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ROTEIRORECEITAS – SALADA DE FÉRIAS

PIADA
PÉSSIMA NOTÍCIA
No consultório, fim de tarde, o 
médico dá a péssima notícia:
– A senhora tem seis horas de vida.
Desesperada, a mulher corre para 
casa e conta tudo para o marido.
Os dois resolvem gastar o tempo 
que resta da vida dela 
fazendo sexo.
Fazem uma vez, ela pede para 
repetirem.
Fazem de novo, ela pede mais.
Depois da terceira vez, ela quer de 
novo.
E o marido:
– Ah, Ana, chega! Eu tenho que 
acordar cedo amanhã. Você, não!  

1 - Ande sempre com uma lista de telefones úteis, 
como os da delegacia mais próxima e de hospitais de 
plantão. É bom, também, carregar um cartão com um 
telefone para contato, e o nome de um hospital para 
onde você seria levado, em caso de acidente.

2 - Não se envolva em brigas ou tumultos, afinal, 
Carnaval é para se divertir.

3 - Não aceite convites de estranhos para sair da folia, 
por mais irrecusável que a proposta seja.

4 - Se for de carro para a folia, atenção! O risco de 
assaltos é maior, além da ameaça de acidentes 
causados por excesso de bebida. Se dirigir, não 
beba. Se beber, deixe o carro em casa.

5 - A melhor opção é dividir um táxi com amigos. Para 
um grupo grande, é melhor contratar um veículo tipo 
lotação. Fica mais barato e o grupo pode acertar a hora 
em que o motorista buscará seus integrantes.

6 - Para evitar assaltos em terminais de auto-
atendimento, calcule antecipadamente o dinheiro 
de que necessitará, e saque antes do carnaval.

7 - Se gastar mais do que previa e tiver de ir a um 
terminal de auto-atendimento, não o faça à noite.  E 
utilize locais seguros, como hipermercados.

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 – 04h37 – Altura: 4.78m
Baixa – 10h52 – Altura: 1.62m
Cheia – 16h54 – Altura: 5.1m
Baixa – 23h21 – Altura: 1.27m

Ingredientes:
500 gramas de macarrão de grano duro cozido al dente 
(não muito mole nem muito duro)
6 colheres (sopa) de salsinha fresca bem picada
2 xícaras (chá) de pimentão vermelho cortado em cubos 
pequenos
1 xícara (chá) de pimentão amarelo cortado em cubos 
pequenos
sal a gosto
pimenta a gosto
noz moscada a gosto
lascas de queijo parmesão a gosto (opcional)

Molho:
150 ml de azeite
80 ml de água gelada filtrada
2 colheres (chá) de açúcar ou um envelope de adoçante 
a base de sucralose
90 ml de vinagre de maçã
sal a gosto
pimenta-do-reino branca moída na hora a gosto

Carnaval na Choperia 
Marcelo – Retorno da 
Forquilha - Dias 11, 12, 13 – 
Vesperal, a partir das 16h e 
baile a partir das 20h.Ingressos: 
à venda no local do evento.

Carnaval de Todos 2018 
– Vila Gracinha - 12 de 
fevereiro –17h15 – 18h – 
Bloco Alternativo Ecológico 
Pró – Verde; 18h30 – 19h15 
– Vinagreira do Samba; 
19h45 – 20h30 – Show 
Folia de Três; 21h – 21h45 
– Bloco Alternativo Banda 
das Piruas; 22h15 – 23h00 – 
Show Djalma Chaves.

Carnaval de Todos 2018 
- Praça da Saudade/
Show – Dia 12 - 17h – 
17h30 – Bloco Tradicional 
Os Vingadores; 17h30 – 
18h – Bloco Alternativo Os 
Arrependidos; 18h30 – 19h 
– Bloco Tradicional Os 
Imbatíveis; 19h – 19h30 – 
Bloco Organizado Turma do 
Saco; 19h30 – 20h – Bloco 
Tradicional Os Guardiões; 
20h – 20h30 – Bloco 
Organizado Mocidade 
Independente de Fátima; 
20h45 – 21h15 – Bloco 
Tradicional Gaviões do 
Ritmo; 21h15 – 21h45 – 
Bloco Organizado Canto 
Quente; 21h45 – 22h15 – 
Bloco Organizado Unidos 
do Porto Grande; 22h15 – 
22h45 – Bloco Tradicional 
Os Inacreditáveis; 22h45 – 
23h30 – Show Zé Lopes.

Carnaval de Todos - 
Circuito Beira-Mar, dia 12 
– Concentração - 16h – Bloco 

SDS e Casinha da Roça (sai 
antes do primeiro bloco); 
16h30 – Bloco Criolina com 
Elza Soares; 17h30 – Bloco 
Uii; 18h – Bloco Cheiro da 
Mata; 18h30 – Bloco Pinto 
no Carnaval; 19h – Bloco 
do Vamu di Samba; 19h30 
– Blocão do Jacaré; 20h – 
Bloco do Mixiricu; 20h30 
– Bloco Samba de Rua; 21h 
– Bloco Sem Limite; 21h30 
– Bloco 24 x 48; 22h – Bloco 
Jegue Folia; 22h30 – Bloco 
Confraria do Copo; 23h 
– Bloco do Reggae; 23h – 
Arrastão do Bicho.

Carnaval de Todos - Casa 
das Minas – Dia 12 - 17h 
– Bloco Tradicional Os 
Tremendões; 17h30 – Tribo de 
Índio Guarani; 18h30 – Bloco 
Tradicional Os Diferenciados; 
19h – Bloco Alternativo 
Ecológico Pró – Verde; 
19h30 – Bloco Tradicional 
Kambalacho do Ritmo; 20h – 
Bloco Alternativo Banda das 
Piruas;
20h45 – Bloco Alternativo 
Banda do Peru; 21h15 
– Bloco Alternativo Rio 
Grande Folia; 21h45 – Bloco 
Alternativo No Seu…; 22h15 
– Bloco Alternativo Os 
Camaleões; 22h45 – Show 
Fernanda Garcia.

