. 

José Augusto fica indignado com 
a presença de Fernão e se preo-
cupa com Tereza. Fernão vê Ma-
ria Vitória com Vicente ao sair 
do hotel e se esconde para não 
ser visto. Helena leva o presen-
te de Geraldo para Nicota. Após 
ser expulsa do Empório, Lucinda 
encontra Eunice na rua e tenta 
ofendê-la. Edgar pede que Isoli-
na compareça ao Dia da Cultura 
Negra, no Grêmio.Eunice relata 
a Celeste sobre o encontro com 
Lucinda. José Augusto alerta Ma-
ria Vitória sobre a presença de 
Fernão no Rio de Janeiro. 

Lucrécia diz a Latrine que Ro-
dolfo está frustrado porque ela 
ainda não engravidou. Samara 
conta a Amália que conseguiu 
um emprego no moinho e decidiu 
ficar em Artena com Levi. Diana 
confessa a Tiago que tem medo 
de decepcioná-lo. Afonso desco-
bre que Levi é filho de Elias. Isan-
dro sugere a Augusto que atue 
no teatro, usando uma máscara 
para não ser reconhecido. Ole-
gário afirma a Romero que não 
sabia que Matilda estava de volta 
a Montemor.  

Laura explica a Clara tudo o que 
Vinícius fez com ela na infância. 
Elizabeth/Duda pede para co-
nhecer uma das lojas de Renan. 
Laura conta a Rafael sobre Viní-
cius, e o casal se muda para ou-
tro apartamento. Nádia é irônica 
com Raquel. Tônia fica com Zé 
Victor no Carnaval. As meninas 
do bordel aproveitam o Carnaval 
na cidade. Sheila tenta se aproxi-
mar de Juvenal durante o bloco.
Patrick, Renato e Clara chegam 
com Rafael e Laura à casa de Vi-
nícius. Laura denuncia o padras-
to, e Lorena apoia o marido. 
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MAIORES VEXAMES 

DA COPA DO BRASIL
Por reunir em um só campeonato “mata-mata” di-

versas equipes de pouca expressão que, mais cedo ou 
mais tarde, enfrentam times maiores, a Copa do Brasil 

acaba trazendo uma maior probabilidade de torcedo-
res testemunharem “vexames” de seus clubes. Em 
disputas que poderiam alegorizar a luta entre Davi e o 

gigante Golias, equipes com recursos escassos batem 
as “grandes” – e, não raro, mediante vitórias heroicas, 
goleadas inesperadas e eliminações imprevisíveis.

Aparecidense-GO 2 
x 1 Botafogo (2018)
O Fogão tinha a obri-
gação de avançar na 
Copa do Brasil, mas 
acabou surpreendido 
de virada pela equipe 
de Goiás e deixou a competição nacional na primeira 
fase. Sempre lembrando, que os times de melhor ranking 
atuam por um empate, mesmo que como visitante. 
 
Sport 1 x 4 Pay-
sandu (2012)
O ano de 2012 fi-
cou marcado ne-
gativamente na 
memória dos tor-
cedores do Sport. 
Vice-campeão per-
nambucano após 
perder a final para o rival Santa Cruz, o time sofreu um 
revés histórico na Copa do Brasil antes de ser rebaixado 
para a Série B do Campeonato Brasileiro. Derrotados 
pelo Paysandu por 2 a 1 no jogo de ida, em Belém, os 
pernambucanos sofreram novo revés na Ilha do Retiro, 
de maneira ainda mais dolorosa: vitória de 4 a 1 do Pa-
pão e eliminação na segunda fase do torneio nacional. 

Coritiba 6 x 0 Pal-
meiras (2011)
Ainda tentando 
digerir a elimi-
nação para o Co-
rinthians quatro 
dias antes, na se-
mifinal do Campe-
onato Paulista, o 
Palmeiras foi ao Paraná para encarar o Coritiba, no 
jogo de ida das quartas de final. A entrada de Marcos 
na vaga de Deola não foi suficiente para evitar novo 
vexame na competição mata-mata: derrota de 6 a 0. 
Após o apito final, o goleiro e ídolo do clube paulista 
soltou o verbo: “Se os caras estavam desanimados, po-
diam me falar na concentração, que eu nem entrava 
no jogo”. Na volta, vitória de 2 a 0 do alviverde paulis-
ta. O Coritiba de Marcelo Oliveira foi o vice-campeão, 
batido na final pelo Vasco.

