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DICAS: COMO SE IRRITAR MENOS 
COM AS PESSOAS
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                           PÁGINA 2

ROTEIRORECEITA – BATATA RECHEADA

PIADA
GOLF NO ALENTEJO!
Três Alentejanos 
reunidos tentam 
encontrar uma nova 
maneira de passar o 
tempo. Diz um:
- Oh compadris, já chega 
de sueca e dominó. Tou 
farto disto!!
Diz outro: 
- Atão e se fossemos 
jogar golfi ?
Pergunta o primeiro:
- Atão, oh! compadri, 
com’é quisso se joga ?
- É c’um pau, umas 
bolas e um buraco.
Responde o outro :
- Atão tá beim ; ê cá dou 
o pau.
Diz o segundo:
- Prontos ê cá dou as 
bolas.
Responde o terceiro :
- Cumpadres, ê cá nã 
jogo.

1 - Respire fundo - Respirar fundo e pelo 
diafragma pode diminuir o estresse que o seu 
corpo está sentindo.[1] Calmamente conte até 
dez, bem lentamente. Imagine-se na praia. 
Deixe o som interior das ondas e gaivotas 
purificar você. Sinta a água do mar no rosto e 
deixe isso lhe acalmar. Pense na experiência 
mais calma que você já teve; o sentimento 
de alguém amado, a memória do sucesso, a 
sensação de não ter responsabilidade nenhuma.

2 - Pergunte-se a si mesmo - em que isso me 
ajuda? “O que eu ganho ficando irritado?” Se 
você pensar bem sobre isso, não é tanto asim. 
Talvez você se sinta superior à outra pessoa. 
Mas você realmente quer que o julgamento 
de quem você é derive do que “outras” pessoas 
fazem, o do que “você” faz? Sua identidade será 
muito mais forte se você baseá-la no que você 
faz, não no que os outros fazem.

3 - Preste atenção à sua linguagem corporal 
- Franzir a testa, olhar irritado e outras 
linguagens corporais desagradáveis transmitem 
raiva e desprezo. E é contagioso, então se 
chegar até a pessoa que lhe irrita, ela pode se 
sentir com raiva também e as coisas podem 
ficar piores. Tente manter uma atitude calma e 
serena, sem expressões faciais que mostrem que 
você está irritado ou aborrecido.
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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 
Baixa – 00h02 – Altura: 1.01m
Cheia – 06h07 – Altura: 5.24m
Baixa – 12h17 – Altura: 1.1m
Baixa – 18h20 – Altura: 5.55m

Ingredientes:
2 batatas médias cozidas 
200 gramas de queijo 
mussarela 
pedacinhos de bacon frito a 
gosto
1 ovo 
1/2 lata de creme de leite 
cebolinha a gosto

Modo de preparo:
1 - Cozinhe as batatas em uma 
panela com água.
2 - Em seguida, com cuidado, 
faça uma cavidade retirando 
a polpa das batatas cozidas e 
reservando-as.
3 - Em um recipiente, coloque 
as polpas das batatas e 

misture-as bem com o ovo, 
o queijo, o bacon, o creme de 
leite, o sal e a pimenta-do-
reino.
4 - Em um tabuleiro, coloque 
as duas batatas e, dentro das 
cavidades, coloque um pouco 
do queijo mussarela, a mistura 
das polpas, uma camada 
de bacon frito, mais queijo 
mussarela, bacon e, para 
finalizar, salpique cebolinhas 
a gosto.

5 - Agora é só levar ao forno a 
230º C por aproximadamente 
20 minutos, e voilà : retire do 
forno e sirva essa delícia!
sal e pimenta-do-reino a gosto

Cine Teatro da Cidade - 
Rua do Egito, s/nº - Centro 
- 14h – Apuração dos 
concursos dos desfiles de 
blocos e escolas de samba 
realizados na Passarela do 
Samba.

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

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

Regional Tira-Teima – 
Todas as quintas-feiras 
às 20h no Nativa Grill 
(antigo seu Guma).Rua 
dos Periquitos, 14 – Jardim 
Renascença 

Bar da Lú – Aos sábados e 
domingos seresta ao vivo a 

partir das 17h com a banda 
Novo Estilo. Toda sexta 
tem o DJ Junior tocando 
todos os ritmos a partir das 
17h.E, de terça a domingo, 
funciona o Restaurante 
Luar do Nordeste. Avenida 
Casemiro Júnior – Anil – 
ao lado da sede do antigo 
Lítero. 

Projeto do Grupo Gravina - 
Grupo Gravina apresenta o 
Projeto Amizade  & Música, 
convidando sambistas e 
artistas maranhenses. 
Todas as quintas-feiras 
a partir das 21 horas, no 
Trutas Rango Bar, Avenida 
Litorânea, 64 (antigo 
Bangalô)

Bar e Restaurante da 
Raquel – Oferece seresta 
ao vivo, todas as sextas-
feiras a partir das 19h, com 
cerveja gelada, gente bonita 
e fácil acesso. Avenida 
Edson Brandão no Anil em 
frente a Farmácia Pague 
Menos.

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

FORRÓ NO CSU DA COHAB

Lava-Pratos – A 72ª edição do Carnaval 
do Lava Pratos será realizada nos dias 17 e 18 de no 
Parque Municipal do Folclore Therezinha Jansen, na 
orla marítima da sede da cidade. A expectativa é que 
mais de 100 mil foliões passem pela cidade para se 
despedir do período momesco e participar do primeiro 
Carnaval fora de época do país.
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Seleção tem postos para soldado combatente, 
soldado especialista músico e soldado 

especialista corneteiro. Inscrições para o 
concurso da PM/DF abrem no dia 25 deste mês

2.024 VAGAS
NA PM

Salários de até R$ 10 mil 
em seletivo da Transpetro

 1.806 VAGAS

Já foi divulgado o edital do 
concurso da Transpetro (Pe-
trobras Transporte) destina-
do a preencher 1.806 vagas, 
sendo 156 imediatas e 1.650 
para cadastro reserva (CR). 
Os salários iniciais variam de 
R$ 3.745,32 a R$ 10,726,45. 

Organizada pela Fundação 
Cesgranrio, a seleção já está 
com inscrições abertas. Será 
possível  se candidatar até 7 de 
março, por meio do site www.
cesgranrio.org.br. As taxas 
custam R$ 47 (nível médio/
técnico) e R$ 67 (superior).

Nível médio é requisito 
para técnico de adminis-
tração e controle júnior (15 
postos + 150 CR). Além de 
segundo grau, é necessário 
possuir formação técnica 
para concorrer como técnico 
ambiental júnior (3 + 30 CR),  
técnico de faixa de dutos jú-
nior (2 + 40 CR), técnico de 
inspeção de equipamentos 
e instalações júnior (1 + 10 
CR), técnico de manutenção 
júnior - automação (5 + 50 
CR), técnico de manutenção 
júnior - elétrica (2 + 20 CR), 
técnico de manutenção jú-
nior - mecânica (7 + 140 CR), 
técnico de operação júnior 
(8 + 80 CR) e técnico de su-
primento de bens e serviços 
júnior (10 + 100 CR).