Baile do Sesc Turismo Olho 
d’Água – dia 12 de fevereiro 
- Baile de Fantasias do 
Turismo Social; Animação: 
Tatal Matos, das 18h às 21h, 
na Área de Vivência.

Modo de preparo:
Molho:
Bata por 5 minutos todos os ingredientes com um 
mixer e utilize no preparo
Montagem:
1 - Misture bem o molho no macarrão ainda quente
2 - Junte os pimentões e a salsinha
3 - Sirva gelado com lascas de queijo parmesão



3OPORTUNIDADES
12 e 13/2/2018

McDonald’s vai oferecer 
15.000 postos de trabalho

16.548 VAGAS NO INSS
Solicitação de concurso do INSS contempla 

os excedentes da seleção vigente e a 
realização de novo processo seletivo para 

os cargos de técnico, analista e perito

 2018

>>Sobre os cargos do novo 
concurso do INSS 2018/2019

A carreira de técnico do seguro social é 
uma das mais visadas pelos concurseiros, 
ainda mais que exige apenas ensino médio 
completo e apresenta salário inicial de R$ 
5.344,87, já considerando o auxílio-alimenta-
ção de R$ 458.

>>Último concurso do INSS
No final de 2015, foi lançado o edital do 

concurso do INSS para o preenchimento de 
950 vagas. Um total de 800 oportunidades 
foi para o emprego de técnico e as outras 150 
para analista - serviço social.

A banca organizadora foi o Cespe/UnB 
e os participantes passaram por uma prova 
com questões no estilo certo ou errado. A va-
lidade do certame vai encerrar em meados 
de 2018.

O último concurso do INSS (Instituto Na-
cional do Seguro Social), cujo resultado foi 
publicado no dia 4 de agosto, foi um dos mais 
concorridos da história. Ao todo, a seleção 
registrou nada menos que 1.087.789 inscri-
ções, sendo 1.043.807 somente para técnico 
do seguro social - em número de inscritos, 
o concurso INSS 2016 perde apenas para 
duas outras seleções: a da Caixa Econômica 
Federal (CEF) realizada 2014, com 1.156.744 
candidatos; e a da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT) promovida em 
2011, com 1.120.393 participantes.

Considerando que o concurso do INSS 
ofereceu 800 oportunidades para técnico, é 
possível concluir que a concorrência para o 
cargo foi de aproximadamente 1.304 candi-
datos por vaga. 

Com intuito de atender 
a demanda de reposições e 
ainda ampliar seu quadro de 
funcionários, a rede de fast-
food McDonald’s prevê a 
abertura de 15.000 vagas de 
emprego, estágio e aprendi-
zagem ao longo de 2018. As 
oportunidades serão aber-
tas conforme a necessidade 
dos mais de 900 restauran-
tes da empresa no Brasil.

VAGAS MCDONALD’S 2018

A maioria dos cargos se-
rão para as carreiras de aten-
dente de restaurante, jovem 
aprendiz e estagiário, no en-
tanto, não impede que novas 
vagas sejam abertas para di-
ferentes funções. Os requisi-
tos exigidos variam de acor-
do com a posição almejada.

A companhia oferece sa-
lário compatível com o mer-
cado, mais os benefícios de 
assistência médica, assis-
tência odontológica, alimen-
tação, vale-transporte, plano 
de carreira e treinamento 
inicial contínuo.

O destaque fica para as 
vagas de atendente de res-
taurante, cargo marcado 
por ser a principal porta de 
entrada de novos trabalha-
dores na rede. O McDonald’s 
não exige experiência para 
esta função, ampliando as 
chances aos jovens em bus-
ca do primeiro emprego e/
ou profissionais de outras 
áreas ou que estejam procu-

rando uma recolocação no 
mercado de trabalho.

Mesmo com o Brasil en-
frentando um período difícil 
nos últimos anos, especial-
mente na geração de empre-
go, a companhia encerrou 
2017 como um contraponto 
positivo neste cenário: foram 
geradas 14.000 vagas. E além 
da expectativa para este ano 
(15.000), a confiança do 
McDonald’s é de chegar ao 
número de 65.000 oportu-
nidades de trabalho geradas 
até 2020. Dados estes que 
servem para animar os mais 
jovens, que normalmente 
encontram dificuldade para 
ingressar no mercado. De 
acordo com assessoria de 
imprensa, cerca de 90% dos 
funcionários da rede, o equi-
valente a 22 mil pessoas, têm 
entre 16 e 25 anos. Metade 
deles está em sua primeira 
experiência profissional.

As etapas do processo 
seletivo variam de acordo 
com a vaga pretendida. Vale 
ressaltar que algumas ca-
racterísticas pessoais são 
normalmente valorizadas 
por recrutadores durante 
a seleção. Considerados 
como requisitos diferenciais, 
os candidatos com facilida-
de de trabalhar em equipe, 
bom vocabulário, boa dic-
ção, dinamismo e habilidade 
para lidar com atendimento 
ao público podem chamar a 
atenção dos selecionadores.

Avançou o pedido de concurso do INSS 
(Instituto Nacional do Seguro Social) no Mi-
nistério do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão (MPDG). Isso aconteceu logo de-
pois que o presidente do órgão, Francisco 
Paulo Soares Lopes, disse que já reiterou a 
solicitação de novos servidores junto ao Mi-
nistério do Planejamento.