Santos 0 x 1 CSA 
(2009)
As atenções do 
Santos, naquele 
momento, esta-
vam direcionadas 
ao primeiro jogo 
da final do Cam-

peonato Paulista, que seria contra o Corinthians dali 
a quatro dias. Todos imaginavam que a partida de volta 
contra o CSA, de Alagoas, pela segunda fase da Copa 
do Brasil de 2009, seria fácil. Contudo, o gol do atacan-
te Júnior Amorim aos sete minutos do primeiro tempo 
deu início a uma luta dos santistas contra o relógio, 
uma vez que o placar sem gols do jogo de ida obriga-
va o Peixe a virar o marcador. A ansiedade culminou 
em inúmeras chances perdidas e manteve o 1 a 0 no 
placar, garantindo a classificação do time alagoano, 
então na Série D do Brasileiro. O CSA acabou caindo 
na fase seguinte, diante do Coritiba, e o Santos, per-
dendo a final do Paulistão para o Timão.

Grêmio elimina-
do pelo Atlético-
GO (2008)
Antes do vice-
campeonato no 
Brasileirão de 
2008, os gremis-
tas sofreram um 
duro golpe logo 
na segunda fase da Copa do Brasil. Após perder por 
2 a 1 o jogo de ida, fora de casa, contra o Atlético-GO, 
o tricolor gaúcho fez valer o apoio da torcida, conse-
guiu devolver o placar e levou a decisão da vaga para 
os pênaltis. Na disputa, os atacantes Tadeu e Perea fa-
lharam, concedendo a vaga aos goianos, que, naquele 
ano, disputaram a Série C do Campeonato Brasileiro. 
O Atlético-GO cairia nas oitavas para o São Caetano, 
no torneio vencido pelo Sport do zagueiro Durval e do 
atacante Carlinhos Bala sobre o Corinthians – que, 
naquele ano, jogou a Série B.

Vasco 0x3 
B a ra ú n a s 
(2005)
Em 2005, o 
mesmo fil-
me do ano 
anterior se 
repetiu em 
São Januá-
rio, com ou-
tro vexame 
do Vasco, desta vez no jogo de volta das oitavas de 
final. Contra o Baraúnas, time do Rio Grande do Nor-
te então na Série C do Campeonato Brasileiro, o cruz-
maltino novamente surpreendeu negativamente sua 
torcida. A apatia da equipe carioca, encabeçada por 
Romário, resultou em um placar de 3 a 0 favorável aos 
potiguares, que, com o empate por 2 a 2 no primeiro 
jogo, eliminaram o Vasco. Na entrevista após a par-
tida, o Baixinho não mediu as palavras: “A gente não 
jogou p… nenhuma, o que aconteceu foi uma vergo-

nha. A torcida tem mais é que gritar e xingar mesmo”, 
detonou. Assim como em 2004, uma equipe carioca foi 
“vítima”, na final, de um clube paulista de menor ex-
pressão: o Paulista de Jundiaí derrotou o Fluminense 
e foi campeão daquela edição. 

