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PROVA DE VIDA
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Aposentados e pensionistas do INSS têm até fevereiro 
para comprovar vida. Quem não fizer a comprovação no 

tempo previsto poderá ter o pagamento bloqueado
Aposentados e pensionis-

tas que ainda não compro-
varam ao Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) que 
estão vivos têm até o próximo 
dia 28 para fazer o procedi-
mento no banco em que re-
cebem seus benefícios. Quem 
não fizer a comprovação de 
vida no tempo previsto poderá 
ter seu pagamento bloqueado.

Até o último dia 8, mais de 3 
milhões de beneficiários ainda 
não comprovaram o procedi-
mento obrigatório. Segundo o 
INSS,  mais de 34 milhões de 
beneficiários têm que procu-

rar o banco em que recebem 
o benefício e apresentar um 
documento de identidade com 
foto (RG, carteira de trabalho, 
carteira nacional de habilita-
ção etc). Algumas instituições 
financeiras estão utilizando a 
tecnologia de biometria para 
realizar o procedimento nos 
terminais de autoatendimento.

Quem não puder compare-
cer à agência bancária por mo-
tivo de doença ou dificuldade 
de locomoção pode eleger um 
procurador que deverá ser ca-
dastrado junto ao INSS. O pro-
curador deverá ir a uma agência 

da Previdência Social munido 
do documento assinado pelo 
beneficiário e de um atestado 
médico, emitido nos últimos 
30 dias, que comprove a im-
possibilidade de locomoção do 
beneficiário ou doença conta-
giosa, além dos documentos de 
identificação do procurador e 
do beneficiário. Um modelo da 
procuração está disponível na 
página do INSS.

Os beneficiários que vivem 
no exterior também podem 
realizar a comprovação de 
vida por meio de um procu-
rador cadastrado no INSS 

ou por meio de documento 
de prova de vida emitido por 
consulado, bem como pelo 
Formulário Específico de Ates-
tado de Vida para o INSS, que 
está disponível nos sites da 
Repartição Consular Brasilei-
ra ou do instituto.

Inicialmente, o prazo para 
que aposentados e pensionis-
tas fizessem a prova de vida 
terminaria em 31 de dezembro 
de 2017, mas devido ao grande 
número de beneficiários que 
perderia o prazo, o período foi 
estendido até 28 de fevereiro 
de 2018.

  FISCALIZAÇÃO

A Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Recur-
sos Naturais (Sema) realizou 
mais uma fiscalização do pe-
ríodo de defeso do caranguejo 
uçá e camarão. O objetivo é 
combater a pesca, transporte 
e comércio irregular dos crus-
táceos.  O defeso compreende 
o período reprodutivo das es-
pécies, por esse motivo, fica 
vedado o transporte, a esto-
cagem, o beneficiamento, a 
industrialização e a comercia-
lização de qualquer volume 
das espécies proibidas, que 
não seja oriundo do estoque 
declarado pelo Ibama. 

No último fim de semana, 
a Sema vistoriou feiras, bares 
e restaurantes de São Luís e 
São José de Ribamar, apreen-
dendo 150 caranguejos vivos, 
posteriormente liberados em 
manguezal; 100kg de cama-
rão; 4kg de lagosta; 60kg de 
patinha de caranguejo. Todo 
o produto foi doado ao Pro-
grama Mesa Brasil do Sesc. 
Todas as pessoas físicas e 
jurídicas flagradas cometen-
do infração ambiental foram 
multadas. 

O período defeso do caran-
guejo uçá acontece desde ja-
neiro em datas intercaladas. A 
terceira e última fase será de 
2 a 7 de março e de 18 a 23 de 
março.

Já o período de defeso do 
camarão acontece ininter-
ruptamente desde janeiro, se 
estendendo até 31 de maio. 
No litoral maranhense, en-
contram-se três espécies de 
camarões: branco, rosa e sete 
barbas.

Sema apreende 
mais de 160kg 
de camarão 
e carne de 
caranguejo

  SAÚDE

Fiscalização de longa distância começa na capital

 MAIS DE 60 CÂMERAS ESTÃO ESPALHADAS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE

As fiscalizações de longa distância, nas principais vias de São 
Luís, foram iniciadas nesta segunda-feira (19). A Secretaria Mu-
nicipal de Trânsito e Transportes  (SMTT) abre monitoramento 
com 36 câmeras fixas e 32 de rotação em 360º, que serão ob-
servadas no Centro de Controle de Operações (CCO) de Trânsi-
to e Transportes da capital. Os motoristas que forem flagrados 
vão ser multados em tempo real. As infrações que serão mais 
flagradas são: utilizar o celular (R$ 293), não usar cinto de segu-
rança (R$ 195), avançar o sinal vermelho (R$ 191). 