O pedido está em análise na Assessoria 
Técnica e Administrativa do Gabinete do 
ministro. Vale ressaltar que antes de sair a 
autorização, a solicitação precisa passar pe-
los seguintes setores: Secretaria de Gestão 
de Pessoas (SGP), Secretaria de Orçamento 
Federal (SOF), da Secretaria-Executiva (SE), 
Consultoria Jurídica (Conjur) e Gabinete do 
Ministro (GM).

O pedido do concurso INSS 2018/2019 
foi encaminhado no fim do ano passado ao 
MPDG. No documento foi requerido o preen-
chimento de um total de 16.548 oportunida-
des.

Das vagas solicitadas, pelo menos 7.580 
são para a abertura de novo concurso públi-
co a partir de 2018. Destas chances, 3.941 
são para técnico (área meio), 1.493 para 
analista (diversas formações) e 2.146 para 
perito.

Consta na nota técnica enviada pelo INSS 
ao Planejamento que as demais ofertas são 
para as seguintes situações: 2.644 vagas 
para os excedentes da seleção vigente (2.114 
para técnico e 530 para analista) e 6.324 que 
podem ser tanto para o atual processo sele-
tivo quanto para o novo certame (6.160 para 
técnico e 164 para analista).

A expectativa é de que o Ministério do Pla-
nejamento, Desenvolvimento e Gestão libere 
o mais rápido possível a autorização para 
que o novo concurso do INSS aconteça en-
tre 2018 e 2019.
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Saiba o horário de funcionamento dos estabelecimentos:
LOJAS DE RUA
14/2 - retornam às atividades normais

SUPERMERCADOS
Até dia 13/2 - horário normal 
14/02 - a partir das 14h

Governador Flávio Dino afirma que estado do Maranhão terá novos hospitais em 2018

MAIS HOSPITAIS NO MARANHÃO

  SÃO LUÍS

Saiba o que abre e fecha durante o carnaval

ESTADO AMPLIOU EM 42% O NÚMERO DE LEITOS HOSPITALARES, 
GRAÇAS À INAUGURAÇÃO DE SEIS HOSPITAIS REGIONAIS

A saúde está entre os pi-
lares de investimento para 
o Maranhão neste ano, com 
novas inaugurações e inves-
timentos. Durante a abertura 
dos trabalhos da Assembleia 
Legislativa do Maranhão 
(Alema), nesta semana, o 
governador Flávio Dino fez 
um balanço da área e traçou 
perspectivas para 2018. 

Desde 2015, o Estado am-
pliou em 42% o número de 
leitos hospitalares, graças 
à inauguração de seis hos-
pitais regionais. Além disso, 
em São Luís, o Hospital de 
Traumatologia e Ortopedia 
(HTO) ampliou de 80 para 
cerca de 400 a capacidade 
de cirurgias ortopédicas na 
rede estadual de saúde. 

A nova unidade ajudou 

a desafogar a demanda de 
outros hospitais e também 
possibilitou que o Hospital 
Tarquínio Lopes – Hospital 
Geral – passasse a funcio-
nar exclusivamente para o 
atendimento a pacientes de 
câncer. É a primeira vez que 
a rede estadual conta com 
um hospital exclusivo para 
esse tipo de tratamento. 

O Governo do Maranhão 
também abriu a Casa de 
Apoio do Hospital de Câncer 
do Maranhão, com capacida-
de para acolher 28 pacientes 
em tratamento, garantindo 
apoio e assistência huma-
nizada a quem sai de outro 
município fazer tratamento 
de câncer em São Luís. “Tra-
balhamos pela manutenção 
e ampliação dos serviços 

pios”, disse Flávio Dino. 

NOVAS UNIDADES
Para este ano, está previs-

ta a inauguração de outras 
unidades de saúde, entre 
elas o Hospital Regional do 
Baixo Parnaíba, em Chapa-
dinha; e o novo Hospital do 
Servidor, em São Luís. 

Está em curso ainda a 
licitação do Hospital de 
Urgência e Emergência da 
Ilha, que será localizado 
na Avenida São Luís Rei de 
França e destinado ao aten-
dimento de casos urgentes 
em toda a Grande São Luís. 
A unidade vai contribuir 
para desafogar a demanda 
dos Socorrões I e II, geridos 
pela rede municipal de saú-
de da capital.

públicos. Tomamos conta 
das demandas estaduais e 

temos lançado mãos gene-
rosas de apoio aos municí-

O comércio de São Luís 
vai mudar o horário de 
funcionamento durante o 
carnaval. De acordo com a 
Associação Comercial do 

Maranhão (ACM), as ativi-
dades comerciais devem 
retornar à normalidade so-
mente na quarta-feira de 
cinzas, dia 14.

LOJAS DOS SHPPINGS
14/2 - das 14h às 20h

PRAÇA DE 
ALIMENTAÇÃO E CINEMAS
até dia 14/2 - funcionam das 12h às 22h

AGÊNCIAS BANCÁRIAS
12 a 13/2 - não funcionam
14/2 - funcionamento das 12h às 15h
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DESCUBRA AS FUNÇÕES DAS
TECLAS “F” DO SEU TECLADO

Se você usa computador ou 
notebook já deve ter pergun-
tado: para que servem aque-
las teclas “F” na parte superior 

do teclado? Pouca gente sabe, 
mas os botões de “Função” 
– daí vêm o “F” – são atalhos 
para economizar tempo e mo-

vimentos pelo teclado durante 
a execução de trabalhos ou do 
uso rotineiro do computador.

Normalmente, os teclados 

contam com 12 teclas de fun-
ção, que podem variar suas uti-
lidades de acordo com o pro-
grama que está sendo usado. 

Abaixo, confira os principais 
atalhos das teclas “F” no Win-
dows, nos navegadores e nos 
programas do pacote Office.
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TE CONTEI?