Profissionais com curso su-
perior têm opções no concur-
so da Transpetro 2018 como 
administrador júnior (13 + 130 
CR), advogado júnior (3 + 30 
CR), analista de comercializa-
ção e logística júnior - comér-
cio e suprimento (1 + 10 CR), 
analista de comercialização 
e logística júnior - transporte 

marítimo (2 + 20 CR), analista 
de sistemas júnior - infraestru-
tura (3 + 30 CR), analista de 
sistemas júnior - processos de 
negócio (3 + 30 CR), analista 
de sistemas júnior - SAP (3 + 
30 CR), analista financeiro jú-
nior (2 + 20 CR), contador jú-
nior (5 + 50 CR), economista 
júnior (2 + 20 CR), enfermeiro 
do trabalho júnior (1 + 10 CR), 
médico do trabalho júnior (1 + 
10 CR), profissional de comu-
nicação júnior - jornalismo (1 
+ 10 CR), profissional de meio 
ambiente júnior (6 + 60 CR) e 
engenheiro júnior nas seguin-
tes especialidades: automa-
ção (11 + 110 CR), civil (3 + 30 
CR), elétrica (8 + 80 CR), geo-
técnica (3 + 30 CR), mecânica 
(18 + 180 CR), naval (2 + 20 
CR), processamento químico 
(2 + 20 CR), produção (6 + 60 
CR) e telecomunicações (4 + 
40 CR).

As oportunidades estão 
distribuídas entre os Estados 
do Rio de Janeiro, Amazo-
nas, Bahia, Pernambuco, Rio 
Grande do Sul, São Paulo, 
Paraná, Maranhão, Espírito 
Santo, Minas Gerais e Santa 
Catarina, além de Brasília. 

>>Sobre as provas

O concurso da Transpetro 2018 
envolverá prova objetiva para to-
dos os cargos, além de exame 
discursivo para os concorrentes 
à carreira de advogado, com apli-
cação prevista para 15 de abril.

A avaliação discursiva tra-
rá 60 questões de múltipla 
escolha para funções de nível 
médio/técnico e 70 para as 
de superior. 

A Polícia Militar do Distrito Fe-
deral (PM/DF) está com concur-
so aberto para preenchimento de 
2.024 vagas de soldado nos qua-
dros de combatentes (2.000 pos-
tos), especialistas músicos (6) e 
especialistas corneteiros (18).  Do 
total de oportunidades para sol-
dado combatente, 500 são para 
admissão imediata (450 homens 
e 50 mulheres) e 1.500 para ca-
dastro reserva (CR).

No caso das ofertas para 
especialistas músicos, elas 
estão distribuídas entre as 
seguintes especialidades: cla-
rineta/clarones (1), saxofone 
(1), trompa (1), trompete (1), 
trombone tenor/trombone 
baixo (1) e tuba (1).

Para participar do concurso 
da PM/DF é necessário pos-
suir curso superior em qual-
quer área, idade entre 18 e 30 
anos e altura mínima de 1,60m 
(sexo feminino) e 1,65m (sexo 
masculino). 

Durante o curso de forma-
ção, a remuneração é de R$ 
4.969,22. Após o ingresso, o 
salário sobe para R$ 6.095,41. 
Os valores informados já con-
sideram o auxílio-alimentação 
mensal de R$ 850.  

>>Como se inscrever no 
concurso da PM/DF 2018

As inscrições para o con-
curso da PM/DF abrem em 
25 de fevereiro e vão até 26 de 
março para especialista mú-
sico e corneteiro e 4 de abril 
para combatente.  

O processo seletivo é or-

ganizado pelo Instituto Ame-
ricano de Desenvolvimento 
(Iades), que receberá as can-
didaturas por meio do site 
www.iades.com.br. O valor da 
taxa é de R$ 88.

>>Sobre as provas 

Na primeira fase, o con-
curso da PM/DF terá provas 
objetiva e discursiva, com apli-
cação prevista para 29 de abril 
(músicos e corneteiros) e 6 de 
maio (combatentes). O con-
teúdo programático engloba 
língua portuguesa, língua in-
glesa, matemática/raciocínio 
lógico, atualidades, legislação 
aplicável à Polícia Militar do 
Distrito Federal, criminologia 
e conhecimentos específicos.

Nas demais etapas, os can-
didatos serão submetidos a 
testes de aptidão física, exa-
mes biométricos, avaliações 
médica/psicológica e sindicân-
cia da vida pregressa/inves-
tigação social, além de prova 
prática instrumental e análise 
de títulos apenas para especia-
listas músicos e corneteiros.  

De acordo com o edital, o 
concurso da PM/DF terá vali-
dade de dois anos, prorrogá-
vel por mais dois, a critério da 
corporação. 

>>Atribuições
do soldado

Executar o policiamento os-
tensivo; atender ocorrências 
policiais; desempenhar a ativi-
dade policial militar visando à 

preservação da ordem pública; 
promover a segurança pública 
por meio de atividades preven-
tivas e repressivas imediatas 
nos diversos tipos, modalida-
des, processos e circunstân-
cias de policiamento previstos, 
no lugar, forma e tempo em 
que for designado; auxiliar os 
Oficiais, Subtenentes e Sar-
gentos no cumprimento das 
atividades típicas da Polícia 
Militar do Distrito Federal; auxi-
liar a execução das operações 
e ações de natureza policial 
militar ou de interesse de segu-
rança pública; redigir boletins 
e ocorrências policiais; realizar 
as atividades de inteligência 
policial, quando designado; 
conduzir veículos automotores 
em serviços, executar ações e 
operações policiais militares; 
realizar manutenção de pri-
meiro escalão no armamento, 
equipamentos e viaturas; exe-
cutar tarefas da graduação su-
perior, quando necessário para 
o serviço policial; e zelar pelo 
fiel cumprimento da hierarquia 
e disciplina militar.
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6.509 ATENDIMENTOS 
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Governo do Estado do Maranhão atende mais de seis mil pessoas 
durante Mutirão do Glaucoma em sete regionais de saúde

5 dicas para acabar com
a ressaca de carnaval

  FIQUE DE OLHO
Mais de seis mil pessoas 

foram atendidas durante as 
atividades do Mutirão do Glau-
coma, em janeiro. As ações, 
promovidas pelo Governo do 
Estado, por meio da Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES), 
alcançaram moradores de 58 
municípios distribuídos em 
sete regionais de saúde.

No interior do Maranhão, 
37.70% dos pacientes aten-
didos foram diagnosticados 
com o glaucoma. A ação faci-
lita o acesso da população a 
exames, consultas oftalmo-
lógicas e medicamento para 
combate ao glaucoma.

No primeiro mês do ano, 
o mutirão esteve nos municí-
pios das regionais de saúde 
de Pinheiro, Açailândia, São 
João dos Patos, Zé Doca, Bal-
sas, Pedreiras e Santa Inês. 
Ao todo, 6.509 atendimentos 
foram realizados durante as 
ações do Governo do Estado.

Para o secretário de Esta-
do de Saúde, Carlos Lula, os 
resultados das primeiras ati-
vidades do mutirão em 2018 
foram positivos. “Em 2017, be-
neficiamos milhares de pesso-
as. Nossa proposta esse ano é 
ampliar esse alcance e inten-
sificar as atividades do mu-
tirão por todo o estado. Esse 
é um trabalho de prevenção 
e combate, importante para 
quem necessita, mas não tem 
condições de acesso ao tra-
tamento adequado. Estamos 
satisfeitos com esse primeiro 
resultado e esperamos bene-
ficiar muitos outros cidadãos 
maranhenses”, disse.