CONFIRA OS PONTOS ONDE TEM FISCALIZAÇÃO: 

- Avenida dos Holandeses
- Avenida Guajajaras
- Avenida Marechal Castelo Branco
- Avenida Jerônimo de Albuquerque
- Avenida dos Portugueses
- Avenida Beira Mar
- Avenida de Guaxenduba
- Avenida Magalhães de Almeida
- Avenida Professor Carlos Cunha
- Cruzamento da Forquilha
- Avenida Principal da Cidade Operária
- Anjo da Guarda
- São Cristóvão
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Magazine Luiza abre 638 vagas de emprego em 
São Luís. As oportunidades são para os cargos de 
vendedor, assistente de vendas pleno, assistente 

de vendas sênior, estoquista e montador

638 VAGAS 
EM SÃO LUÍS

Uma das maiores com-
panhias varejistas do Brasil, 
o Magazine Luiza anunciou 
a abertura de três lojas em 
São Luís. Com isso, mais de 
638 postos de trabalho serão 
ofertados. As oportunidades 
são para as seguintes áreas: 
vendedor, assistente de ven-
das pleno, assistente de ven-
das sênior, estoquista e mon-
tador. Todas vagas também 
irão contemplar pessoas com 
deciência. Os interessados 
podem cadastrar seus currí-
culos pelo site: carreiras.ma-
gazineluiza.com.br/saoluis 
até o dia 7 de março.

SOBRE O MAGAZINE LUIZA 

A companhia, que comple-
tou 60 anos em 2017 e conta 
com mais de 800 lojas e 20 
mil funcionários, espalhados 
por 16 estados do Brasil, figu-
ra hoje como uma das maiores 
empresas varejistas do país.

Por 19 anos seguidos, o 
Magazine Luiza conquistou o 
prêmio do Instituto Great Pla-

  AMAZONAS

188 vagas abertas e 
salários de até R$ 3.200 

Até o dia 23 de fevereiro, a 
Prefeitura de Anori, no Ama-
zonas, receberá inscrições 
em seu processo seletivo sim-
plificado para o preenchimen-
to de 188 vagas, sendo 50 
para cargos de ensino funda-

mental, 33 para ensino médio 
e 105 para nível superior. As 
remunerações iniciais variam 
de R$ 979 a R$ 2.500, para 
jornadas de trabalho de 20 
horas semanais para profes-
sore e 40 para demais cargos.

Ensino fundamental

Ensino médio

Inscrições e documentos 
necessários

Nível superior

Quem possui ensino fundamental pode concorrer a 
agente comunitário de saúde para zonas urbanas (33)  
e agente comunitário de saúde para zona rural (17), 
ambos com inicial de R$ 1.104.

Para ensino médio: auxiliar de consultório dentário 
(6, R$ 1.500), técnico de enfermagem da família para 
zonas urbanas (8, R$ 1.500) e orientador social (20, 
R$ 979).

As inscrições poderão ser feitas somente pessoal-
mente, das 8 às 12 e das 14 às 16 horas, na própria 
Prefeitura, na Praça Capitão Pedro Silva, 168, sala da 
comissão do processo seletivo, onde os candidatos 
devem obter a ficha de inscrição. A ficha, preenchida, 
deve ser devolvida, juntamente com curriculum vitae, 
acompanhado de eventuais títulos, carteira de iden-
tidade, CPF, título de eleitor, PIS/Pasep/cartão cida-
dão, comprovante de escolaridade, comprovante de 
residência, comprovante de experiência (se possuir) e 
duas fotos 3X4. Os documentos devem ser apresenta-
dos com original e cópia, exceto documento de identi-
dade e comprovante de experiência.     

Por fim, para nível superior: professor de educação in-
fantil e creche zona urbana (8, R$ 1067,82 a R$ 1.601,63, R$ 
1.067 a R$ 1.601,63, com habilitação em pedagogia, nor-
mal superior e habilitação específica em nível médio no 
magistério), professor de ensino fundamental I nas séries 
até o quinto ano – zona urbana (6, R$ 1.067 a R$ 1.601,63, 
pedagogia, normal superior e habilitação em nível médio 
em magistério), professor para o ensino fundamental II 
de sexta a nona séries – zona urbana, pedagogia, curso 
normal superior  e habilitação específica de nível médio 
em magistério), enfermeiro da família zona urbana (8,  R$ 
3.300, com registro no conselho), cirurgião dentista da 
família para zona urbana (6, R$ 2.400, com registro no 
conselho), assistente social para zona urbana (1, R$ 2.500, 
com registro no conselho), psicólogo para zona urbana, 
fisioterapeuta para zona urbana (1, R$ 3.200, com registro 
no conselho) e nutricionista (1, R$ 2.500, com registro).

ce to Work, classicada entre 
as melhores empresas para se 
trabalhar. Os principais pro-
dutos comercializados pela 
empresa estão nos setores 
de móveis, eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos, presentes, 
brinquedos, hobby e lazer, in-
formática e telefonia por meio 
de multicanais como lojas físi-

cas, lojas virtuais,televendas, 
e-commerce e até nas redes 
sociais, com o Magazine Você.