VALÉRIA VALENÇA DESCARTA
VOLTAR A DESFILAR NA SAPUCAÍ

Quando o nome 
de Valéria Valenssa 
foi anunciado como 
atração de uma ca-
marote da Sapucaí, a 
imagem da primeira 
Globeleza logo veio 
à mente. Em tempos 
menos conservado-
res, ela surgia sam-
bando nas vinhetas 
de carnaval, coberta 
apenas por purpuri-
na. Aos 46 anos, ela 
ficou feliz com toda 
a repercussão so-
bre o seu retorno ao 
templo do samba: 
“É bom saber que 
as pessoas sentem 
saudade”. Mas, ela 
garante, não voltaria 
a desfilar: “Vivi coi-
sas incríveis na Avenida, desfilei em várias escolas, curti 
intensamente. Mas tem de ter sensibilidade para saber a 
hora de parar”. Evangélica, Valéria garante não dar ouvi-
dos a quem critica sua nova postura de vida. “Eu nunca 
esquentei minha cabeça com isso. Acho que quem se 
preocupa, queria estar no meu lugar”, diz.

SEU SIGNO DE HOJE
ÁRIES – Período propício. Disposição física 
e mental favorecidas. O contato com pesso-
as da família, trará compensadoras vanta-
gens, principalmente no que se refere a di-
nheiro ou a sua profissão. Neste dia, as suas 
imagens mentais estarão se concretizando.

TOURO – Seja mais confiante em si mes-
mo, empreendedor e executivo que con-
seguirá melhores resultados neste dia. 
Todavia, a fase não será das melhores, prin-
cipalmente no que se refere ao dinheiro e 
sua saúde. O melhor que tem a fazer é reco-
lher-se e ponderar sobre o que está errado, 
se de fato houver alguma coisa errada.

GÊMEOS – Você fará novas e úteis ami-
zades com pessoas amigas. Momento de 
muitas possibilidades. Caso contrário fique 
atento quanto a pessoas invejosas. Por isso, 
alimente apenas pensamentos otimistas e 
elevados, mas não exija muito de si mesmo.

CÂNCER – Deverá, neste dia, tomar uma 
atitude firme quanto aos negócios, e ser 
mais constantes em seus projetos e no tra-
balho. Êxito em jogos, sorteios e na loteria. 
Muito bom para o amor. Evite envolver-se 
em situações complicadas, que poderão 
atrapalhar o andamento da sua vida.

LEÃO – Sua natividade astral estará sendo 
beneficiada neste dia. Presságios benéficos 
para as amizades, os contatos com o sexo 
oposto e o auxílio de avôs e sogros. Ótimo 
para questões artísticas, publicidade e fi-
lantropia.

VIRGEM – Dia em que sua inteligência se 
elevará devido ao bom fluxo de Vênus. Con-
tudo, procure compreender melhor seus 
colegas de trabalho, como seus familiares 
e a pessoa querida. Forças ocultas vão lhe 
permitir vencer seus opositores e rivais.

LIBRA – Ainda hoje novas perspectivas 
de êxito abrir-se-ão diante de você. Evite 
desgastar-se, aborrecer-se e irritar-se por 
questões de pequena monta. Seu fluxo ain-
da não é totalmente bom. A partir de ama-
nhã sim, será muito beneficiado.

ESCORPIÃO – Aproveite a influência para 
por em dia seus negócios e compromissos 
que estão em atraso. Busque a harmonia 
junto às pessoas mais próximas, principal-
mente com as pessoas da família, pois isto 
o deixará mais contente e mais disposto 
para a realização de outras tarefas, princi-
palmente melhorar o seu desempenho no 
trabalho.

SAGITÁRIO – Período em que terá o máxi-
mo sucesso desde que aja de maneira mais 
prática e menos idealista. O dia é dos me-
lhores para atrair novos e propícios amigos 
e para por em prática suas novas ideias, ao 
trabalho bem aplicado, e aos pequenos mas 
lucrativos negócios.

CAPRICÓRNIO – Será bem sucedido hoje, 
se adotar uma atitude otimista. Período 
excelente para estudos, teste, férias, amor 
e contatos pessoais. Indicações de um me-
lhor planejamento de trabalho. Tudo o que 
você fizer, será feito de um modo ordeiro e 
com muita garra. Não se iluda com que a 
pessoa amada possa lhe dizer.

AQUÁRIO – Será bastante difícil conseguir 
a colaboração de alguém, neste dia, para 
solucionar problemas pendentes. Conte 
consigo mesmo e seja mais otimista e per-
severante, que tudo sairá a contento. Cuide 
da saúde e da reputação.

PEIXES – Excelente estado mental. Ótima 
intuição e bastante gosto para as coisas no-
vas. Há proveito para importações e expor-
tações, viagens ao exterior, conhecimento 
com estrangeiros, passeios, publicidade e 
diversões.

CARTEIRA APREENDIDA
Paulo Vilhena foi parado na 

Operação Lei Seca, quando 
voltava para sua casa, no Re-
creio, na Zona Oeste do Rio, 
na companhia da namorada, 
Amanda Beraldi. A blitz estava 
localizada na altura do Posto 
9. O ator se recusou a fazer o 
teste do bafômetro e teve sua 
carteira de habilitação apreen-
dida. Paulo Vilhena e Amanda 
Beraldi estavam a bordo da 
picape da marca Jeep, dirigi-
do pelo ator. O carro só não foi 
também apreendido porque 

Paulinho pagou R$ 100 a um 
condutor para levar o veículo até sua casa, a poucos quilôme-
tros do local da blitz.