Vasco 0 x 3 15 
de Novembro 
(2004)
Em 2003, o até 
então desco-
nhecido Mano 
Menezes era o 
técnico do 15 
de Novembro, 
time gaúcho que não disputava nenhuma divisão do 
futebol nacional e via na Copa do Brasil a única chance 
de competir fora do Rio Grande do Sul. Depois de eli-
minar a Portuguesa Santista em duelo equilibrado, a 
equipe de Campo Bom enfrentou o Vasco, na segunda 
fase. O empate por 1 a 1 em casa indicava que o sonho 
acabaria no jogo de volta, em São Januário, mas a ze-
bra deus as caras no Rio de Janeiro. Com dois gols do 
meia Dauri, que seria um dos artilheiros do torneio, o 
15 de Novembro venceu por 3 a 0 e eliminou os cario-
cas. O campeão daquela edição também foi surpre-
endente: o Santo André bateu o 15 nas semis, avançou 
para a final, conquistou o título em cima do Flamengo 
– empate em 2 a 2, em São Paulo, e vitória por 2 a 0 
em pleno Maracanã – e fez com que os rubro-negros 
experimentassem pela segunda vez seguida o gosto 
do vice-campeonato do torneio – no ano anterior, ha-
viam perdido a final para o Cruzeiro.

Vitória 7 x 2 Palmeiras (2003)
Mal sabiam os 
palmeirenses que 
o vexame vivido no 
ano anterior seria 
ampliado a níveis 
inimagináveis em 
2003, ano em que 
o time disputou a 
Série B pela pri-
meira vez. Na par-
tida de ida das oitavas de final, o Palmeiras recebeu o 
Vitória em casa e sofreu uma da goleadas mais impro-
váveis de sua história. Em noite irreconhecível, a equi-
pe não pode contar sequer com uma boa atuação de 
um dos ídolos do clube, o goleiro Marcos, que come-
teu um pênalti e “furou” uma bola ao tentar afastá-la 
da área no lance do sétimo gol dos baianos, o quarto 
do atacante Nadson naquela noite. No jogo de volta, 
os alviverdes, comandados Jair Picerni, ainda conse-
guiram uma vitória por 3 a 1, obviamente insuficiente 
para reverter a imensa vantagem do Vitória.

Atlético-MG 0 x 3 Brasiliense (2002)
Principal time do Distrito Federal, mas, até então, des-
conhecido pela maior parte do público, o Brasilien-
se conquistou os holofotes em 2002, quando estava 
na Série C do Campeonato Brasileiro. Surpreendeu 
a todos ao eliminar o Fluminense nas quartas de fi-
nal da Copa do Brasil, depois de um empate por 1 a 
1 e uma vitória por 1 a 0, e deixou boquiabertos os 
atleticanos que compareceram ao Mineirão no duelo 
de ida da semifinal, vencendo por 3 a 0 – gols de Gil 
Baiano, Wellington Dias e Weldon. Em Taguatinga, no 
estádio “Boca do Jacaré”, o Brasiliense sacramentou 
a classificação para a final com outra vitória, por 2 
a 1. O título ficou com o Corinthians, após dois jogos 
repletos de polêmicas de arbitragem. Os ânimos fi-
caram tão exaltados que, após o término da primeira 
partida, no Morumbi, o técnico da equipe do Distrito 
Federal, Péricles Chamusca, quis partir para cima do 
juiz Carlos Eugênio Simon. Esse jogo terminou 2 a 1 
para o Corinthians, e o empate por 1 a 1 em Tagua-
tinga sagrou campeões os alvinegros.

Palmeiras eliminado pelo ASA (2002)
A primeira fase da Copa do Brasil normalmente é en-
carada pelos times grandes como uma etapa “protoco-
lar”, uma vez que a classificação é quase sempre dada 
como certa, apesar de tal pensamento nem sempre 
ser admitido diante da imprensa. Logo em feverei-
ro de 2002, os palmeirenses receberam os primeiros 
sinais de que aquele ano – marcado pelo primeiro 
rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasi-
leiro – não seria nada fácil. Contra o modesto ASA, 
de Alagoas, primeiro adversário na Copa do Brasil, 
o Palmeiras, comandado por Vanderlei Luxembur-
go, foi derrotado por 1 a 0 fora de casa no jogo de ida 
e, na volta, a vitória por 2 a 1 não foi suficiente para 
evitar a eliminação precoce e histórica.
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Meia brasileiro afirma que conquistar títulos foi sua principal motivação para deixar o Liverpool

PELOS TÍTULOS
Todos sabiam 

que eu queria vir 
para o Barcelona. 
Não foi possível 

no verão, mas foi 
no inverno. Eu 

realmente quero 
ganhar títulos 

grandes

Philippe Coutinho,
meia do Barcelona 

Torcida se empolga, mas 
Flamengo evita traçar projeto

Chicão processa Corinthians
e ganha R$ 3 milhões

 ADRIANO IMPERADOR CAUSA GANHA

Apesar do sonho de infân-
cia de defender o Barcelona, o 
principal motivo que fez Phili-
ppe Coutinho se transferir do 
Liverpool para a Catalunha foi 
outro.