Em agosto de 2013, a partir 
da aquisição da Campos Flori-
dos, detentora do site Época 
Cosméticos, o Magazine Lui-
za passou a oferecer também 
produtos de beleza aos seus 
clientes.

divulgação
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TE CONTEI?

SEU SIGNO DE HOJE
LIBRA - Indícios favoráveis nos seus 
assuntos pessoais e profissionais. Ob-
tenção de segredos importantes. Con-
tinue tendo confiança em si mesmo. A 
partir de hoje você estará se encami-
nhado para um período excelente. 

ESCORPIÃO - Quanto mais procu-
rar trabalhar com otimismo, melhor 
será sua chance neste dia. Excelente 
as novas associações e aos negócios 
comerciais. Ideal para amar. Receberá 
boas notícias. Loteria, loto, qualquer 
outro tipo de jogos estão favorecidos, 
por isto, aproveite.

SAGITÁRIO - Procure manter seu es-
tado de ânimo mais calmo e otimista, 
neste e nos próximos dias para que 
não venha a sofrer prejuízos e emba-
raços. Êxito nos estudos, pesquisas e 
exaltação psicológica. 

CAPRICÓRNIO - Nem sempre há 
uma influência astral tão benéfica 
como deste dia para você. Terá paz no 
setor amoroso, a ajuda dos amigos, 
parentes e religiosos para elevar seu 
estado de espírito e será bem sucedi-
do nos divertimentos.

AQUÁRIO - Contatos com pessoas de 
posse financeira elevada e elevação 
de sua condição material, e que deno-
ta o fluxo astral de hoje para você. Boa 
disposição para o trabalho e melhora 
total de saúde. Pode viajar.

PEIXES - Particularmente deve pensar 
no êxito em tudo. Considere assuntos 
do amor, amizades, vida social e inter-
câmbios de ideias. Melhores possibili-
dades quanto aos assuntos de esporte. 

NOVELAS

u
GLOBO

TEMPO DE AMAR

u
GLOBO

MALHAÇÃO

u O OUTRO LADO DO PARAÍSO
GLOBO

uDEUS SALVE O REI
GLOBO

Não haverá exibição da novela. 
Transmissão de jogo da Cham-
pions League.

Fernão garante a Lucinda que 
conquistará Emília. Eva conhe-
ce Conselheiro. Chega o dia das 
apresentações sobre a Cultura 
Negra no Grêmio. Dona Luiza se 
despede de Inácio e Henriqueta 
no mercado. José Augusto revela 
a Tereza o paradeiro de Fernão ao 
saber de sua gravidez. Tereza en-
frenta Delfina. Tomaso se diverte 
com Natália. Helena e Giuseppe 
se beijam. Edgar e Olímpia socor-
rem Carolina dos comentários 
indignados de pessoas que as-
sistem à sua palestra. Tereza de-
saparece da Quinta. Maria Vitória 
e Vicente encontram Tereza em 
Morros Verdes com Inácio.

Tiago insiste para que Amália 
tente recordar do dia em que en-
controu Afonso. Amália marca a 
data do casamento com Virgílio. 
Rodolfo demonstra a Catarina 
que não está muito animado com 
seu casamento. Afonso insiste 

SAFADÃO FAZ
LINHA RECATADO

Com agenda lotada de shows, par-
ticipações em programas de TV e 
anúncios, o cantor Wesley Safadão, 
assinou um contrato para estrelar uma 
campanha publicitária de moda íntima. 
Apesar de ter topado ser o garoto-propa-
ganda de uma marca de cuecas de Fortale-
za, no Ceará, o artista de forró preferiu fazer a linha recatado 
ao posar para as fotos. O famoso optou por não aparecer 
somente com a peça, mas sim, todo vestido e apenas mos-
trando detalhes do produto. Além de não exibir o físico, Wes-
ley Safadão também foi clicado de pijaminha comportado. O 
cantor foi escolhido para representar a linha “Diamantes For 
Men”, mas decepcionou os fãs que sonhavam em conhecer 
um pouco mais das curvas do moreno.

COM MALA 
EXTRAVIADA,

 LUAN SANTANA                 
TEM PREJUÍZO 
DE R$ 25 MIL

O cantor Luan Santana se 
deu mal durante uma recen-
te viagem de volta ao Brasil 
após uma turnê pelos Esta-
dos Unidos. A mala do artista 
sertanejo foi extraviada no 
voo e o prejuízo somou R$ 25 
mil em roupas. Em conversa 
com um site, Roberval Lelis, 
assistente pessoal do famo-
so, contou um pouco mais 
sobre o imprevisto. “Quando 
cheguei no Brasil, a minha 
mala foi uma das primeiras 
a chegarem e comecei a per-
ceber que a dele estava de-
morando demais. Na mala, 
estava um sobretudo xadrez 
Hugo Boss comprado em ou-
tubro do ano passado, avalia-
do em R$ 8 mil”, disse ele.