COMEMORANDO ANIVERSÁRIO

Zeca Pagodinho comemorou a chegada dos 59 anos do jei-
to que mais gosta: ao lado dos amigos e com muita música. 
Até a mãe do artista, dona Irineia, compareceu. Sem falar nos 
netos, Noah e Catarina, os xodós do orgulhoso vovô. A festan-
ça aconteceu no Jockey Club do Rio de Janeiro, onde ele pro-
move o “Samba do Zeca”. Passaram pelo palco, nomes como 
Gilberto Gil, Roberta Sá, Diogo Nogueira, Xande de Pilares e 
Marcelo D2. Na hora do parabéns, o coro foi reforçado por fãs 
ilustres como os atores Antônio Pitanga e Cissa Guimarães e 
as jornalistas Glória Maria e Leilane Neubarth.

GRAZI AMEAÇOU DEIXAR “O OUTRO LADO DO PARAÍSO”

A novela envolvendo o vazamento 
de uma cena de sexo entre os atores 
Rafael Cardoso e Grazi Massafera, 
durante as gravações de “O Outro 
Lado do Paraíso” em outubro do 
ano passado, em Palmas, no Tocan-
tins, ganhou um novo episódio na 
quarta-feira (7). De acordo com o jor-
nal “Extra”, que pertence ao Grupo Globo, 
a atriz ameaçou abandonar as gravações da trama assim que 
viu suas fotos nuas expostas na internet. O assunto chegou à 
alta cúpula da emissora, no Rio de Janeiro, que conseguiu con-
tornar a situação e convencer a intérprete da Lívia a continuar 
na novela. Na época, as sequências foram regravadas em estú-
dio, mas ganharam uma versão muito mais comportada. A Glo-
bo prometeu que não iria mais tirar a roupa da atriz, para evitar 
uma exposição maior sobre o caso.

FAUSTÃO GASTA R$ 35 MILHÕES
NA COMPRA DE UMA MANSÃO

O apresentador Fausto Silva e sua família certa-
mente estão felizes da vida! O motivo? O comunica-
dor da TV Globo acabou de comprar uma baita man-
são localizada em um dos bairros mais sofisticados 
de São Paulo, o Jardim Europa. Segundo informa-
ções, o âncora do “Domingão do Faustão” adquiriu o 
imóvel avaliado em cerca de R$ 35 milhões. A pro-
priedade é uma cobertura tríplex e que conta com 20 
vagas exclusivas na garagem. A casa está em obras e 
tem a previsão de ser entregue em novembro deste 
ano. Uma piscina luxuosa e isolamento acústico fa-
zem parte dos diferenciais do novo lar do global na 
capital paulista.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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TE CONTEI?

NOVELAS

u
GLOBO

TEMPO DE AMAR

u
GLOBO

MALHAÇÃO

u O OUTRO LADO DO PARAÍSO
GLOBO

uDEUS SALVE O REI
GLOBO

Keyla e Tato esclarecem a de-
savença que tiveram por causa 
de K2. Bóris diz a Edgar que não 
expulsará Rafael. Ellen solicita a 
ajuda de Dóris em seu projeto. Ga-
briel pede para assistir ao filme no 
Cora Coralina. Edgar se recusa a ir 
com Malu se encontrar com JM. 
Luís gosta da atuação de Fio no 
comercial e sai com Clara para co-
memorar. Dóris libera a entrada de 
outros alunos para o CineCora. Fe-
lipe procura Lica. JM mostra para 
Malu sua ideia para difamar o Cora 
Coralina. 

Maria Vitória mostra Mariana 
para Vicente. José Augusto cobra 
explicações de Delfina sobre suas 
atitudes enquanto esteve fora. Iná-
cio lamenta para Izabel a perda do 
amor de Maria Vitória. Fernão pa-
rabeniza Lucinda pelo que fez com 
Maria Vitória, e os dois se beijam. 
Delfina conta a José Augusto que 
Fernão abandonou Tereza, e Maria 
Vitória tenta consolar a irmã. Delfi-
na mente para José Augusto para 
justificar a ausência de Firmino. 
Isolina vê Homero na rua, anota a 
placa do carro em que ele está e 
entrega para Conselheiro. 

Amália descobre que Afonso é 
seu marido. Saulo diz a Selena que 
talvez eles não tenham sido feitos 
um para o outro. Catarina e Cons-
tantino se sentem vitoriosos quan-
do Augusto indica o duque para 
ser o general do exército de Arte-
na. O médico informa a Afonso que 
não tem como prever quando a 
memória de Amália voltará. Rodol-
fo estranha a decisão de Lucrécia 
de parar com as aulas de pintura.  
Heráclito percebe que Lucrécia se 
encantou por Osiel.

Renato e Gael brigam. Adriana 
faz insinuações contra Duda/Eli-
zabeth. Radu separa a briga e Gael 
vai embora do baile de Carnaval 
com Sophia e Aura. Adriana pede 
para falar com Renan. Patrick 
questiona Clara sobre seus senti-
mentos por Renato. Suzy e Irene 
provocam uma briga entre Samuel 
e Cido. Patrick alerta Clara sobre o 
interesse de Renato pelas esme-
raldas. Aura comenta com Sophia 
que pode ter direito às minas de 
esmeralda. Clara visita Raquel. 
Lorena suplica à filha para retirar a 
denúncia contra o padrasto.