O mutirão permite a detec-

NO INTERIOR DO MARANHÃO, 37.70% DOS PACIENTES 
ATENDIDOS FORAM DIAGNOSTICADOS COM O GLAUCOMA

ção precoce da doença, o que 
contribui para o tratamento 
mais rápido e adequado, evi-
tando a perda da visão. Além 
disso, é possível realizar o 
diagnóstico de outras doen-
ças como a catarata, que tam-
bém é frequente no diagnós-
tico dos pacientes durante a 
realização das ações de com-
bate ao glaucoma.

Dos 6.509 atendimentos 
realizados durante as ações 
do mutirão do glaucoma, fo-
ram diagnosticados 821 casos 
de pessoas com catarata, sen-
do que 56.88% sofriam com o 
problema nos dois olhos – o 
que resultou na realização de 
1.288 cirurgias para a retirada 
da catarata.

Glaucoma

Considerada uma doença 
silenciosa e assintomática, 
o glaucoma causa danos ao 

nervo óptico, geralmente por 
causa do aumento da pressão 
intraocular. Por isso, durante 
o atendimento no mutirão, os 
pacientes passam por exames 
como a campimetria, a tono-
metria e a fundoscopia.

Os procedimentos servem 
para verificar falhas no campo 
de visão central e periférica do 
paciente, medir a pressão in-
terna do globo ocular e avaliar 
as estruturas do fundo do olho. 
Com os resultados dos exa-
mes, os pacientes passam por 
avaliação médica, onde são 
orientados e encaminhados 
para tratamento adequado.

Qualquer pessoa com mais 
de 40 anos, e que sofre com 
pressão intraocular elevada, 
histórico familiar de glauco-
ma e portadoras de doenças 
como diabetes, hipertensão 
e hipertireoidismo precisa se 
submeter a exames de pre-
venção ao Glaucoma.

Nós sabemos que é muito divertido participar de todas as fes-
tas de carnaval, mas quando acaba, esta festa sempre nos reser-
va algumas surpresas. Como em época de férias, é muito mais 
comum ver as pessoas passando do limite, uma palavra bem cha-
ta passa a fazer parte dos dicionários de muita gente: ressaca.

Conheça algumas dicas para matar a ressaca:

1. CISTEÍNA: OS BRÓCOLIS SALVAM
Quando você estiver querendo que o mundo acabe e o álcool deixe de existir, você também vai 
querer que seu fígado libere todo o etanal do seu corpo. Também conhecido com acetaldeído, 
o etanal é uma toxina gerada pela reação do álcool no corpo humano e pode causar dores de 
cabeça, náuseas e tontura. Por isso, não há nada melhor do que cisteína encontrada em ovos, 
brócolis, pimenta, cebolas e gérmen de trigo. Esse aminoácido é responsável pela eliminação de 
boa parte do acetaldeído, sendo responsável pela aceleração no processo da cura da ressaca.

2. POTÁSSIO: BANANAS PODEM AJUDAR
Já reparou que, quando você está no bar, é mais comum encontrar seus amigos no banheiro do 
que na mesa? Pois é, o álcool faz com que os seres humanos urinem muito mais do que o nor-
mal. Devido ao fato de as bebidas alcoólicas serem muito diuréticas, é comum que os nutrientes 
do corpo sejam eliminados junto com a urina. O potássio é um dos elementos que mais são 
eliminados no processo, por isso é de suma importância que as pessoas com ressaca comam 
alimentos ricos nesse nutriente – e não adianta fazer cara feia por causa do enjoo. A falta de po-
tássio pode causar alguns problemas no sistema nervoso e muscular, por isso ingerir bananas, 
batatas chips e suco de laranja pode ser uma ótima ideia.

3. Frutose: o doce nunca é doce na ressaca
Você sabe o que é o glicogênio? Trata-se de uma reserva de energia vital para a sobrevivência dos 
animais, armazenada no fígado e nos músculos. Quando ingerimos álcool, o glicogênio é transfor-
mado em glicose e logo depois é eliminado do corpo pela urina. Por isso é muito comum a sensa-
ção de total cansaço nas manhãs “pós-bebedeira”. E uma das maneiras mais simples (e rápidas) 
de recuperar as reservas de energia é por meio da frutose (açúcar oriundo das frutas). Encontrada 
em frutas, a frutose acelera o processamento do álcool pelo corpo. Infelizmente, isso não significa 
que as frutas vão ser gostosas, pois é fato que o paladar em dias de ressaca fica bastante alterado.

4. Sódio: o isotônico de verdade
O sal em excesso faz mal à saúde, mas ele é muito necessário para que o corpo consiga realizar 
algumas das principais reações químicas necessárias para a manutenção dos estados normais. 
Isso acontece porque o sal é rico em sódio, eletrólito essencial para os seres humanos. Junto com 
o potássio, o sódio é eliminado em grandes quantidades pela urina. Acordou com ressaca? Está 
na hora de comer alguma coisa com sal. Mas há também outras formas de fazer o organismo 
recuperar o elemento químico. Ingestão de isotônicos é uma ótima alternativa, mas água de coco 
pode ser ainda melhor.

5. Água: recuperar o que foi perdido
Você sabe qual é a relação entre desidratação e dores de cabeça na ressaca? Como o álcool faz com 
que as pessoas urinem mais do que o normal, existe uma grande perda de água. Por isso, o corpo 
tenta se reidratar roubando água do cérebro, que acaba ficando um pouco menor do que o normal. 
As membranas que ligam o cérebro ao crânio são esticadas e assim surge a dor. Para fazer com que 
isso seja amenizado: água, muita água. O líquido é capaz de fazer com que seu corpo seja reidratado, 
além de permitir que o cérebro volte a trabalhar da maneira correta. Logicamente, um copo de água 
não fará a dor passar em 2 minutos, mas a reidratação é essencial para a “revitalização”.



5GERAL
22/12/201614/2/2018

CONVERSE COM VOCÊ 
MESMO NO WHATSAPP

Guardar fotos, arquivar áudios, sal-
var a lista de compras do supermer-
cado e até mesmo desabafar: tudo 
isso pode ser feito em uma conver-
sa com você inclusive no WhatsApp. 
Apesar de parecer bobagem – e um 
pouco solitário –, a dica pode ser útil 
na hora de guardar arquivos sem pre-
cisar abrir mais de um aplicativo. Para 
fazer isso, você precisa primeiro sal-
var o seu contato no celular. Depois, 
no WhatsApp, abra a conversa com 
um amigo e envie o seu contato. Para 
fazer isso, clique no sinal +, no iOS, 
ou no clipe de papel, no Android. Veja 
passo a passo:

NO IOS

NO ANDROID

/// Primeiro, salve seu con-

tato no celular. Depois, abra 

a conversa com um amigo, 

aperte no sinal + e depois em 

“Contato”.

// Procure pelo seu nome 

e, depois, clique em enviar 

contato. Quando fi zer isso, vai 

aparecer ali a opção “Mensa-

gem” e, clicando ali, você já 

pode começar uma conversa 

com você mesmo.