GLOBO MANDA DESATIVAR
ROBÔ DE BRUNA MARQUEZINE

A Globo vai promover mudanças na novela 
das sete, Deus Salve o Rei, antes mesmo de 
realizar pesquisas com telespectadores, os 
chamados grupos de discussão, que apontam 
supostos equívocos e rumos a seguir. Nos pró-
ximos capítulos, as interpretações perderão o ran- ç o 
teatral e ficarão mais realistas. O ajuste afetará principalmen-
te a atuação de Bruna Marquezine, intérprete da vilã Catarina, 
alvo das críticas mais duras até agora. Ela ficará mais natural, 
desativará o “robô” que jornalistas especializados e telespec-
tadores mais exigentes perceberam logo no primeiro capítulo.  
Para a cúpula da Globo, a opção pela interpretação impostada 
da maioria dos atores de Deus Salve o Rei foi um erro que o 
diretor-artístico da novela, Fabricio Mamberti, já reconheceu e 
está empenhado em corrigir. O “robô” Marquezine, portanto, 
não foi uma criação da atriz. E deve desaparecer.

DANDO UMA
ESPIADINHA NA EX

O cantor Belo assistiu ao 
desfile da União da Ilha, es-
cola de samba da qual sua 
mulher Gracyanne Barbosa 
foi rainha de bateria do ca-
marote Rio Samba. Após o 
fim do desfile da esposa, o 
cantor permaneceu no local 
para assistir ao desfile se-
guinte, da Salgueiro, onde 
sua ex-mulher, Viviane Araú-
jo, era rainha de bateria. De 
acordo com informações, 
por coincidência ou não, 
sem a mulher, Belo assistiu 
apenas uma parte do desfile 
da Salgueiro. O cantor teria 
saído do camarote logo após 
a passagem de Viviane Araú-
jo pelo setor onde ele estava. 
Belo e Viviane foram casa-
dos entre 1998 e 2007.

PAOLLA OLIVEIRA RECUSA CAMAROTE
PARA EVITAR JULIANA PAES

Parece que o mal-estar causado por um post de Juliana Paes nas 
redes sociais, quando a atriz reclamou publicamente por ter perdido o 
troféu do “Melhores do Ano” do “Domingão do Faustão” para a colega 
de elenco Paolla Oliveira, continua rendendo.  Paolla recusou convites 
para ir a camarotes VIP na Marquês de Sapucaí, durante o carnaval, 
por não querer encontrar Juliana. Paolla Oliveira e Juliana Paes eram 
convidadas dos mesmos espaços VIP do sambódromo e a intérprete 
de Jeiza deixou de ir à festa para não ter que posar ao lado da ex-
colega de elenco em “A Força do Querer”.

RepRodução/InstagRam

ÁRIES - Dia que você encontrará pou-
cas pessoas que o compreenderão. 
Entretanto, terá sucesso em novas 
empresas, nas especulações e nos 
negócios de vulto. Lucros inesperados 
poderão vir nesta fase.

TOURO - Período promissor. Seja 
otimista e aproveite as chances que 
surgirão agora. Pleno êxito financeiro, 
público, particular e legislativo. Bom 
para os jogos, sorteios e loterias. 

GÊMEOS - Sua união com pessoas 
amigas favorece suas possibilidades 
de êxito. Grandes chances de desta-
car-se nos jogos, na vida pública, nos 
esportes, na loteria e nos sorteios. 
Dentro do trabalho, você vai procurar 
exercer as suas funções sempre de 
uma forma cooperativa.

CÂNCER - Dia importante e benéfico. 
Excelente para progredir material-
mente. Procure condições de melho-
rar sua situação econômica. Romance 
favorecido e vida familiar beneficiada. 
Pode-se registrar também uma maior 
flutuação nos seus romances, ficando 
mais indeciso na hora da escolha.

LEÃO - Dê importância às conveniên-
cias sem se esquecer da utilidade prá-
tica das coisas. A construção sem es-
tabilidade de qualquer assunto, pode 
trazer aborrecimentos imediatos. 

VIRGEM - A influência da lua vai lhe 
garantir bons ganhos em negócios rápi-
dos e especulações razoáveis. Especial 
atenção aos assuntos domésticos, fa-
miliares, profissionais e tudo o que lhe 
dê elevação e estabilidade.

para que Samara aceite o dinhei-
ro da venda da ferraria, para cus-
tear os estudos de Levi. Lucrécia 
não resiste à atração que sente 
por Orlando e o beija. Afonso diz 
a Cássio que nunca abrirá mão 
de Amália. Tiago avisa a Afon-
so que ele não pode deixar que 
Amália e Virgílio se casem.