VIVIANE 
ARAÚJO 

GOSTA DE 
HOMEM COM 

PEGADA
Capa da revista “Quem”, Viviane Araújo falou 

sobre a paixão por ser madrinha de bateria, 
sobre a fase ruim que passou durante seu rela-

cionamento com Belo quando o cantor foi preso, 
e garantiu que não liga para estética quando es-
colhe com quem se relacionar. Em entrevista, a 
atriz contou que não se considera a “rainha das 
rainhas”, como é vista por alguns, mas que fica 
feliz por ser reconhecida como tal. “Fico feliz e 

orgulhosa de me reconhecerem como rainha das 
rainhas, mas não me vejo assim. Acho que essa 
ideia vem da minha história no Carnaval, que é 
a minha vida. Me deixa viva, é uma paixão, uma 
religião”, disse ela. Recém-separada do jogador 
de futebol Radamés, Viviane Araújo contou que 
gosta de homem com pegada e não liga se ele 
tiver uma barriguinha. “Não tenho tipo. Gosto 
de homem. Não importa se tem tanquinho ou 

pancinha. Não tem que ser preto, branco, magro, 
ou alto… Tem que me olhar de um jeito, 

o olhar tem que bater.
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SAMPAIO E MOTO ENTRE OS MELHORES
Confira o ranking de público dos clubes das séries A, B, C e D do 
Brasileirão. Sampaio e Moto estão entre os 55 melhores clubes

Campeão no campo e 

na arquibancada. Além de 

conquistar o sétimo títu-

lo brasileiro, o Corinthians 

também terminou 2017 com 

a melhor média de público 

pagante, se considerarmos 

os confrontos realizados 

como mandantes pelos 128 

clubes das Séries A, B, C e 

D da mais importante com-

petição do futebol nacional. 

Nas 19 partidas que entrou 

em campo na sua Arena, o 

Timão foi o único que regis-

trou média superior a 40 mil 

espectadores (40.007).

Na sequência aparece 

o São Paulo (35.227), que 

mesmo não lutando direta-

mente pelas primeiras po-

sições, teve os três maiores 

públicos, levando-se em 

conta as quatro divisões do 

Brasileirão - São Paulo 1 x 

1 Corinthians (61.142), São 

Paulo 1 x 1 Bahia (60.485) 

e São Paulo 3 x 2 Cruzeiro 

(56.052). Presença que foi 

fundamental para o time do 

Morumbi escapar do rebai-

xamento. Lembrando que o 

clássico Majestoso e o due-

lo contra o Tricolor baiano 

também são os dois maio-

res públicos do país na tem-

porada juntando todas as 

competições.

Sampaio Corrêa e Moto Club

Mas os clubes maranhen-
ses não fizeram feio na tem-
porada passada. O Sampaio 
Corrêa e o Moto Club esta-
vam na Série C do Brasileiro 
e não fizeram feio. 

A Bolívia Queria, além de 
ter conseguido o acesso à 
Série B do Brasileiro, pois ti-
nha caído em 2016, ocupa a 
24ª colocação entre os 128 
que entraram no ranking 
das equipes que disputa-
ram o Brasileiro, na Série A, 
B, C e D.

O Tricolor levou ao estádio 
91.944 pessoas durante as 
nove partidas que fez como 
mandante, com uma média 
de 8.359 por jogo.

O Papão do Norte, que 
acabou rebaixado, está entre 
os 55 times com maior média 
de público. O Rubro-Negro 
maranhense levou 21.532 
torcedores em nove jogos no 
Estádio Castelão. A média de 
público foi de 2.392 pagantes 
nos jogos do Moto.

MAC e Cordino

Maranhão Atlético Clube 
e Cordino disputaram a Sé-
rie D do Brasileiro. As duas 
equipes aparecem entre os 
128 clubes no ranking. Nos 
seis jogos que o Bode Gre-
gório fez na competição na-
cional, levou 5.839 torcedo-
res ao estádio, com média 
de público de 973 pessoas 
em cada jogo. O Quadricolor 
ocupa a 72ª colocação no 
ranking.

Já a Onça de Barra do Cor-
da ficou no fim do ranking. O 
time do interior do Maranhão 
ocupa a 106ª colocação, pois 
levou ao Estádio Leandrão 
apenas 992 torcedores nos 
três jogos que fez pelo Bra-
sileiro. A média de público do 
Cordino foi de 331 por jogo.

O SAMPAIO CORRÊA CONSEGUIU O 

ACESSO E LEVOU 91 MIL PESSOAS 

DURANTE A SÉRIE C DO BRASILEIRO
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Palmeiras tem o ingresso mais caro das Séries A, B, C e D. 
Corinthians e Flamengo também superam R$ 50

INGRESSO MAIS CARO

O Palmeiras, desde que reformou e deu vida ao 
Allianz Parque, passou a ser o detentor de um título 
que o torcedor renega, não comemora e até critica. 

O Verdão, em mais uma temporada, é o responsável 
pelo valor médio do ingresso mais alto das Séries A, 
B, C e D do Campeonato Brasileiro. O clube paulista 

é o único a superar a barreira dos R$ 60. Para che-
gar ao preço médio da entrada foi feita a divisão en-
tre a renda bruta e o número de ingressos vendidos. 

Ingresso salgado!

O valor médio do ingresso dos 
dez primeiros colocados ultra-
passa os R$ 30. A sequência de 12 
clubes da Série A é quebrada pelo 
Ypiranga. O integrante da Série C 
ostenta preço médio de R$ 25,47. 
Ainda no Sul, mas pela Série D, 
o eliminado Inter de Lages ocupa 
a 17ª colocação com valor médio 
de R$ 25,24. Já o Remo está uma 

posição abaixo (R$ 24,59).

Série B do Brasileiro

O Internacional, por sua vez, 
tem o ingresso médio mais caro 
da Série B. O Colorado aparece 
na 22ª colocação no geral com 
preço de R$ 23,64. Figueiren-
se (R$ 23,08) e Criciúma (22,30), 
também do segundo escalão 
nacional, ficam logo atrás dos 

gaúchos. Ao todo, 29 clubes apre-
sentam valor médio das entradas 
acima de R$ 20. Já 109 partici-
pantes das Séries A, B, C e D têm 
preço médio acima de R$ 10.

Do outro lado do ranking, o 
Salgueiro é o responsável pelo 
ingresso médio mais barato do 
país. O clube pernambucano dis-
puta a Série C com valor médio 
da entrada a R$ 3,91. O ingres-
so mais em conta da Série D é 

do eliminado Osasco Audax (R$ 
5,06). Já o Oeste, que tem man-
dado seus jogos em Barueri, os-
tenta o melhor preço da Série B 
(R$ 6,82). A entrada mais barata 
da Série A é do Vitória (R$ 16,48).