/// Após salvar o seu contato, abra 

uma conversa com um amigo e 

aperte no ícone de clipe de papel. 

Em seguida, aperte em “Contato”.

/// Após selecionar o contato, 

clique em “Enviar”. Para iniciar 

a conversa com você mesmo, 

basta clicar em “Mensagem”, e 

então abrirá uma tela possibili-

tando a conversa.

/// Além disso, também existe a 

possibilidade de você conversar em 

um grupo só seu. Para isso, bastacriar um grupo, 

adicionar um amigo e depois removê-lo do grupo.

/// Para remover, basta clicar no participante do grupo a 

ser excluído e depois em “remover do grupo”

NOVIDADE

“Explosão 
de corações”
na timeline 
do Facebook

O Fa-

c e b o o k 

l i b e r o u 

uma fun-

c i o n a l i d a d e 

que promete espalhar 

amor pela timeline dos 

usuários. Para criar uma 

“explosão de corações” 

na sua timeline basta 

escrever “um abraço” ou 

“xoxo”(que significa “kis-

ses and hugs”, em inglês), 

seja em uma legendade 

postagem ou nos co-

mentários de uma pu-

blicação. Não está cla-

ro o motivo pelo qual o 

Facebook ativou esses 

efeitos,que foram per-

cebidos nesta sema-

na. A rede social tam-

bémnãodivulgou se 

a novidade faz parte 

de uma ação especí-

fica ou se é definitiva.

Os corações 

estão dispo-

níveis para 

usuários de 

Android e iOS, 

n a s plataformas mo-

bile e desktop.

A TELA 

FICA CHEIA 

DE AMOR
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SEU SIGNO DE HOJE

ÁRIES - Mantenha-se fiel aos seus pla-
nos e verá como tudo acabará saindo 
a seu favor. Faça um programa com a 
pessoa amada. Saúde excelente. Ra-
ciocine a respeito de tudo o que tem 
ocorrido com você, para evitar con-
frontos desnecessários.

TOURO - Raciocínio rápido, excelente 
intuição e mente voltada somente para 
o bem, é o que lhe pressagia o fluxo 
astral deste dia. Contudo, evite exces-
so de velocidade ao dirigir e seja mais 
constante em seus projetos.

GÊMEOS - Uma difícil fase se inicia 
hoje para você. Os astros indicam rou-
bos, enganos, da queda do crédito e da 
reputação. Procure se precaver. Bom 
para as investigações. Provavelmente, 
no decurso do período, deverá receber 
ajuda de um amigo ou de uma pessoa 
mais velha. O fluxo é dos melhores 
também para tratar de assuntos legais 
e para impor-se no trabalho.

CÂNCER - Tendência para investigar 
assuntos místicos, a química, a me-
dicina e as pesquisas. Terá sucesso. 
Todavia, evite as aventuras perigosas, 
acidente, cuide da saúde e não assuma 
compromisso hoje. Indicações de mui-
ta atividade e inconstância neste dia.

LEÃO - Um pequeno obstáculo, des-
gosto ou atrito passageiro poderá 
surpreendê-lo as primeiras horas. Es-
teja prevenido a fim de evitar qualquer 
complicação. Influência positiva para 
os estudos, associações e amizades.

VIRGEM - Hoje tem início uma fase 
astral em que marcará sua ascensão 
e prosperidade profissional. Mas haja 
com prudência e confiança e si e não 
descuide de suas obrigações fami-
liares. Você será bem sucedido em 
divertimentos, jogos e em práticas 
esportivas.

LIBRA - Se sua função é pública, hoje 
terá satisfações e receberá honras. Por 
outro lado, o fluxo é bom aos negócios 
e as novas empresas e especulações 
que realizar. Sucesso no amor.

ESCORPIÃO - Bons pressentimentos 
relacionados em seus negócios finan-
ceiros, farão com que tudo mude para 
melhor. Dia dos mais positivos aos 
assuntos íntimos e as questões senti-
mentais e amorosas. Sucesso para os 
artistas, funcionários públicos e viajan-
tes deste signo.

SAGITÁRIO - Não assuma compro-
missos ou responsabilidade sem antes 
estudar suas reais condições. Dia po-
sitivo a vida religiosa e ao amor. Faça 
pequenas alterações na sua rotina. 
Existe a possibilidade de você aceitar 
alegremente todos os seus deveres e 
responsabilidades.

CAPRICÓRNIO - Prepare-se para re-
ceber surpresas agradáveis neste dia. 
Por outro lado, conseguirá ótimos re-
sultados em seus empreendimentos 
novos no campo profissional  e nas 
comunicações de um modo geral. Con-
trole sua rebeldia, e não se exponha 
aos seus inimigos declarados.

AQUÁRIO - Período positivo para as 
suas atividades artísticas e tudo que 
está relacionado com as artes. Os lu-
cros e os negócios através do esforço 
empreendido no trabalho deverão au-
mentar. Não e possível acertar todos 
os setores da sua vida, se você mesmo 
não está se importando em querer fa-
zer algo para mudar tudo isso.

PEIXES - O trabalho renderá o bastante 
para deixá-lo feliz; excelente chance de 
realizar negócios imobiliários. Todavia, 
evite discutir em seu lar. Tudo o que 
você  fizer durante este período, poderá 
vir a acontecer o melhor modo possível. 

DANIELE SUZUKI 
DEIXA DE ATUAR 

PARA DIRIGIR FILME
Com mais 

de trinta 
trabalhos 

na TV 
em qua-
se vinte 
anos de 
carreira, 

Daniele 
Suzuki colaborou para 

ampliar a visibilidade de 
orientais no mais podero-

so veículo de comunica-
ção do País. Mas a artista, 

de 40 anos, afirma que 
muitos brasileiros ainda 

não se sentem represen-
tados na teledramaturgia. 
Outra crítica que faz é so-

bre a escassez de atrações 
voltadas ao telespectador 
mirim nos canais abertos. 

No momento, ela dá um 
tempo nas novelas para 
se dedicar a um projeto 

pessoal: um longa docu-
mental sobre a dolorosa 

realidade de crianças refu-
giadas. O filme, ainda sem 

data de estreia, chama-
se ‘S.Ó.S’. Ainda neste 

semestre, o público da 
TV Brasil poderá vê-la em 
‘Baile de Máscaras’, série 

em 13 episódios com foco 
no marketing sujo pratica-
do nos bastidores de uma 

campanha política.

MANSÃO 
OSTENTAÇÃO

Há cerca de sete meses, 
Zezé Di Camargo e Graciele 
Lacerda se mudaram para a 
nova mansão do sertanejo 
em Alphaville, bairro nobre 
de Barueri, na Grande São 
Paulo, porém, a reforma 
para deixar a casa do jeiti-
nho que o casal queria ain-
da está sendo finalizada. 
Em entrevista, a arquiteta 
e paisagista Sonia Wikita, 
responsável pela reforma 
da casa de 3 mil metro qua-
drados, contou que além de 
quatro suítes, sendo uma 
para o casal e as outras 
três feitas especialmente 
para os filhos do cantor, a 
residência de Zezé tem am-
bientes projetados para re-
ceber a família e os amigos 
do cantor. A mansão ainda 
tem duas piscinas, sendo 
uma delas coberta e aque-
cida, academia, um cine-
ma particular, uma quadra 
poliesportiva, um ofurô na 
área externa, e duas cozi-
nhas, sendo uma gourmet 
com churrasqueira.