Vinícius acredita que será ino-
centado e se vangloria para Lo-
rena. Rafael apoia Laura. Antero 
tenta denegrir a imagem de Al-
zira e Patrick se preocupa. Tiana 
inicia seu depoimento. Lorena 
decide ficar ao lado de Laura. 
Valdo comenta com Mariano que 
acredita ter encontrado a esme-
ralda gigante. Caetana afirma a 
Desirée que seu plano de casar 
com Juvenal não dará certo. Kari-
na lamenta que Diego não queira 
ficar com ela. Estela resolve dar 
aulas para adultos. Vinícius con-
fessa seus crimes e acusa Sophia 
de suborná-lo. Renan tenta con-
vencer Jô a investir em uma nova 
grife para Beth. Sophia pede para 
Lívia marcar um jantar para apre-
sentar seu namorado. Lorena re-
cebe uma visita surpresa. Rafael 
conforta Laura. Beth procura Jô 
e Adriana fica indignada. Clara, 
Patrick e Renato comemoram a 
vitória no julgamento.
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Musa da Mangueira 
prova que grande luxo 

é o samba no pé
Carnaval é sinônimo de 

brilho, como mostrou Sa-
brina Sato e sua fantasia 
dourada à frente da Vila 
Isabel, mas também pode 
significar simplicidade. 
Rainha de bateria da Man-
gueira, campeã da folia 
em 2016, Evelyn Bastos 
provou que o grande luxo 
da folia é o samba no pé: 
ela usou uma fantasia feita 
apenas com tule transpa-
rente e vidro, dando força 
ao enredo “Com dinheiro 
ou sem dinheiro, eu brin-
co”. “A proposta da fantasia 
é quebrar um tabu de que 
rainha precisa estar com pedras e faisões para vir à frente da 
bateria. O Leandro (Vieira, carnavalesco da escola) falou: ‘Eve-
lyn, você topa vir vestida de cacos de vidro vestida na Man-
gueira’. E diante dessa voz que a escola está trazendo, não tive 
opção a não ser aceitar de braços abertos”, celebra a musa 
em entrevista.

Marcos serra LiMa/G1

Marina Ruy Barbosa confessou que é fã de Sílvio Santos 
e que sonha em encontrar com o apresentador ao fazer 
pedido especial em seu perfil no Twitter. A atriz venceu a 
categoria “Melhor Atriz” no Troféu Imprensa 2017, batendo 
Grazi Massafera e Larissa Manoela, e quer ir buscar seu 
prêmio no programa que marca a tradicional entrega das 
estatuetas. Na rede social, a protagonista de “Deus Salve 

o Rei” foi direta: “Eu quero ir no Troféu Imprensa esse ano 
receber meu prêmio. Como faz? Rsrs. Globo, libera eu! Quero 

conhecer o Silvio Santos”, pediu.

MARINA RUY BARBOSA QUER
CONHECER SÍLVIO SANTOS

VERA FISCHER INVENTOU DOENÇA
PARA EVITAR ASSÉDIO SEXUAL

Em entrevista a Amaury Júnior, Vera Fischer re-
velou que foi assediada no início de sua carreira na 
TV e que usou de uma artimanha para fugir das in-
vestidas na época. A atriz, de 66 anos, contou que 
nunca fez o famoso teste do sofá e que para fugir 
de algumas tentativas chegou a inventar doenças 
ginecológicas. “Sempre soube dar uma ‘fugidinha’ 
e dar uma explicação que as pessoas ficavam: ‘Ah, 
não, então não. Não é bom isso que você tá falando’. 
Uma doença ginecológica, coisas assim. Aí ‘nego’ 
foge de mim e não me manda embora da novela”, 
disse Vera Fischer.
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ESPORTES

Resultados da quarta rodada do Campeonato Estadual alteram                                 
tabela e times do interior brigam contra o rebaixamento

MUDANÇAS
NA TABELA

Clube   P  J  V  E  D  GP  GC  SG  % 

Sampaio   7  4  2  1  1  7  4  3  58.3 

São José   7  4  2 1  1  9  7  2  58.3

Imperatriz  7  4  2  1  1  7  5  2  58.3

Moto Club  6  4  1  3  0  9 6  3  50.0

Cordino   5  4  1  2  1  5  5  0  41.7

Maranhão  5  4  1  2  1  4  4  0  41.7

Bacabal   3  4  1  0  3  2  6  -4  25.0

Santa Quitéria  2  4  0  2  2 2 8  -6  16.7 

CLASSIFICAÇÃO

O Sampaio Corrêa se recuperou na Liga Feminina de Basquete. 
Em partida disputada no Ginásio Anuá Pachá, interior de São Paulo, a 
equipe Tricolor venceu o Poty Bax Catanduva por um contundente 76 
× 47. Com 20 pontos, a ala boliviana Leila foi a cestinha do jogo, com 
75% nas bolas de três (3/4). Joice Coelho (17), Tati (13) e Karina (10 
pontos e 15 rebotes – duplo-duplo) foram as jogadoras do Sampaio 
que pontuaram em dígitos duplos no confronto. “A mudança de atitu-
de foi o ponto crucial nesta vitória. Defesa muito agressiva e um bom 
trabalho coletivo no ataque. As meninas foram bem disciplinadas, por 
isso, estão de parabéns pelo resultado positivo conquistado fora de 
casa”, comemorou o técnico Virgil Lopez.