Levando em conta as divisões, 
a Série A do Brasileirão é respon-
sável pelo valor médio do ticket 
de R$ 35,76. As entradas das ou-
tras três divisões são bem pare-
cidas. 

Série C

O que chama a atenção é o 
fato da Série C superar a Série 
B. O terceiro escalão nacional 
tem preço médio de R$ 16,82, 
contra R$ 16,59 da Série B. A 
Série D, por sua vez, registra 
entrada média a R$ 15,42.

SÉRIE A
Em sete partidas como 

mandante, o Palmeiras 
ostenta valor médio de R$ 
61,34, segundo levantamen-
to. Não por acaso, o preço 
salgado costuma garantir 
altas receitas ao atual cam-
peão brasileiro. O Palmeiras 
supera até mesmo o líder e 
rival Corinthians ao aboca-
nhar R$ 10.093.467,93. O Ti-
mão, apesar de ter a melhor 
média de público (36.652 
pagantes a 33.453 torcedo-
res), perde na arrecadação 
(R$ 9.828.851,12).

A vice-liderança é do Flamengo, 
que viu o preço médio subir com a Ilha 
do Urubu em funcionamento. Em oito 
duelos ao lado da torcida, o Mengo 
costuma cobrar, em média, R$ 58,10 
pela entrada.

O trio citado é disparado o respon-
sável pelos ingressos mais caros das 
quatro divisões nacionais. O Grêmio, 
por exemplo, ocupa a 4ª colocação no 
ranking e tem preço médio de R$ 35,65, 
ante R$ 35,60 do Vasco. Vale ressaltar 
que o Grêmio está entre os clubes com 
estádios modernos do futebol brasilei-
ro. Em sete partidas como mandante, 
o Tricolor gaúcho tem a 3ª maior arre-
cadação do país (R$ 5.111.877,30) e a 3ª 
melhor média de público (25.557).

Com oito 

partidas na Arena 

Corinthians, o 

Alvinegro do 

Parque São 

Jorge ostenta 

valor médio do 

ticket a R$ 53,05. 

O Corinthians, 

porém, ocupa o 

3º lugar nesse 

ranking. 
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GERAL

COMO TRATAR QUEIMADURAS DE SOL

A pele queimada é muito mais vulnerável a outras queimaduras, então fique fora do sol 
por alguns dias para evitar mais danos à sua pele. Saiba que, quando você estiver fora de 
casa durante o dia, mesmo na sombra, você está exposto à luz ultravioleta. Os raios ultra-
violeta podem penetrar pelas roupas. Pelo menos 50% dos raios nocivos do sol penetram 
pela roupa. Então, se você já está queimado de sol, ficar em casa é a melhor opção.
Além de ficar longe do sol, é importante ficar num lugar frio. Uma queimadura faz com que 
os vasos sangüíneos da pele se dilatem e irradiem calor para a sua pele. Você ficará mais 
confortável se baixar a temperatura do quarto e o mantiver frio.

O sol resseca a superfície 
da pele e faz com que as 
células e vasos sangüíneos 
vazem, causando desi-
dratação. Os banhos e as 
compressas fazem com que 
você se sinta melhor, mas 
podem roubar a hidratação 
da sua pele machucada. 
Para prevenir o ressecamen-
to, aplique um hidratante 
imediatamente após o ba-
nho. Para um alívio refres-
cante da dor e do resseca-
mento, deixe o hidratante na 
geladeira antes de usar.

Entrar em uma banheira de água fria é uma ótima maneira 
de refrescar a queimadura e melhorar as dores, especial-
mente se a queimadura é grande e numa região difícil de al-
cançar (como suas costas). Evite usar sabonete, pois pode 
irritar e ressecar sua pele. Se sentir que precisa usar o sabo-
nete, use um suave e enxague bem. Não use pano, esponja 
e bucha. Se você se sentir tentado a ficar na banheira por 
horas, tome uma chuveirada fria. Ironicamente, encharcar-
se por muito tempo pode agravar o ressecamento da pele, o 
que pode aumentar a coceira e o descascamento.

Você pode ficar de-
sidratado se tiver 
uma queimadura 
séria. Beba muito 
líquido, especial-
mente água, como 
se estivesse com 
febre. É possível 
determinar se você 
está hidratado no 
banheiro: se sua 
urina estiver rela-
tivamente clara, 
você está bem. 
Se estiver escura, 
você precisa beber 
mais água.

Anestésicos tópicos podem ofere-
cer alívio temporário para a dor e a 
coceira. Procure usar produtos que 
contenham lidocaína. Já que algu-
mas pessoas têm reações alérgicas 
a tais produtos, teste uma pequena 
área da pele antes de aplicar sobre 
o restante do corpo.
Anestésicos tópicos são vendidos 
tanto em creme como em spray. 
O spray é mais fácil de aplicar na 
queimadura, especialmente se ela 
for muito grande. Se você usar um, 
evite aplicar diretamente no rosto. 
Aplique em uma gaze e salpique 
suavemente no rosto.

Não volte para o sol

Hidratação

Tome um banho

Tome água Tente usar um 
anestésico tópico

Fique sabendo :

É comum que as pessoas extrapolem o tempo de exposição ao sol nas praias. Se não for possível prevenir, aprenda a tratar

As pessoas veneram o sol e o 
efeito bronzeado que ele deixa na 
pele. Mas, na verdade, este bron-
zeado dourado apenas mascara 
uma queimadura vermelha e 
forte. O sol pode causar muito 
mais dano do que simplesmen-
te uma dolorosa queimadura. 