NALDO FAZ MÚSICA 
PARA PEDIR PERDÃO A 

MORANGUINHO
Acusado de agressão 

por Ellen Cardoso, de 
quem está separado há 
dois meses, Naldo Benny 
fez uma música para a ex-
mulher, com um pedido de 
perdão na letra. Na canção, 
que se chama “Decifrar” 
e foi divulgada no YouTu-
be, o cantor assume que 
errou e diz que quer fazer 
Moranguinho feliz. “Como 
eu queria ter o seu per-
dão. Sei que vacilei, hoje 
não erro mais não. Porque 
sei a dor que o teu silêncio 
provoca. Como eu quero, 
espero, o teu beijo de volta. 
Olha só como estou. Nos-
sa história não deve, não 
pode terminar assim. Meu 
amor, por favor, é você que 
eu amo e quero e que me 
faz viver feliz”, diz um tre-
cho da música.

DADO DOLABELLA É PRESO
POR NÃO PAGAR PENSÃO

O ator Dado Dolabella foi detido em São Paulo após 
a Justiça do Rio de Janeiro expedir um mandado de pri-
são pela falta de pagamento da pensão alimentícia para 
um dos seus filhos. Preso na rua e levado para o 5º DP 
da Aclimação, o famoso desabafou com os jornalistas 
sobre a dívida de R$ 196 mil. “Esse valor da pensão está 
errado, é um valor que eu não recebo mais. Eu queria 
poder dar mais pro meu filho. Que pai não quer?”, decla-
rou o artista para a TV Globo.

FAUSTÃO OPERA O 
CORAÇÃO

Internado no 
Hospital Albert 

Einstein, em 
São Paulo, 

Fausto Silva 
se submeteu 

a uma  an-
gioplastia para 
desobstruir uma 

artéria e recebeu dois stents. 
Segundo o site “Notícias 

da TV”, o apresentador foi 
ao hospital fazer exames 

de rotina e um dos exames 
detectou uma obstrução 

de uma artéria. Além de um 
cateterismo para examinar os 

vasos sanguíneos e o inte-
rior do coração, os médicos 

detectaram a necessidade da 
angioplastia e de implanta-

ção de dois stents. Todos os 
procedimentos transcorreram 

tranquilamente. 

PABLO VITTAR DÁ ATAQUE DE
ESTRELISMO EM RESTAURANTE

Estourada 
em todo o 

país, a canto-
ra Pabllo Vit-
tar recente-

mente deixou 
o anonimato 

para trás e 
conheceu 

bem de perto 
a fama, o su-
cesso e todo 

o glamour do 
mundo artís-

tico. Apesar 
disso, segundo informações, a drag queen mais famosa do 

momento deu um ataque de estrelismo nos últimos dias. 
De acordo com a apresentadora da TV Record, a artista 

esbanjou antipatia durante um jantar com amigos que 
aconteceu em um restaurante de São Paulo. Pabllo teria 

feito várias exigências no local, fora destratar funcionários 
que atendiam a mesa dela. Além disso, a drag pediu para 

que os garçons não olhassem diretamente para ela quan-
do fossem anotar os pedidos.
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NOVELAS

u
GLOBO

TEMPO DE AMAR

u
GLOBO

MALHAÇÃO

u O OUTRO LADO DO PARAÍSO
GLOBO

uDEUS SALVE O REI
GLOBO

Edgar gosta do clipe de Fio, e 
Malu tenta denegrir o rapaz. As 
Five estudam juntas para o Enem. 
Há uma passagem de tempo. El-
len e Jota começam a ensinar as 
crianças. Benê e Guto escolhem 
as músicas que irão tocar em 
suas provas de habilidade. Keyla 
decide fazer uma festa surpresa 
para Tato. Tina sai de casa aba-
lada com o estado de Mitsuko. 
Chega o dia da prova. Clara vê 
Fio entrosado com Taís. Julinho 
pede para estudar na nova escola 
particular, a The Best, e Josefina 
o repreende. Malu fica insegura 
com a pouca procura à sua es-
cola. Roney busca Tato no local 
da prova e na volta para casa são 
abordados por Aldo na rua.

Não haverá exibição – Transmis-
são de jogo da Champion League.

Afonso suplica para Amália se 
lembrar dele. Virgílio se aprovei-
ta da falta de memória de Amália 
para dizer que Afonso a seduziu 

FORA DO BBB18, JAQUELINE
QUER SER MISS BUMBUM

Segunda elimi-
nada da atual edi-
ção do Big Brother 
Brasil 2018, Jaque-
line Grohalski falou 
que não descarta 
participar do con-
curso Miss Bum-
bum deste ano se 
receber um convi-
te.  A organização 
do concurso de be-
leza havia informa-
do que Jaqueline 
foi convidada para 
participar, mas a 
assessoria da ex-
BBB afirmou que 
ainda não recebeu 
nenhum convite oficial. Apesar disso, a proposta já é ava-
liada. “Ainda é cedo pra dizer o que ela vai ou não fazer, 
mas Jaqueline disse que não descartaria a participação no 
concurso”, disse o representante da biomédica. Jaqueline 
precisa respeitar o contrato de seis meses da Rede Glo-
bo por conta da participação no reality show. Ela só pode 
aparecer em concursos televisionados em outra emisso-
ra a partir de junho. O Miss Bumbum começa em agosto, 
com a apresentação das 27 candidatas. Esta será a última 
edição do concurso, que começou em 2012.  

JOJO VAI INGRESSAR                            
NA CARREIRA                           

DE ATRIZ
Vivendo 

o sucesso 
desde que 
o hit “Que 

Tiro Foi 
Esse?” to-
mou conta 

de todo o 
país, Jojo Tody-
nho se prepara para deixar os 
palcos e ingressar na carreira 

de atriz. Pelo menos por 
algumas horas. Isso porque 

a cantora foi convidada para 
participar do longa “Crô em 

Família”, continuação do 
filme do mordomo criado por 

Aguinaldo Silva vivido por 
Marcelo Serrado em “Fina Es-
tampa”. Na trama, Jojo viverá 

ela mesma. A estreia do longa 
está marcada para o dia 19 

de julho e terá direção de 
Cininha de Paula. No elenco 

ainda constam Marcos Caru-
so e Marcus Majella, além de 

participações de Preta Gil e 
Pabllo Vittar. 

com mentiras. Virgílio instiga 
Amália a anular seu casamento. 
Afonso avisa à família de Amália 
que se afastará por um tempo 
para pensar no que fazer. Cons-
tantino declara a Catarina que 
sua vida está nas mãos dela. 
Lucrécia se abala com a proxi-
midade de Pietro durante a aula 
de harpa. Lucrécia tenta provo-
car ciúmes em Rodolfo ao levar 
Pietro para tocar harpa no jantar. 
Lucrécia confidencia a Latrine 
que Rodolfo não sente amor por 
ela. Augusto conta a Afonso que 
recebeu de Amália um pedido de 
anulação do casamento. 