Com a vitória, o Sampaio Corrêa assumiu a terceira colocação na 
competição, com 60% de aproveitamento, e volta à quadra na próxi-
ma sexta-feira, dia 23, para enfrentar o Blumenau, novamente na casa 
do adversário.

Sampaio vence o Catanduva 

BASQUETE

Quatro jogos e 11 gols mar-
cados! Assim foi a quarta 
rodada do Campeonato Ma-
ranhense 2018. Todas as par-
tidas foram realizadas no inte-
rior do Maranhão e mexeram 
bastante na tabela de classifi-
cação. A rodada foi aberta no 
sábado com duas partidas: 
Bacabal x MAC e Imperatriz x 
Sampaio Corrêa. 

No Estádio Correão, o Baca-
bal conseguiu a primeira vitória 
da competição e, de quebra, 
saiu da lanterna. Mesmo com 
um jogador a menos, Dênis 
marcou o único gols da partida 
de pênalti, aos 25 minutos do 
primeiro tempo. O MAC tentou 
o empate, mas não conseguiu. 
Com o resultado, o Bode Gre-
gório ficou com os mesmos 5 
pontos e saiu do G4. Já o BEC 
deixou a última colocação.

Em Imperatriz, o Cavalo de 
Aço bateu o Sampaio Corrêa 
por 2 x 0, com gols de Kanu e 
do estreante Adauto. A vitória 
levou o Colorado aos mesmos 
sete pontos do Tricolor, mas 
a Bolívia Querida continua na 

liderança pelo critério de de-
sempates.

Em Santa Quitéria, a Ra-
posa foi atropelada pelo São 
José. O time da cidade balne-
ária venceu por 4 x 0, com três 
gols de Tchê Tchê e um de Ba-
tata. Com o resultado positivo, 
o Peixe Pedra ficou com sete 
pontos e a terceira colocação. 
A Raposa despencou para a 
lanterna da competição.

O último jogo da rodada foi 
entre Cordino e Moto Club. A 
partida aconteceu no Estádio 
Leandrão e o Papão do Norte 
abriu o placar aos 5 minutos 
de jogo, com Pedro Júnior, 
em cobrança de falta. Ulisses 
empatou aos 15 minutos, tam-
bém em bola parada. O ata-
cante aproveitou uma falha de 
Rodrigo Ramos e marcou. 

No segundo tempo, a Onça 
ampliou com Fábio Lima, aos 
31 minutos, e Bruno Menezes 
empatou aos 37 para o Moto 
Club. Com o empate, o Rubro-
Negro continua sendo o único 
invicto do Campeonato Mara-
nhense.

PRÓXIMOS JOGOS
A quinta rodada será marcada pelo clássico 

Samará, no Estádio Castelão. Sampaio e MAC 
se enfrentam no dia 25, próximo domingo, às 
16h. As duas equipes vem de derrota na com-
petição e querem a reabilitação, principalmen-
te o MAC, que saiu da zona de classificação.

Em Bacabal, às 15h45, do próximo sábado 
(24), o Bacabal recebe o Papão do Norte. Em 
Imperatriz, o Cavalo de Aço joga pela terceira 
vez seguida dentro de casa e enfrenta o lanter-
na Santa Quitéria.

No Estádio Dário Santos, em São José de Ri-

bamar, o Peixe Pedra encara a Onça de Barra 
do Corda, também às 15h45, mas do domingo 
(25).

5ª RODADA
24/02
15h45 - Bacabal x Moto Club
19h30 - Imperatriz x Santa Quitéria

25/02
15h45 - São José x Cordino
16h00 - Maranhão x Sampaio Corrêa

O SAMPAIO CORRÊA PERDEU 
A INVENCIBILIDADE CONTRA O                                                                      

IMPERATRIZ, NO ÚLTIMO SÁBADO
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GANHE DINHEIRO SEM SAIR DE CASA
Sim, a situação não tá fácil para ninguém: a inflação 

aumentou, tem muita gente desempregada e as contas                     
não param de chegar. Mas, nesses momentos, nada de                    

ficar só reclamando sentado no sofá

Quem tiver iniciativa e 
vontade de ganhar mais 
dinheiro, pode aumentar 
a renda sem nem preci-
sar sair de casa. Tá duvi-
dando? Então, veja com 
quantas coisas diferentes 
dá para ganhar dinheiro 
trabalhando em casa:

1. ABRA UMA FRANQUIA
Abrir uma franquia 

pode até exigir um gran-
de investimento inicial, 
mas, para quem quer 
empreender, é uma boa 
alternativa para diminuir 
os riscos na abertura de 
um negócio. As franquias 
já têm modelos validados 
pelo mercado, clientes 
potenciais e muito mate-
rial de suporte em mar- 
keting e vendas. Existem 
várias franquias criadas 
para quem quer trabalhar 
em casa, como Acqua 
Zero (lavagem ecológica 
de carros), Ahoba Via-
gens (pacotes turísticos), 
DocSystem (serviços de 
informática) e Jan-Pro 
(limpeza corporativa).