Os dermatologistas dizem que 
uma exposição prolongada à luz 
solar causa manchas marrons 
e vermelhas, parecidas com es-
camas, ressecamento, enruga-
mento e pior, câncer de pele.

Se, mesmo sabendo dos efei-
tos que o sol em excesso provo-

cam à pele, você não conseguir 
resistir a algumas horinhas de 
exposição, veja dicas para aliviar 
a dor das queimaduras:

Aplique compressas de água 
gelada. Molhe um pano com 
água gelada e aplique direta-
mente nas áreas queimadas 

(não aplique gelo ou bolsas de 
gelo) por vários minutos, mo-
lhando o pano repetidamente 
para mantê-lo gelado. Aplique a 
compressa diversas vezes para 
aliviar o desconforto. Você pode 
adicionar um produto suavizan-
te, como bicarbonato de sódio 

ou aveia à compressa de água. 
Apenas misture um pouco de bi-
carbonato na água antes de mo-
lhar o pano ou embrulhe aveia 
seca numa gaze de algodão e 
passe na água. Depois jogue a 
aveia fora e molhe o pano na 
água que restou.
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Corpo é achado esquartejado dentro de vários sacos, na Vila Janaína.                                 
Polícia Militar foi acionada e confirmou que o cadáver é de um homem

ESQUARTEJADO E
DIVIDIDO EM SACOS

“Guri” e comparsa são presos 
em ação da Seic e Senarc

 MANDADOS

Trio especializado em roubar cargas é capturado
 MARANHÃO

O Departamento de Com-
bate ao Roubo a Carga da 
Superintendência Estadual 
de Investigações Criminais 
(Seic) realizou operação 
para cumprimento de seis 
mandados de prisão preven-
tiva expedidos pelos juízos 
da Comarca de Chapadinha 
e pela 1ª Vara Criminal da 

Comarca de São Luís em 
desfavor de Raimundo Fer-
reira Barros, de 52 anos, co-
nhecido também por “Neto 
de Davinópolis“, Aleciano 
dos Santos Reis, de 31 anos, 
e João Alberto Chaves Jú-
nior, 30 anos.

Os mandados são oriun-
dos de inquéritos policiais 

abertos ainda em 2017 
quando da investigação da 
atuação da quadrilha no 
Estado do Maranhão refe-
rente aos assaltos pratica-
dos nos dias 24 de janeiro 
de 2017 e 16 de maio do 
mesmo ano, ambos prati-
cados em Santa Inês, na 
altura do povoado Barro 

Vermelho, e no dia 23 de 
maio de 2017, na cidade de 
Chapadinha.

Os valores das cargas 
de cigarros roubadas nes-
ses três eventos chegam 
a R$ 385.908,96.  Para 
cada um dos presos havia 
dois mandados em aber-
to, sendo um destes cum-

prido através de colabora-
ção entre as polícias Civil 
e Militar de Grajaú – MA.

Após as formalidades le-
gais, os suspeitos foram en-
caminhados ao Centro de 
Observação Criminológica 
e Triagem de São Luís, onde 
permanecerão à disposição 
do Poder Judiciário.

Em continuidade às 
ações de combate ao crime 
organizado e ao tráfico de 
drogas no interior do Esta-
do, a Polícia Civil, por meio 
da Seic e Senarc, deram 
cumprimento a mandados 
de busca e apreensão, que 
resultou nas prisões de Ge-
nival da Silva Reis e Jessi-
valdo Soares dos Santos, 
na cidade de Carutapera.

Durante as buscas na 
casa do suspeito Jessival-
do, mais conhecido como 
“Guri”, foram encontrados 
várias embalagens de cra-
ck já prontas para serem 
comercializadas, duas 
balanças de precisão, di-
nheiro oriundo da venda de 
drogas e apetrechos para 
o tráfico. O suspeito já res-
ponde processo criminal 
pelo mesmo crime.

Já o outro suspeito, 
Genival da Silva Reis, 

apresentou documen-
tação falsa em nome de 
Geremias, que, após con-
sultas em sistemas de se-
gurança, foi constatado 
que o mesmo é foragido 
do Estado do Pará e pos-
sui uma condenação de 
oito anos pelo crime de 
tráfico.

Após a ação policial, to-
dos foram encaminhados 
à sede da delegacia local, 
onde foram tomadas as de-
vidas providências de acor-
do com a análise jurídica 
dos fatos, sendo autuados 
por prática de crime de trá-
fico de drogas (Jessivaldo) 
e uso de documento falso 
(Genival).

Diante dos fatos, os sus-
peitos foram encaminha-
dos à Unidade Prisional de 
Carutapera, onde perma-
necerão à disposição do 
Poder Judiciário.

Na Vila Janaína, uma 
informação de homicídio 
terminou em um esquar-
tejamento. Isso mesmo! 
Um corpo foi encontrado 
divididos em sacos plás-
ticos e jogados como se 
fosse lixo.

O corpo esquartejado 
foi desovado para que 
a limpeza pública reco-
lhesse os restos mortais 
e o crime não fosse des-
coberto, mas o odor era 
muito forte, incomodan-
do os populares.

Um curioso foi verifi-
car um dos sacos e viu 
que era parte de corpo 
humano. Imediatamente 
chamou a Polícia Militar, 
que confirmou o achado 
cadavérico. O corpo seria 
de um homem.

O Instituto Médico Le-
gal (IML) foi ao local do 
achado e realizou a retira-
da do corpo.

Os peritos do Instituto 
de Criminalística (Icrim) 
do Maranhão também 
estiveram na Vila Janaína 
para dar início às investi-
gações do caso.

O CADÁVER ESQUARTEJADO FOI 
DESCOBERTO POR MORADORES 
DA VILA JANAÍNA, QUE FICARAM 

INCOMODADOS COM O MAU CHEIRO
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