Laura tenta expulsar Vinícius do 
flat. Gustavo diz a Nádia que não 
pode arquivar a denúncia con-
tra o delegado. Sophia afirma a 
Amaro que Estela ficará sem he-
rança se decidir se casar com ele. 
Cleo procura Leandra no bordel. 
Vinícius constata que Bruno en-
caminhou sua denúncia ao tribu-
nal. Aura conta a Gael que pode 
ser irmã de Clara. Duda/Elizabe-
th se prepara para viajar ao Rio 
de Janeiro com Henrique. Adria-
na afirma a Jô que não deixará 
Duda/Elizabeth afastar Henrique 
da família. 



Cordino demite segundo treinador no ano e anuncia volta de Marlon Cutrim. 
Wemerson Carvalho foi desligado após perder amistoso para o Jenipapense

 COPA DO NORDESTE

Tricolor terá retornos importantes 
para enfrentar o time do Ceará

  4ª RODADA

MAC pode 
ter dois 
estreantes no 
time titular
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DANÇA DAS CADEIRAS
Com a quarta rodada do 

Campeonato Maranhense bem 
próxima, o time do Cordino tra-
tou de fazer a sua segunda mu-
dança de técnico. Isso mesmo! 
Em menos de dois meses, a 
Onça está no terceiro treinador. 
Com apenas seis jogos oficiais 
na temporada, o time do inte-
rior já demitiu dois treinadores. 
Agora o comandante da Onça 
é Marlon Cutrim, responsável 
pela excelente temporada de 
2017 da equipe.

Cutrim assumiu a vaga no 
lugar de Wemerson Carvalho, 
que foi desligado do time de 
Barra do Corda após três jo-
gos. Antes dele, Leandro Lago 
também tinha sido demitido.

O desligamento de Wemer-
son Carvalho aconteceu após 
a derrota no amistoso realiza-
do no último fim de semana, 
contra o Jenipapense. A Onça 
perdeu por 1 a 0.

À frente do Cordino, We-
merson Carvalho fez três jo-
gos. Com uma derrota, um 
empate e uma vitória. No Es-
tadual perdeu para o MAC e 
venceu o Bacabal. Na Copa 
do Brasil, foi eliminado após 
empate diante do Náutico, no 
Estádio Castelão.

O clube agora traz de volta 
Marlon Cutrim, que já passou 
por diversas vezes no clube. 
A última passagem foi justa-
mente na temporada 2017, 
quando comandou a campa-
nha histórica do vice-campeo-
nato do maranhense.

Marlon Cutrim estreia no 
dia de fevereiro, contra o Moto 
Club, no Estadual. A partida 
será realizada no Estádio Le-
andrão, às 15h45.

MARLON CUTRIM RETORNA AO CORDINO APÓS DEMISSÃO DO SEGUNDO TÉCNICO NO ANO

O técnico Meinha deverá 
ter mais opções para enfren-
tar o Bacabal, no próximo 
sábado, no Estádio Correão. 
Quatro atletas retornam de 
lesões e devem estar à dispo-
sição do treinador.

Os laterais Denilson e Les-
son e os meias Felipe Costa e 
Fábio Lopes disputam duas 
posições no time titular do 
MAC para o confronto. Os 
jogadores se lesionaram na 
pré-temporada.

A tendência é que Lesson 
e Felipe Costa ganhem a vaga 
no time titular. A mudança 
na lateral-direita acontece 
por causa da suspensão de 
Luís Fernando, expulso no 
jogo contra o Santa Quitéria. 
Rômulo Ferreira, que jogou 
nas três rodadas pela direita 
deve ser deslocado para a es-
querda.

O time que pode ir a cam-
po é: Fábio; Lesson, Lucas, 
Patrick e Rômulo Ferreira; 
Sandro Bacabal, Curuca, 
Eloir, Válber e Felipe Costa; 
Cris. 

15
Data do jogo entre Sampaio e 

Ceará, pela Copa do Noreste

4ª RODADA DO ESTADUAL

Sábado (17)
15h45 - Bacabal x Maranhão
18h00 - Imperatriz x Sam-
paio Corrêa

Domingo (18)
15h45 - Cordino x Moto Club
15h45 - Santa Quitéria x São 
José

Após ir até Santa Qui-
téria e vencer os donos da 
casa, o Sampaio Corrêa 
já direciona a mira para o 
duelo contra o Ceará, na 
quinta-feira (15), pela Copa 
do Nordeste. A equipe boli-
viana terá retornos impor-
tantes, como Júnio Rocha, 
Joécio e Marlon, poupados 
pelo departamento médico, 
além de Maracás, que cum-
priu suspensão pelo Mara-
nhense.

A dúvida fica por conta 

de César Sampaio. O volan-
te tricolor sentiu um proble-
ma na coxa durante a parti-
da contra o Salgueiro, e terá 
três dias pela frente para 
reunir condições ideais de 
jogo.

Após a folga no domin-
go, o grupo tricolor se rea-
presentou na tarde desta 
segunda-feira, às 15h30, 
no CT José Carlos Macieira, 
para iniciar a preparação 
visando o confronto pela 
Copa do Nordeste.
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Real Madrid quer Vinícius 
Júnior em julho na Espanha

Real Madrid e PSG duelam nesta quarta-feira, em partida               
válida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões

 PRESSA

NEYMAR OU CRISTIANO RONALDO?

Depois de uma longa pau-
sa, a bola vai voltar a rolar pela 
Liga dos Campeões. Nesta 
semana, quatro confrontos 
abrem as oitavas de final da 
competição e o grande desta-
que é para o duelo entre Real 
Madrid e PSG. Apesar de mo-
tivos diferentes, os dois times 
precisam da vitória para salva-
rem a temporada. A importân-
cia deste embate faz com que 
o lucro nas casas de apostas 
de futebol seja superior ao do-
bro do valor investido.

Tudo ou nada para Zidane e Real 

Sem chances no Campe-
onato Espanhol e eliminado 
da Copa do Rei, o Real Madrid 
só tem a Liga dos Campeões 
para levantar um caneco nes-
ta temporada. O que anima 
um pouco o torcedor é que o 
futebol enfim apareceu.

Depois de oscilar durante 
todo o segundo semestre de 

2017 e falhar no começo de 
janeiro, a equipe se reencon-
trou e conquistou vitórias ex-
pressivas sobre adversários 
fortes, como Valencia e Real 
Sociedad. 

PSG cansado de só ganhar o francês

Com quatro títulos e um 
vice no Campeonato Fran-
cês, o PSG não se satisfaz 
mais em ser campeão nacio-
nal. A prova disso foi o inves-
timento pesado em Neymar 
e Mbappé. O objetivo é apa-
gar o vexame da eliminação 
para o Barcelona na edição 
passada e enfim ganhar a 
Europa, algo que somente o 
Olympique de Marselha do 
seu país possui.

O problema é que seu de-
sempenho no principal teste 
fora de casa na temporada foi 
horrível. O time foi dominado 
pelo Bayern de Munique e saiu 
da Alemanha derrotado por 3 

a 1. 

Neymar ou Cristiano Ronaldo

O grande embate deste 
jogo é entre Neymar e Cris-
tiano Ronaldo. Os dois são as 
principais estrelas das suas 
equipes e esperanças de gol. 
Além disso, ambos possuem 
um histórico de serem decisi-
vos nos momentos mais im-
portantes.