2. VIRE FREELANCER
Tanto para quem 

quer aumentar a ren-
da quanto para quem 
quer investir em uma 
carreira solo, tornar-se 
profissional freelancer 
é uma ótima opção. As 
principais oportunida-
des são para jornalistas, 
publicitários, designers, 
fotógrafos e desenvolve-
dores de software, mas é 
possível explorar o mer-
cado mesmo que sua 
especialidade seja ou-
tra. Quer saber como se 
tornar freelancer? Come-
ce definindo um serviço, 
qualifique-se, construa 
sua marca e vá atrás dos 
primeiros freelas!

o 

3. FAÇA ARTESANATO
Esqueça aquela ideia de 

que artesanato é coisa de 
vó. As principais tendências 
em decoração hoje utilizam 
peças dentro do conceito 
DIY (sigla para do it your-
self, traduzido como faça 
você mesmo). E não use 
como desculpa o fato de 
nunca ter aprendido a fazer 
crochê: vá para a internet 
buscar ideias criativas. Na 
hora de vender, crie sua 
loja online ou aposte em 
sites como o Elo7, em que 
você pode comercializar os 
produtos sem ter que ficar 
batendo de porta em porta 
como antigamente.

4. FAÇA MARMITAS 
SAUDÁVEIS!

As marmitas podem te 
ajudar a economizar, mas 
elas também podem ajudar 
a ganhar dinheiro! Aposte 
em pessoas que não sabem 
ou não têm tempo de cozi-
nhar, mas que não dispen-
sam uma alimentação casei-
ra e saudável. Vale também 
investir no nicho de alimen-
tos especiais, como os sem 
glúten ou sem lactose.

5. CRIE UM PRODUTO 
DIGITAL

Tem muita gente por aí 
ganhando dinheiro com a 
internet e não faltam ma-
neiras para isso. Uma delas 
é criar um produto digital 
para venda. Sabe aquele 
tema sobre o qual você é um 
grande especialista? Que tal 
compartilhar seu conheci-
mento sobre ele com outras 
pessoas por meio de vídeo 
aulas, livros pu cursos? É 
possível vender esses ma-
teriais usando uma rede de 
sites afiliados para divulga-
ção, processo intermediado 
por ferramentas como a 
Hotmart.

6. CUIDE DE ANIMAIS DE ES-
TIMAÇÃO

Mora em casa? Seu aparta-
mento tem espaço para pets? 
Ama animais de estimação? Se 
você respondeu sim para essas 
perguntas, está perdendo dinhei-
ro se ainda não se cadastrou em 
plataformas como a DogHero, que 
facilitam o contato entre quem 
deseja hospedar e quem precisa 
de algum lugar para deixar seus 
bichinhos enquanto viaja.

7. REVENDA PRODUTOS
Foi-se o tempo em que só exis-

tiam consultoras da Avon e da Na-
tura. Hoje em dia, muitas marcas 
procuram por revendedoras para 
seus produtos. Tem roupa íntima, 
utensílios para casa, produtos 
eróticos, roupas, bijuterias… Es-
colha aquele que mais te agrada 
e use sua rede de contatos para 
começar as vendas!

8. DÊ AULAS
Inglês, matemática, música, 

culinária…que tal virar professor 
em uma dessas áreas? Comparti-
lhe o que sabe em aulas particula-
res e aumente a renda significati-
vamente. Para ajudar a encontrar 
alunos, sites como Engoo ou Get-
ninjas podem ajudar.

9. TRABALHE COM ESTAMPA-
RIA E IMPRESSÃO

Materiais promocionais como 
canecas e camisetas continuam 
com muita demanda durante todo 
o ano. Você pode comprar uma má-
quina de estamparia para oferecer 
esses produtos para empresas que 
participam de feiras e eventos.

10. LEMBRANCINHAS PARA 
FESTAS

Se tem um mercado que não 
para de crescer é o de festas e ca-
samentos. As pessoas investem 
cada vez mais nesses momentos 
únicos e você pode aproveitar a 
oportunidade para comercializar 
lembrancinhas ou peças de deco-
ração personalizadas.

R
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 DENÚNCIA CONTRA POLICIAL

“Não coadunamos com 
desvio de conduta”, diz 
comandante da PM

POLÍCIA

DECAPITADO
Cadáver decapitado é encontrado por 

populares em Bacabal. A cabeça da vítima 
foi deixada nas proximidades do corpo

A polícia da cidade de Baca-
bal investiga um crime brutal, 
onde um homem foi assassinado 
e ainda teve a cabeça arrancada 
do corpo. O achado de cadáver 
aconteceu na tarde do último 
domingo (18), no bairro Novo Ba-
cabal.

