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Em 10 minutos, tudo o que você precisa saber
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ASSASSINADOS A 

TIROS NA ILHA
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MOTO CLUB 
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NO CASTELÃO, QUEM...?

SAMPAIO NÃO 
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Jornal Aqui-MA trouxe uma lista de empregos 
disponíveis na região metropolitana de São Luís. Veja as 
oportunidades e não perca tempo de sair da pindaíba
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RECEITA – BOLO DE FUBÁ CREMOSO COM LEITE DE COCO

Cruzadas
PARA O DIA A DIA

1. Afiar a faca sem amolador: vez ou 
outra as facas nos deixam na mão 
na hora de preparar uma refeição 
e o amolador nem sempre está por 
perto. Mas, usar o amolador não 
é a única maneira da dar um jeito 
naquela faca cega! Basta pegar uma 
caixinha de fósforo e afiar a lâmina 
da faca na mesma faixa em que se 
risca o fósforo.

2 - Engrossar o caldo do feijão: se 
você gosta do feijão com o 
caldo mais encorpado mas não 
consegue esse efeito no cozimento, 
retire da panela uma concha do 
feijão cozido e amasse os grãos. 
Depois, devolva a pasta para a 
panela, mexa bem e deixe ferver 
por mais alguns minutos.

3 - Evitar o ressecamento da 
carne assada: antes de culpar o 
seu forno pelo ressecamento de 
um frango assado, preste atenção 
ao tempero usado na carne! O 
vinagre e o limão acrescentados 
antes da carne ir ao forno podem 
deixá-la ressecada. Laranja e 
abacaxi são boas substituições 
para esses ingredientes.

4 - Amaciar a manteiga gelada: 
usar a manteiga gelada pode 
acabar se tornando uma prova de 
força e paciência, principalmente 
em dias mais frios. Para agilizar 
o processo e deixá-la molinha 
com mais rapidez, aqueça uma 
tigela com água quente e cubra a 
manteiga com ela, como se fosse 
uma estufa.

Ingredientes:
1/2 xícara (chá) de açúcar
1 abacaxi picado
1 e 1/3 de xícara (chá) de água
1 envelope de gelatina em pó sabor abacaxi
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite

Modo de preparo
1 - Em uma panela coloque o açúcar, o abacaxi e 1/2 xícara 
(chá) de água. Leve ao fogo médio, mexendo até o abacaxi 
começar a derreter. Reserve.
2 -Dissolva e hidrate a gelatina conforme as instruções da 
embalagem.
3 - Coloque a gelatina e os ingredientes restantes no 
liquidificador e bata até formar uma mistura homogênea. 
4 - Coloque o abacaxi em um refratário e despeje a mistura do 
liquidificador. Leve à geladeira por 3 horas.

PIADA
NOTA NA PROVA
Um pai disse ao filho:
- Se você tirar nota baixa na prova 
de amanhã, me esqueça!
No dia seguinte, quando ele voltou 
da escola, o pai perguntou:
- E aí, como foi na prova?
O filho responde:
- Quem é você?

So
luç

ão
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Horóscopo

Novelas

Malhação
Gabriela comenta com Flora sua 
preocupação com Álvaro. Paulo culpa 
Getúlio por sua briga com Marli e 
Jade tem uma ideia para ajudar na 
reconciliação. Garoto se surpreende 
ao ver Lia no Le Kebek. Rosália se 
oferece para ensinar Márcio a cozinhar. 
Alex revela que está preocupado 
com Rafael e com a ONG. Gabriela 
acredita que Álvaro esteja tentando se 
comunicar através dos livros. Tânia e 
Régis discutem por causa do filho. Tito 
comenta com Heitor que Lia e Garoto 
brigaram. Álvaro oferece dinheiro 
para financiar o projeto de dança na 
comunidade.

Espelho da Vida
Alain pede que Margot não influencie 
Cris. Flávio e Ana chegam a Rosa 
Branca. Marcelo, Alain e Solange 
elogiam o teste de Pat para o filme. 
Gerson explica a Flor que precisa 
de um tempo para contar a Margot 
sobre sua presença no casarão. Pat é 
aprovada para atuar no filme e diz que 
sonha beijar Mauro César, deixando 
Hugo chateado. Marcelo confessa a 
Isabel que se sente traindo Alain. 