No entanto, quando se tra-
ta de Liga dos Campeões, o 
português domina. Artilheiro 
das últimas cinco edições, não 
seria surpresa vê-lo fazer no 
mínimo um gol nesta quarta-
feira.

Jogaço da rodada

Outra partida bem interes-
sante nas oitavas de final é 
entre Juventus e Tottenham. 
Os dois clubes não estão no 
primeiro escalão de favori-

tos, mas podem complicar 
qualquer adversário. Os in-
gleses são os que chegam 
com a moral mais elevada, 
após terem vencido Man-
chester United e Arsenal pela 
Premier League.

Porto recebe o Liverpool

Comendo pelas beiradas, Por-
to e Liverpool foram para as oita-
vas de final de formas discretas. 
Sem empolgarem tanto, a dupla 
se enfrenta no Estádio do Dragão.

 NEYMAR E CRISTIANO RONALDO DUELAM NESTA 
QUARTA-FEIRA PELA LIGA DOS CAMPEÕES

Altitude, brasileiros e velocidade contra o Vasco

 LIBERTADORES

Ainda reserva, mas decisivo 
no Flamengo, Vinícius Júnior 
é acompanhado de perto pelo 
Real Madrid. O clube espanhol 
contratou a revelação rubro-
negra por 45 milhões de euros 
e segue os passos do jogador. O 
“Marca” e o “AS” destacam nas 
edições desta segunda-feira a 
perfomance do atacante contra 
o Botafogo. Vinícius entrou no 
fim e fez um golaço, com direito 
a chororô e polêmica.

De acordo com o “Marca”, 
os dirigentes do clube madri-
dista querem Vinícius Júnior 
em julho, quando o atacante 
completa 18 anos e pode sair 
do país para defender o time 
de Madri. A opção da trans-

ferência é de Vinícius, em co-
mum acordo com os dirigen-
tes do clube espanhol.

Além do motivo esportivo, 
avalia o Real Madrid, segun-
do o periódico espanhol, que 
Vinicius Júnior “virou o objeti-
vo número um dos rivais”. Ou 
seja, é um alvo de marcadores 
e, portanto, corre risco de le-
sões com o passar dos dias no 
futebol brasileiro.

Aos 17 anos, Vinícius Júnior 
tem 42 partidas pelo Flamen-
go - com seis gols. O último, 
em toque bonito de chapa 
com o pé direito, provocou re-
ação dos adversários. O gesto 
do “chororô” irritou os jogado-
res do Botafogo.

Até o WhatsApp virou alia-
do do Vasco na briga por uma 
vaga na fase de grupos da Li-
bertadores. Os jogadores es-
tão conversando em um gru-
po, desde a última quinta-feira, 
sobre o Jorge Wilstermann, 
próximo adversário do Cruz-
maltino ainda no mata-mata 
da competição continental. 
Na lição de casa vascaína, não 
poderá faltar: a velocidade 
dos bolivianos, os brasileiros 
do elenco e a altitude no jogo 
de volta.

Nesta quarta-feira, às 
21h45 (de Brasília), o Vasco re-
cebe o Jorge Wilstermann em 
São Januário, pela partida de 
ida da terceira fase da Liberta-
dores (a etapa classificatória 
do torneio). O Cruz-Maltino 

terá pela frente uma equipe 
rápida, com média de idade de 
26,8 anos. O ponto mais forte, 
de acordo com jornalistas bo-
livianos, é a manutenção do 
elenco nos últimos anos.

Os brasileiros Alex Silva, za-
gueiro, e Serginho, atacante e 
camisa 10, são os nomes mais 
falados pelo elenco vascaíno. 
Ambos, titulares absolutos, 
preocupam o técnico Zé Ri-
cardo, pela qualidade e pelo 
conhecimento do futebol bra-
sileiro. O atacante Lucas Gaú-
cho, reserva, é o terceiro brasi-
leiro do Jorge Wilstermann.

Serginho é o grande des-
taque da equipe comandada 
pelo técnico Roberto Mosque-
ra. Ele marcou gols nas duas 
partidas contra o Oriente Pe-

trolero, na disputa por uma 
vaga para enfrentar o Vasco 
na sequência da Libertadores. 
Fora de casa, o Jorge Wilster-
mann venceu por 2 a 1. Ao lado 
da torcida, com a ajuda da 
vantagem, empatou em 2 a 2 
e avançou.

Sem jogo pelo Campeona-
to Carioca no fim de semana, 
o Vasco treinou sexta, sábado 
e domingo no CT de Vargem 
Grande para se preparar para 
enfrentar o Jorge Wilster-
mann. Zé Ricardo comandou 
atividades táticas para definir 
a equipe titular, que deve ser:

 Martín Silva, Pikachu, 
Paulão, Ricardo e Henrique; 
Desábato, Wellington e Evan-
der; Wagner, Andrés Ríos e 
Paulinho.
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GERAL

BANCO E SAPATEIRA 
COM CAIXOTE DE FEIRA

Os caixotes de madeira 
agora não são mais usados 
apenas para levar frutas e 
legumes. Resistentes, eles 
são matéria-prima ideal 
para fazer diversos obje-
tos de decoração. Dentre 
tantas opções, uma de-
las é usá-lo como banco e 
sapateira. A peça 2 em 1 é 
versátil e funcional, ideal 
para quem não tem muito 
espaço em casa pois ela 
serve como assento e para 
guardar os sapatos. O cai-
xote pode ser encontrado 
nas feiras livres e no exem-
plo ele está pintado, mas 
quem preferir pode ape-
nas lixá-lo e manter sua 
característica original.

Confira os materiais e como 
fazer em apenas seis passos:

- 1 caixote de feira;
- Lixa para madeira (P120);
- Spray colorido;
- Enchimento de poliéster;
- 2 placas de MDF do ta-
manho da lateral maior do 
caixote;
- 4 rodízios;
- Retalho de tecido (com 

cerca de 10cm a mais 
de cada lado da placa de 
MDF);
- 4 toquinhos de madeira;
- Parafusos de 2cm e ta-
chas
- Furadeira-parafusadeira;
- Grampeador para tecido;
- Martelo

Tanto o caixote 
de feira quanto os 

toquinhos de madeira 
(que servirão de apoio 
à prateleira) devem 
ser lixados. Exceto o 
MDF.

Pinte o MDF e o 
caixote com o 

spray. Espere secar 
e passe outra demão 
em ambos.

Sobre a placa de 
MDF coloque o 

enchimento de poliés-
ter que será o assento.

Faça de um 
caixote de feira 

em peça 2 
em 1: banco e 

sapateira

Coloque o tecido sobre 
o enchimento, envol-

vendo-o por completo. Com 
o grampeador, pregue o teci-
do na parte debaixo da placa 
de MDF e para dar o acaba-
mento, martele tachinhas 
nas bordas de todo o pano.

Prenda o assento no 
caixote, colocando 

parafusos nos nas quatro 

extremidades. Tome cui-
dado para que eles não 
cheguem até o enchimen-
to. Vire o caixote ao con-
trário e parafuse os quatro 
rodízios.

Na parte de dentro 
do caixote pregue os 
4 toquinhos e por fim 

encaixe a placa de MDF 
sobre ele.