Informações revelam que o 
corpo de Francisco da Silva Mu-
niz, conhecido como “Kauã”, de 
23 anos, foi encontrado em uma 
área de mata, localizada por trás 
de uma farinheira. A cabeça da 
vítima foi deixada próxima ao 
corpo.

Além de decapitado, Francisco 
Kauã sofreu dezenas de golpes 
profundos por todo o corpo. As 
costas e as pernas foram quase 
que cortadas em pedaços. Kauã 
residia com a mãe na Rua Alago-
as, no Bairro Pedro Brito.

OUTRO CASO PARECIDO
Essa não foi a primeira morte 

com requintes de crueldade des-
te ano em Bacabal. Em janeiro 
deste ano, já havia sido registra-
do um caso com a mesma carac-
terística.

Wesley da Silva Moura, mais 
conhecido como “Das Quebra-
das”, de 18 anos, foi encontrado 
morto, no dia 23, em uma área 
de mata conhecida como Cam-
po Berredão, no Bairro São José 
Operário - próximo à Vila Pedro 
Brito, em Bacabal. No corpo ha-
via várias perfurações e hemato-
mas, pois a vítima teria sido tor-
turada antes de ser assassinada.

O comandante da Po-
lícia Militar do Maranhão, 
coronel Frederico Pereira, e 
o comandante do Batalhão 
de Polícia Militar Rodoviária 
(BPRV), tenente-coronel 
Carlos Augusto Magalhães, 
declararam, em entrevista 
a um programa de rádio, 
que estão sendo tomadas 
as medidas cabíveis sobre o 
caso envolvendo um policial 
militar, que se recusou ser 
submetido a uma aborda-
gem da BPRV por estar sob 
efeito de álcool enquanto di-
rigia neste carnaval. “Se não 
é lícito a um cidadão que 
não seja autoridade pública 
descumprir uma lei, imagine 
uma autoridade policial”, co-
mentou o coronel Frederico 
Pereira. “Nós não coaduna-
mos com nenhum desvio de 
conduta. Se um policial do 
Batalhão Rodoviário destra-
tou alguém, cometeu uma 
infração, seja ela administra-
tiva ou criminal, vai respon-
der por isso”, afirmou.

Segundo coronel Perei-
ra, o procedimento padrão 
da Polícia Militar é acolher 
as denúncias feitas oficial-
mente à corporação sobre 
casos de policiais que des-
cumprem a lei ou destratam 
o cidadão no exercício da 
função, para responsabiliza-
ção legal. 

De acordo com o tenen-
te-coronel Carlos Augusto 
Magalhães, é papel da BPRV 
auxiliar o Departamento Es-
tadual de Trânsito (Detran) 
nas blitze da Lei Seca, para 
retirar motoristas alcooli-
zados do trânsito e, assim, 
evitar acidentes e preservar 
vidas.  “O posicionamento 
da PM do Maranhão é pela 
legalidade”, disse o coman-
dante do BPRV, afirmando 
que a denúncia será inves-
tigada com transparência e 
isonomia. “Não acreditamos 
nesse corporativismo nega-
tivo de acobertar a falha de 
um companheiro, seja ele 
qual for. A gente acredita 

que a Lei tem que ser aplicada”, 
reforçou. “Toda a nossa tropa é 
direcionada a tratar o cidadão 
com educação”, completou 
Magalhães, citando exemplo 
de denúncia recente de agente 
suspeito de cometer excessos 
em uma abordagem policial. 

De acordo com o tenente-
coronel, todos os envolvidos na 
situação já foram ouvidos pela 
equipe de assessoria jurídica 
do Comando Geral da Polícia 
Militar, e foi instaurada uma sin-
dicância para solucionar o caso.

Nós não coadunamos 
com nenhum desvio de 
conduta. Se um policial 
do Batalhão Rodoviário 

destratou alguém, 
cometeu uma infração, 
seja ela administrativa 

ou criminal, vai 
responder por isso

Comentou coronel 

Frederico Pereira

Um acidente envolvendo 
colisão com animal deixou 
uma pessoa morta na BR-222, 
entre Arari e Santa Inês. O aci-
dente ocorreu na manhã des-
ta segunda-feira (19), onde o 
condutor de uma motocicleta 

Honda Bros, de cor preta, pla-
ca PSM 4942, colidiu frontal-
mente com um animal.

A colisão aconteceu por 
volta das 5h50, na altura do 
município de Igarapé do Meio. 
A PRF e o Corpo de Bombeiros 

foram acionados para o aten-
dimento do acidente e socorro 
do motociclista, mas ele já es-
tava morto. 

A vítima foi identificada 
como Leofran Sousa Oliveira, 
de 42 anos, natural de Pio XII.

Motoqueiro bate em animal e morre 
 IGARAPÉ DO MEIO