O Tempo não Para
Natália convida Bento para passar 
a noite com ela. Emílio afirma a 
Mariacarla que o dinheiro de Dom 
Sabino está em suas mãos. Miss Celina 
insiste para que Marocas desista de 
se casar. Vera Lúcia ensina Amadeu a 
dançar funk. Agustina avisa a Teófilo 
que ele deve se reparar, casando com 
Coronela. Vanda conversa com Carmen 
sobre o balanço financeiro da empresa.  

Segundo Sol
Laureta repreende Remy por ter saído 
de seu esconderijo. Valentim avisa a 
Beto da prisão de Luzia. Karola fica 
chocada com a possibilidade de Remy 
estar vivo. Laureta conta para Remy 
como forjou sua morte. Beto vai à 
delegacia falar com Luzia. Valentim 
defende a mãe biológica. Cacau 
critica Nice por acreditar em Agenor. 
Meire fica constrangida ao saber da 
prisão de Luzia. Severo tenta atacar 
os ladrões, mas acaba rendido. Manu, 
Ícaro e Cacau vão à delegacia. Remy 
se impressiona com a declaração que 
ouve de Karola. Laureta leva Remy até 
a rodoviária e manda Sombra segui-lo.
 

ÁRIES (21/3 A 20/4) 
Faça tudo dentro de suas condições. Êxito, 
todavia, social.

TOURO (21/4 A 20/5)
Boa influência para o romance e o casa-
mento.

GÊMEOS (21/5 A 20/6)
Você está vivendo um dia que muito o 
favorece. 

CÂNCER (21/6 A 21/7)
Boas notícias estarão previstas para você 
hoje.

LEÃO (22/7 A 22/8)
Os meios de comunicação e transporte estão 
favorecidos. Evite discussões.

VIRGEM (23/8 A 22/9)
Pense positivamente, pois muitas serão suas 
chances de sucesso profissional, financeiro 
e social.

LIBRA (23/9 A 22/10)
Novas e duradouras amizades também 
estão previstas.

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
No campo conjugal e sentimental, procure ser 
cauteloso.

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
Indecisão para tomar atitudes. Lucros através 
de associações.

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)
Pensamentos pessimistas, sem razão de ser. 
Seja mais confiante em si mesmo.

AQUÁRIO (21/1 A 19/2) 
Evite desentendimentos com  a pessoa amada. 

PEIXES (20/2 A 20/3)
Procure ser otimista e os resultados serão 
satisfatórios. 
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Emprego na Grande Ilha
Confira as oportunidades de empregos disponíveis na região metropolitana de São
Luís. Não fique no aperreio, saia de casa e vá em busca de uma vaga de trabalho

ES TÁ GIO DE SIG NER 
GRÁ FI CO – En si no su pe ri- 
or cur san do mar ke ting, 
pu bli ci da de ou de sign; 
Do mí nio dos pro gra mas 
Pho toshop e ou tros da 
área. En vi ar cur rí cu lo pa- 
ra: meu em pre go@vi ta e- 
de sen vol vi men to.com

EN GE NHEI RO DE SA LA 
TÉC NI CA – Ex pe ri ên cia 
mí ni ma de dois anos; Co-
nhe ci men to e ha bi li da- 
de em do cu men ta ção 
de vi a bi li da de téc ni ca; 
Co nhe ci men to e ha bi li- 
da de em in for má ti ca 
avan ça da. En vi ar cur rí- 
cu lo pa ra: rh re cru ta-
men to eng@gmail.com

SER VI ÇOS GE RAIS – En- 
si no mé dio; Dis po ni bi li- 
da de de ho rá rio; De se já- 
vel ex pe ri ên cia na fun-
ção. En vi ar cur rí cu lo pa- 
ra: opor tu ni da de.cli ni- 
cas@gmail.com

PIZ ZAI O LO E CHA PEI RO
– En si no mé dio com ple to

Outras vagas disponíveis

e ex pe ri ên cia na fun ção; 
Ho rá rio: das 16h às 23h. 
En vi ar cur rí cu lo até o dia 
25/10 pa ra: ti o dell_ou tlo- 
ok.com in for man do a va- 
ga pre ten di da.