1

2

3

4

5
6
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Sete pessoas são vítimas de ataque brutal em Imperatriz. 
Três morrem e outras quatro estão em estado grave

TRUCIDADOS

Troca de tiros termina com 
suspeito baleado e preso

A população da cidade 

de Imperatriz está choca-

da com um crime brutal 

registrado no último do-

mingo (11), quando três 

pessoas foram assassin-

das e outras quatro fica-

ram feridas.

O caso aconteceu no 

bairro Vilhinha, na Rua Tu-

pinambá, n° 100. De acor-

do com informações, um 

grupo de pessoas teria ido 

ao endereço para execu-

tar uma pessoa. Mas, ao 

chegarem ao local, eles 

não contavam que o alvo 

estaria bebendo com fa-

miliares, sendo que os 

assassinos e familiares 

do alvo entraram em con-

fronto. O saldo foi três 

pessoas mortas e quatro 

feridas. Os assassinos 

utilizaram armas de fogo, 

facas e facões.

Duas pessoas morre-

ram na residência onde 

ocorreu o crime. Uma ter-

ceira pessoa morreu no 

hospital.

Os dois que faleceram 

no local foram identifica-

dos como Wilian Barra da 

Silva e Marcos Vinícius C. 

Carvalho. O terceiro mor-

to foi identificado apenas 

como “Miqueias”. A polícia 

investiga o caso.

 AS VÍTIMAS FORAM BALEADAS, ESFAQUEADAS E 
TAMBÉM FERIDAS COM GOLPES DE FACÃO

WILIAN BARRA DA SILVA E MARCOS VINICIUS C. 
CARVALHO MORRERAM NO LOCAL DO CRIME

Mais um caso registrado na 
cidade de Imperatriz terminou 
em tiros e uma pessoa ferida. 
Uma troca de tiros entre a Po-
lícia Militar e um homem sus-
peito de assalto deixou uma 
pessoa ferida. Edson Ribeiro 
foi detido pela guarnição da 
PM após perseguição. Edson 
atirou contra os policiais, mas 
foi alvejado.

De acordo com informações, 
o suspeito faz parte de um gru-
po de criminosos que efetuou 

um assalto a uma residência, 
de onde foi levado também um 
veículo Chevrolet Cobalt, de cor 
branca e placas OTD-9710. O car-
ro foi utilizado para fuga, levando 
os objetos roubados da casa. 

O veículo foi localizado 
quando trafegava rapidamen-
te pela BR-010, iniciando a 
perseguição. Após danifica-
rem o carro, alguns dos sus-
peitos conseguiram fugir, sen-
do que Edson atirou contra os 
policiais, que revidaram, vindo 
a atingir o rapaz, que foi preso 
e socorrido pelo Serviço de 
Atendimento Médico de Ur-
gência (Samu). 

Os PMs apreenderam uma 
pistola Imbel de calibre 380 
carregada com 19 munições 
intactas e ainda um estojo de 
munição deflagrada. O veículo 
foi recuperado juntamente com 
vários pertences que foram 
roubados da residência e en-
tregues na delegacia de plantão 
para procedimentos cabíveis. 

EDSON RIBEIRO FOI BALEADO E SOCORRIDO PELA PM...

...COM ELE FORAM APREENDIDOS OBJETOS ROUBADOS E CARRO DA VÍTIMA
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Polícia Militar deflagra operação que culmina na prisão de 12 pessoas 
envolvidas com organizações criminosas e outros delitos

Descarga elétrica tira a vida de duas pessoas no carnaval
 BOM JESUS DAS SELVAS

OPERAÇÃO CAPTURA 12
A Polícia Militar, por meio 

do 9° Batalhão, deflagrou a 
Operação “Cerco Total” com 
o objetivo de coibir e inibir 
ação de facções criminosas 
na Vila Palmeira, resultando 
na prisão de Adailson Carlos 
da Silva Souza, o “Zoio”, Adal-
berto Alves de Jesus Júnior, 
o “Pimenta”, Carlos Eduardo 
Cardoso Mendes, o “Cadu”, 
David Vinícius de Matos, Ja-
ckenilson Cidreira Castro, Ju-
nior Vieira Lobo – mandado 
em aberto homicídio –, Mar-
cos Vinícius Costa Pacheco, 
Marcos Vinícius Martins da 
Silva, Messias da Silva e Silva 
Moreno, Tharliandro Pereira 
Costa, o “Tataco”; Valdecidi-
no Cantanheide Cordeiro, o 
“Blade”, Francidalva Leocá-
dia dos Santos, a “Baixinha”, 
todos presos pelos crimes de 
organização criminosa, man-
dado de prisão, porte ilegal 
de arma de fogo, porte ilegal 
de munição e posse de mate-
rial bélico.

Após levantamentos, fo-
ram feitas incursões e abor-
dagens por toda a área, sendo 
que nas favelas da Rua São 
Raimundo foram encontra-

Um acidente tirou a vida de duas 
pessoas na cidade de Bom Jesus das 
Selvas, distante 465 km da capital 
maranhense. 

Durante a festa carnavalesca do 
último domingo (11), um fio teria se 
soltado próximo ao palco causando 
uma descarga elétrica.

Equipes médicas e a Polícia Militar 
foram chamadas para o local, onde 
várias pessoas foram atendidas e 
duas entraram em óbito.

As outras pessoas que foram atin-
gidas pela descarga elétrica foram 
encaminhadas a uma unidade de 
saúde da cidade.

DUAS PESSOAS 
MORRERAM COM 

DESCARGA ELÉTRICA 
DURANTE O CARNAVAL

2
Total de pessoas 
atingidas pela 

descarga elétrica

dos vários elementos em ati-
tude suspeita, que não eram 
moradores da localidade.

Após revista e quando in-
dagados os mesmos relata-
ram ser do bairro Barreto e 

fazerem parte da facção de-
nominada Bonde dos 40.

RECEPÇÃO A BALA
Ressalte-se que a PM foi 

recebida por disparos de 

armas de fogo, por mais 
ou menos seis suspeitos, 
todos armados e de colete 
balístico, sendo revidado à 
altura. 

Logo depois embrenha-
ram-se na área de mangue 
e de difícil acesso. Após dili-
gências na área, foi possível 
prender duas pessoas com 
um revólver calibre 38 e três 
coletes bálticos. 

Logo depois dos levanta-
mentos, foram presos mais 
dois envolvidos, sendo que, 
em seguida, verificou-se 
que  Francidalva era a res-
ponsável por trazer elemen-
tos da Vila Samara, mem-

bros da facção denominada 
Comando Vermelho (CV), 
para tentar tomar o setor o 
qual teria sido tomado pelo 
“Bonde” uns dias atrás.

Júnior Vieira, no momen-
to da abordagem, deu o 
nome errado, somente sen-
do possível sua identifica-
ção na Seic, constatando se 
tratar de Júnior Vieira Lobo, 
que pesa em desfavor do 
mesmo o mandado de pri-
são por homicídio ocorrido 
na Vila Samara – Maranhão, 
no dia 17 de janeiro de 2017. 
Todos foram entregues na 
Seic para as providências 
cabíveis.

MATERIAL APREENDIDO

1 Revólver Cal 38, n° 
ZE395139

9 Munições de cal 38

1 Cápsula deflagrada de 
cal 38

1 Munição de cal 40

3 Coletes bálticos

10 Celulares

R$ 50,00