Segundo o próprio jogador, 
ele quis se mudar para Barce-
lona para ganhar títulos. “To-
dos sabiam que eu queria vir 
para o Barcelona. Não foi pos-
sível no verão, mas foi no inver-
no. Eu realmente quero ganhar 
títulos grandes, foi uma das 
razões que me fizeram assinar 
com o clube. Quero ganhar o 
máximo que conseguir, não 
tenho preferências”, afirmou o 
camisa 14 azul-grená.

Em seus cinco anos no Li-
verpool, Coutinho não ganhou 
um título sequer.

COUTINHO QUIS SE MUDAR PARA BARCELONA PARA GANHAR TÍTULOS

Por enquanto, o Flamen-
go não quer saber do retor-
no de Adriano para a Gávea. 
Apesar de acompanhar de 
perto a evolução - física em 
especial - do atacante, o Ru-
bro-Negro sabe que o risco 
de ter o atacante pode ser 
muito alto. O clube dispo-
nibilizou profissionais para 
acompanhar o ex-jogador 
rubro-negro, mas ainda não 
se cogita a ideia de tê-lo 
novamente. O chefe do de-
partamento médico, Márcio 
Tannure, usa um espaço 
particular para fazer as ava-
liações do Imperador. Mas 
ainda é considerado tudo 
muito cedo.

O apoio do Flamengo 
para Adriano, foi pedido que 
partiu do próprio presidente, 
Eduardo Bandeira de Mello, 
e com apoio da cúpula de 
futebol. Contudo, na Gávea 
refuta-se a ideia de ter o 
atacante. Com a chegada de 

Henrique Dourado e a pos-
sibilidade de renovação de 
Paolo Guerrero, após o fim 
da suspensão por doping, o 
retorno do Imperador é con-
siderado “um tiro no pé”.

O vice de futebol do Fla-
mengo, Ricardo Lomba, foi 
direto ao analisar a situação 
do jogador. Segundo o diri-
gente, o Fla tem observado 
de perto a evolução do ídolo 
da torcida, mas a preocupa-
ção é apenas no cidadão. “O 
Adriano não tem contrato 
com o Flamengo. Estamos 
vendo a torcida pedir, mas é 
uma situação delicada. Por 
tudo o que o Adriano repre-
senta para o clube, é um ído-
lo, foi campeão, fez história, 
nós estamos atentos a tudo. 
Por enquanto, não existe a 
ideia de contar com ele. Es-
tamos ao lado de um ídolo 
do clube, porque achamos 
que isso deveria ser feito”, 
comentou.

“O carinho que eu tenho pelo 
Corinthians e pela torcida nunca 
vai mudar, mas é meu direito como 
trabalhador.” Foi desta forma que o 
ex-zagueiro Chicão justificou a bri-
ga na Justiça contra o Timão, que 
deve lhe garantir aproximadamen-
te R$ 3 milhões. O ídolo alvinegro 
no início da década ganhou no TST 
(Tribunal Superior do Trabalho) 
um processo em última instân-
cia contra o clube. “Eu não queria 
sair do Corinthians. Mas falaram 
‘obrigado e tchau’. De forma curta 
e grossa”, relembra Chicão, referin-
do-se ao ano de 2013. “Vieram me 
avisar que o presidente não queria 
minha permanência e agradecia 
meus serviços. Mas, além de tudo 
isso, ainda me deviam. Então, re-
solvi procurar os meus direitos”, 
completa o ex-jogador, citando 
Mario Gobbi.