AS SIS TEN TE DE RH – Ní vel 
Su pe ri or em Ad mi nis tra- 
ção ou Psi co lo gia, de se já- 
vel pós gra du a ção. Ex pe- 
ri ên cia na área de Re cur- 
sos Hu ma nos. O in te res sa- 
do de ve en vi ar cur rí cu lo 

pa ra: ana.sil va@ope ra- 
log.com.br

AU XI LI AR DE EN FER MA- 
GEM – Atu a ção na área 
ad mi nis tra ti va ocu pa ci o- 
nal; Ne ces sá rio: For ma- 
ção em cur so téc ni co de 
en fer ma gem. In te res sa- 
dos en vi ar cur rí cu lo com o 
no me da va ga, pa ra o e-
mail: va gas@gru poin te ra- 
tlan ti ca.com.br até o dia 
23/10/2018

Mais oportunidades
GE REN TE DE LO JA – De- 

se já vel ex pe ri ên cia na
área de lo gís ti ca e trans- 
por te. De se já vel ex pe ri- 
ên cia na área de qua li- 
da de. For ma ção Su pe ri or
com ple ta em Ad mi nis tra- 
ção de Em pre sas, Con ta- 
bi li da de, Mar ke ting e
afins. Bons co nhe ci men- 
tos em pa co te Of fi ce.
CON TA TO: mar ques con- 
sul trh@gmail.com

SU PER VI SOR DE LO GÍS- 
TI CA – Ex pe ri ên cia em lo- 
gís ti ca En si no Su pe ri or
com ple to em Ad mi nis tra- 
ção, lo gís ti ca e áre as
afins. CON TA TO: mar- 
ques con sul- 
trh@gmail.com

EN CAR RE GA DO DE ES- 
TO QUE – En si no Su pe ri or
ou En si no Téc ni co com- 
ple to ou cur san do nas
áre as de Ad mi nis tra ção,
Lo gís ti ca ou afins. Ter
exer ci do ati vi da des na
área de es to que ou di re- 

ta men te re la ci o na da.
CON TA TO: mar ques con- 
sul trh@gmail.com

AU XI LI AR AD MI NIS TRA- 
TI VO – Cur so su pe ri or em
Ad mi nis tra ção ou áre as
afins (com ple to ou cur- 
san do); Ex pe ri ên cia com- 
pro va da; Co nhe ci men to
em in for má ti ca ní vel in ter- 
me diá rio; Dis po ni bi li da de
de ho rá rio. En vi ar cur rí cu- 
lo até o dia 24/10 pa ra:
opor tu ni da des.au- 
xadm@gmail.com coo o
as sun to “VA GA AU XI LI AR
AD MI NIS TRA TI VO”

RE CEP CI O NIS TA – Ex pe- 
ri ên cia com pro va da com
au to ri za ção de con vê ni- 
os; Co nhe ci men to em in- 
for má ti ca ní vel in ter me- 
diá rio; Dis po ni bi li da de de
ho rá rio. En vi ar cur rí cu lo
até o dia 24/10 pa ra:
opor tu ni da des.au- 
xadm@gmail.com coo o
as sun to “VA GA RE CEP CI- 
O NIS TA”

TÉC NI CO EM NU TRI ÇÃO – Ex pe ri ên cia
em co zi nha in dus tri al; ser ca das tro no
con se lho. En vi ar cur rí cu lo pa ra: nu tri- 
ção.pro du cao@hot mail.com – as sun to
“TEC EM NU TRI ÇÃO – PRO DU ÇÃO”

ANA LIS TA FI NAN CEI RO – En si no su pe- 
ri or com ple to em Ci ên ci as Con tá beis,
Ad mi nis tra ção ou áre as afins. En vi ar
cur rí cu lo até o dia 24/10/2018 com o as- 
sun to “ANA LIS TA FI NAN CEI RO SLZ” pa ra
o e-mail: opor tu ni da- 
des@55solucoes.com

AS SIS TEN TE DE COM PRAS – Ex pe ri ên- 
cia em com pras de ma te ri ais de ex pe- 
di ção, hos pi ta lar, lim pe za, ma te ri ais de
in for má ti ca en tre ou tros; Su pe ri or com- 
ple to ou cur san do Ad mi nis tra ção ou Ci- 
ên ci as Con tá beis. En vi ar cur ri cu lo pa ra
o en de re ço: se le ti vo.med@gmail.com
com o as sun to “AS SIS TEN TE DE COM- 
PRAS”

ATEN DEN TE – Mo to pró pria pa ra des- 
lo ca men to rá pi do e se gu ro até o ban- 
co; Dis po ni bi li da de de ho rá rio aos do- 
min gos e fe ri a dos. En vi ar cur rí cu lo pa ra:
tra ba lhe con cos co@ovo lar.com.br com
o as sun to “aten den te de lo ja”