Chicão cobrou na Justiça, por 
meio do advogado João Henrique 
Chiminazzo, uma diferença de 

15% em relação ao repasse dos di-
reitos de arena do período em que 
defendeu o Timão, de 2008 a 2013. 
A lei garantia aos atletas 20%, mas 
o Corinthians só destinava 5% ao 
segundo zagueiro com mais gols 
na história alvinegra. “Se eu ganhei 
a ação, é porque eu tenho direito. 
Espero que o torcedor entenda 
meu lado”, emenda Chicão, lem-
brando que ainda tinha mais me-
ses de contrato com o Corinthians 
quando foi “convidado” a sair. Ele 
acabou acertando com o Flamen-
go, onde conquistou o título da 
Copa do Brasil naquele mesmo 
ano de 2013.

Antes de vencer o processo 
em última instância, no TST, o de-
fensor já havia tido sua pedida 
acolhida em duas instâncias. O 
departamento jurídico do Corin-
thians ainda não dá a causa como 
perdida completamente e cogita 
recorrer ao STF (Superior Tribunal 
Federal).

O carinho 
que eu 

tenho pelo 
Corinthians e 
pela torcida 

nunca vai 
mudar, 

mas é meu 
direito como 
trabalhador

Chicão,
ex-zagueiro

do Timão
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Os produtos de limpeza 
convencionais, como deter-
gente, amaciante, água sani-
tária e sabão em pó são consi-
derados tóxicos para a saúde e 
para o meio ambiente. A gran-

de maioria deles contém subs-
tâncias que, se forem ingeridas 
ou entrarem em contato (em 
grande quantidade) com a pele 
ou olhos do usuário, podem 
causar sérios problemas. Sem 

contar que a química de cer-
tos produtos polui o ambiente 
interno.

Como alternativa aos pro-
dutos tradicionais, existem os 
“agentes” domésticos menos 

nocivos, contidos em itens de 
consumo que servem para ou-
tras finalidades. Alguns desses 
aliados estão presentes em 
nossas residências e nem nos 
damos conta disso. São eles: 

bicarbonato de sódio, limão, vi-
nagre, sal e azeite de oliva.

Além desses, ainda existem 
quatro agentes poderosos que 
podem ser utilizados como 
produtos de limpeza.

FIQUE SABENDO

Conheça quatro poderosos agentes de limpeza doméstica menos nocivos que os produtos tradicionais

REFRIGERANTE E PASTA PARA LIMPEZA

Refrigerante de cola
Na próxima vez em que você 
queimar arroz ou qualquer 
outra coisa na panela e o ali-
mento grudar no fundo dela, 
despeje uma lata de refrige-
rante de cola em todo o fun-
do do recipiente enquanto 
ele ainda estiver quente. Em 
seguida, coloque a panela so-
bre o fogão, em fogo baixo, por 
alguns minutos. O ácido do 
refrigerante vai atuar sobre os 
resíduos grudados na panela, 
facilitando a lavagem;

Limpador de dentadura 
Para limpar itens de metal co-
bertos com sujeira e poeira, 
experimente usar comprimidos 
de limpadores de dentadura. 
Dissolva-os em um balde con-
tendo água morna. Em seguida, 
insira os itens metálicos. Deixe-
os de molho por cerca de uma 
hora. Depois é só retirá-los do 
balde e enxaguá-los.

Pasta de dente
Você sabia que, além de escovar os dentes com o 
creme dental, você também pode usá-lo para limpar 
seus sapatos de couro e tênis? Isso mesmo, basta 
você separar uma pasta de dente sem gel, um pano 
macio e qualquer tênis ou sapato sujo. Coloque a 
pasta na área suja e esfregue com o pano. Em segui-
da, retire o resíduo com um pano úmido (confira aqui 
mais usos da paste de dente);

Maionese
A primeira imagem que vem à cabeça quando se ouve 
a palavra maionese é de uma salada de batatas ou de 
um sanduíche. O que poucos sabem é que esse mo-
lho muito conhecido pode ajudar na limpeza de anéis 
de bebida que se formam em mesas de madeira, 
por exemplo. Basta molhar um pano em um pote de 
maionese e esfregar o anel para que o condimento se 
espalhe, deixando descansar por uma noite. No ama-
nhecer, limpe com um pano (para conhecer mais três 
usos da maionese).
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Dupla é detida com armas, 
munição e drogas na Ilha

 SANTO ANTÔNIO

A Polícia Civil do Mara-
nhão, por meio da Dele-
gacia de Roubos e Furtos 
- DRF, prendeu duas pes-
soas com drogas, armas e 
munição em São Luís. Os 
suspeitos foram identifica-
do como José Roberto Pe-
nha Ribeiro, o “Pretinho”, de 
26 anos, e Wellayne Serrão 
Linhares, de 18 anos.

O casal foi surpreendido 
em uma transportadora 
localizada no bairro San-
to Antônio, no momento 
em que recebia uma “en-
comenda” de roupas em 
meio às quais foram en-
contrados dois tabletes da 
droga crack.

Após isso, em diligên-
cias realizadas na Vila 
Progresso, foram apre-
endidas na residência de 
Pretinho, duas armas de 

fogo, sendo uma pisto-
la PT 840, calibre .40, de 
propriedade da Polícia Mi-
litar do Maranhão, e uma 
espingarda calibre 12.

Pretinho e sua compa-
nheira seriam líderes de 
uma facção criminosa da 
área da Vila Progresso, 
havendo contra ele três 
mandados de prisão em 
aberto, sendo dois por ho-
micídio e um por roubo.

Os dois foram autuados 
pelos crimes de tráfico e 
associação para o tráfico 
de drogas, além de posse 
ilegal de arma de fogo de 
uso restrito.

Após as formalidades 
legais, serão encaminha-
dos ao Complexo Peni-
tenciário, onde perma-
necerão à disposição da 
Justiça.

“PRETINHO” E WELLAYNE 
FORAM PRESOS POR 

UMA EQUIPE DA DRF, NO               
SANTO ANTÔNIO

Homem 
suspeito de 
matar uma 
pessoa em 

Brasília é preso 
no interior do 

Maranhão

MATADOR DE 
BRASÍLIA

 O SUSPEITO JAMES SANTOS SILVA 

O foragido da Justiça do 
Distrito Federal, identificado 
como James Santos Silva, de 
27 anos, foi preso pelos poli-
ciais militares da 6ª Compa-
nhia Independente, da cidade 
de Paraibano, no médio sertão 
maranhense.

Segundo a guarnição poli-
cial de serviço, os policiais mi-
litares faziam rondas na Ave-
nida 1º de Maio, bairro Centro, 
quando James Santos Silva foi 
abordado em atitude suspeita.

Ao realizarem a pesquisa 
pelo aplicativo do Sinesp Ci-
dadão, os policiais encontra-
ram um mandado de prisão 
em aberto desde 23 de janei-
ro, pelo crime de homicídio em 
Brasília-DF.

A autoridade policial militar 
deu voz de prisão e apresen-
tou-o à Delegacia de Polícia Ci-
vil de Paraibano a fim de iniciar 
o cumprimento da pena.
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Supeito de matar 
ex-namorada é 
preso em Viana

POLÍCIA

“NATANZINHO DO MORRO”