PRO FES SOR DE POR TU GUÊS – Pa ra o 6º
e 7º ano do En si no Fun da men tal. For- 
ma ção em Le tras – Por tu guês; Ex pe ri ên- 
cia com en si no fun da men tal; Mo rar nas
ime di a ções do Par que Vi tó ria. En vi ar
cur rí cu lo pa ra: cbi o me tria@hot- 
mail.com 

GE REN TE DE RE CUR SOS HU MA NOS –
Ex pe ri ên cia com Ges tão de Pes so as –
RH Ge ne ra lis ta. En si no Su pe ri or com ple- 
to em Psi co lo gia, Re cur sos Hu ma nos ou
áre as afins. Pós-gra du a ção em Ges tão
de Pes so as ou afins. CON TA TO: mar- 
ques con sul trh@gmail.com

 

https://banca.oimparcial.com.br/
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Pro gra ma ção da   
Cri an ça no Cen tro
Co me ça nes ta ter ça-fei -
ra (23), a par tir das 9h, a
pro gra ma ção do ‘Cri an -
ça Len do, Ma ra nhão Vi -
ven do’, ação alu si va ao
mês da cri an ça re a li za da
pe la Bi bli o te ca Pú bli ca
Be ne di to Lei te, equi pa -
men to cul tu ral do es ta do
vin cu la do à Se cre ta ria de
Es ta do da Cul tu ra e Tu ris -
mo (Sec tur).
As ati vi da des acon te cem
até sex ta-fei ra (26), na Bi -
bli o te ca In fan til Vi ri a to
Cor rêa, ane xo da Bi bli o -
te ca Be ne di to Lei te, Pra -
ça De o do ro, cen tro de
São Luís.
 Nos di as 23 a 25, a pro -
gra ma ção é das 9h às
12h, e no dia 26 das 9h às
12h, é das 14h às 17h.
Du ran te qua tro di as, as
cri an ças par ti ci pa rão de
ofi ci nas de cri a ção ar tís ti -
ca, jo gos cul tu rais e ro das
de lei tu ra, ex po si ções li te -
rá ri as e de brin que dos
tra di ci o nais, con ta ção
de his tó ri as e pas seio pe la
Bi bli o te ca. 
“Va mos re a li zar um con -
jun to de ati vi da des cul tu -
rais vol ta das pa ra alu nos
da edu ca ção in fan til e
en si no fun da men tal, pri o -
ri zan do a lei tu ra e sua in -
te gra ção com as de mais
lin gua gens ar tís ti cas”, in -
for mou Ali ne Nas ci men to,
di re to ra da Bi bli o te ca Be -
ne di to Lei te.

O pre fei to Edi val do es te ve vis to- 
ri an do ca sas, cre ches e uni da de 
de saú de nos re si den ci ais Mo ra da 
do Sol I e II, con jun to ha bi ta ci o nal 
do pro gra ma fe de ral Mi nha Ca sa, 
Mi nha Vi da exe cu ta do em par ce-
ria com a Pre fei tu ra de São Luís, lo- 
ca li za do no bair ro Ma ra ca nã.

Acom pa nha do do se cre tá rio 
mu ni ci pal de Ur ba nis mo e Ha bi ta- 
ção, Má di son Le o nar do, o pre fei- 
to vi si tou as cre ches e a Uni da de 
Bá si ca de Saú de, que es tão sen do 
cons truí das pa ra aten der à po pu-
la ção re si den te no ha bi ta ci o nal, 
além de ou tros equi pa men tos ur-
ba nos do re si den ci al, co mo qua- 
dras po li es por ti vas e pra ças.

As uni da de se rão en tre gues pa-
ra os úl ti mos con tem pla dos no sor-
teio do Pro gra ma Mi nha Ca sa, Mi- 
nha Vi da.

O re si den ci al con ta com 2.176 
ca sas e com 42,87 m² de área pri- 
va ti va. As ca sas cons truí das con-

Última vistoria
Além das duas creches, cada uma delas com seis salas, o residencial contará
com uma Unidade Básica de Saúde e uma escola de ensino fundamental

A par tir des ta ter ça-fei ra (23), 
cin co di as an tes do se gun do tur no 
das elei ções 2018, ne nhum elei tor 
po de rá ser pre so ou de ti do. A ex- 
ce ção ocor re ape nas em ca sos 
de fla gran te de li to e ain da se hou- 
ver sen ten ça cri mi nal con de na tó- 
ria por cri me ina fi an çá vel ou des- 
res pei to a sal vo-con du to. A de ter- 
mi na ção es tá pre vis ta no ar ti go 
236 do Có di go Elei to ral.