Folião conta com 
ferramentas de 
denúncias

CARNAVAL SEGURO

A Secretaria de Segurança 
Pública está com todo 
o aparato de segurança 
pública à disposição da 
sociedade maranhense 
para as festividades do 
carnaval 2018. O objetivo é 
que o período carnavalesco 
transcorra na mais perfeita 
ordem e transmita o máximo 
de tranquilidade para os 
brincantes.
Os foliões contarão com 
cerca de 1.200 policiais 
militares atuando em toda 
a região metropolitana, 
além dos plantões da Polícia 
Civil agindo nos bairros do 
Centro, Cohatrac, Cidade 
Operária, Maiobão e Itaqui 
Bacanga. Do mesmo modo, 
a Superintendência Estadual 
de Homicídio e Proteção à 
Pessoa – SHPP e a Delegacia 
Especial da Mulher – DEM 
estarão funcionando a todo 
vapor para eventuais registros 
de ocorrências.
Os maranhenses contam 
ainda com a Central do 
Disque Denúncia por meio 
dos e o Centro Integrado de 
Operações de Segurança – 
CIOPS, através dos números 
telefônicos de emergência.
Uma observação 
diagnosticada pelo secretário 
de Segurança, Jefferson 
Portela, é o quesito segurança 
com as crianças, que durante 
o período de festa acabam 
por se perder dos pais ou 
responsáveis. Por isso, é 
imprescindível que toda a 
população saiba como realizar 
eventuais denúncias.
Vale ressaltar que a Central do 
Disque-Denúncia conta ainda 
com um número de aplicativo 
WhatsApp, (98) 9 9224-8660. 
Qualquer situação de risco 
basta ligar.

Telefones de 
emergências
- Números telefônicos Disque 
Denúncia
3223-5800 – Capital

03003135800 – Interior

(98) 99224-8660 – WhatsApp

- Número telefônico CIOPS
190

Jovem de 19 anos é preso ao tirar fotos de carros estacionados no pátio da Senarc, 
em Timon. Na casa do suspeito foram encontrados tabletes de maconha 

Em continuidade às 

ações de combate ao trá-

fico de drogas em Timon, 

a Polícia Civil do Maranhão, 

através da Delegacia de Re-

pressão ao Narcotráfico de 

Timon, unidade vinculada 

à Senarc, em trabalho con-

junto com a Delegacia Re-

gional de Homicídios, vin-

culada à SHPP, efetuou, no 

bairro Mateuzinho, a prisão 

em flagrante delito de Na-

thanael Alves Costa, de 19 

anos, conhecido por “Na-

tanzinho do Morro”, pelo 

crime de tráfico de drogas.

Nathanael foi surpreen-

dido quando fotografava 

e filmava os veículos esta-

cionados no pátio, prédio 

onde funciona a Senarc, 

Delegacia Regional de Ho-

micídios e 18ª DRPC. Quan-

to a esse fato, será objeto 

de investigação por parte 

da Polícia Civil.

>>Drogas escondidas na casa do suspeito

Na residência de Nathanael foram en-
contrados tabletes de maconha, com cer-
ca de 1,790kg, além de uma balança de 
precisão. A droga apreendida foi encon-
trada no quarto de Nathanael, embaixo 
do guarda-roupa.

Vale ressaltar que Nathanael já havia 
sido preso pela Senarc, em maio de 2017, 
também pela prática do tráfico de drogas, 
tendo sido liberado na audiência de cus-
tódia.

Diante das circunstâncias, comprova-
da a materialidade do crime de tráfico de 
drogas, o suspeito foi encaminhado para 
a Central de Flagrantes de Timon.

 “NATANZINHO DO MORRO” FOI PRESO COM 
MACONHA E BALANÇA DE PRECISÃO

A Polícia Civil do Maranhão, através do Departa-
mento de Feminicídio da SHPP, realizou, no município 
de Viana, a prisão de Marcos Rogério Corrêa Coelho, 
principal suspeito de assassinar Laiane Santos dos 
Santos, de 23 anos, no último dia 4. 

O crime aconteceu por volta das 19h30, no povoa-
do Quinta do Maracu, na MA-014, em Viana.

 Laiane retornava de uma festa carnavalesca, na 
companhia de um amigo, em uma moto, quando foi 
atingida por seis disparos de arma de fogo. 

Marcos Rogério manteve um relacionamento com 
a vítima durante sete anos e há cerca de oito meses 
estavam separados. O suspeito não aceitava o fim 
do relacionamento e já havia ameaçado de morte a 
ex-companheira duas vezes, uma delas por áudio de 
WhatsApp.

MARCOS TERIA 
ASSASSINADO A 
VÍTIMA POR NÃO 

ACEITAR O FIM DO 
RELACIONAMENTO