A ter ça-fei ra tam bém é o pra zo 
fi nal pa ra que os re pre sen tan tes 
dos par ti dos po lí ti cos e co li ga- 
ções, a Or dem dos Ad vo ga dos do 
Bra sil (OAB) e o Mi nis té rio Pú bli co 
(MP) pe çam ve ri fi ca ção das as si-
na tu ras di gi tais do Sis te ma de 
Trans por te de Ar qui vos da Ur na 
Ele trô ni ca, do Sub sis te ma de Ins ta- 
la ção e Se gu ran ça e da So lu ção 
JE-Con nect, ins ta la dos nos equi- 
pa men tos da Jus ti ça Elei to ral que 
se rão uti li za dos no se gun do tur no.

Os tri bu nais re gi o nais elei to rais 
tam bém têm até es sa da ta pa ra

Eleitores presos só em flagrante

tam com sa la, dois dor mi tó ri os, co- 
zi nha, ba nhei ros e la van de ria. Os 
con tem pla dos as si na rão con tra to 
de fi nan ci a men to ha bi ta ci o nal jun- 
to à Cai xa Econô mi ca Fe de ral.

Além das du as cre ches, o re si- 
den ci al con ta rá com Uni da de Bá si- 
ca de Saú de, uma es co la de en si- 
no fun da men tal, qua dras po li es- 

por ti vas e três pra ças.  O Re si den ci- 
al Mo ra da do Sol vai re ce ber mais 
de seis mil pes so as que de vem ser 
lo ca das nas uni da des re si den ci ais. 
Es ses equi pa men tos que pos si bi li ta- 
rão as sis tên cia em edu ca ção in- 
fan til e em saú de, o re si den ci al 
con ta rá com sis te ma de trans por te 
de qua li da de.

di vul gar, na in ter net, os pon tos de 
trans mis são de da dos que fun ci o- 
na rão em pon tos dis tin tos do lo cal 
de fun ci o na men to da Jun ta Elei to- 
ral.  O se gun do tur no das elei ções 
pre si den ci ais ocor re no pró xi mo do- 
min go, dia 28 de ou tu bro em to do 
o Bra sil e mais 99 paí ses, pa ra a es- 
co lha do pró xi mo pre si den te da 
Re pú bli ca.

Em 13 es ta dos e no Dis tri to Fe de- 
ral, os elei to res tam bém te rão que 
de fi nir o go ver na dor que irá co- 
man dar os Exe cu ti vos lo cais nos 
pró xi mos qua tro anos. Em 19 mu ni- 
cí pi os bra si lei ros se rão re a li za das as 
cha ma das elei ções su ple men ta res 
pa ra a es co lha de no vos pre fei tos e 
vi ce-pre fei tos, do plei to do exe cu ti- 
vo mu ni ci pal pas sa do.

https://banca.oimparcial.com.br/
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Fi lho de Gret chen,
Thammy Mi ran da es tá
pen san do em ter fi lhos
com a mu lher, An dres -
sa Fer rei ra, 29. Pa ra is -
so, ele con ta que o ca -
sal de ve re cor rer ao
mes mo pro ces so que
foi usa do pe la atriz Ka -
ri na Bac chi, que uti li -
zou de um do a dor de
sê men in ter na ci o nal. A
ideia co me çou es te
ano, foi di vul ga da no
ca nal da mu sa fit ness
Ga bri e la Pu gli e si no
YouTube e foi sen do
ama du re ci da com a
par cei ra.
“A ques tão do ban co
[de sê men], sim, a gen -
te tam bém vai pe gar
fo ra do Bra sil, e não é
tão di fí cil, não. A clí ni -
ca em que es ta mos fa -
zen do já tem par ce ria
com es se ban co, que
é o mes mo da Ka ri na.
A gen te vai fa zer nes se
mes mo lu gar”, re ve lou,
em en tre vis ta ao pro -
gra ma Tri co tan do.

 

Thammy Miranda
quer ser mãe

Deborah Secco corta próprio
cabelo em cena

De bo rah Sec co deu adeus aos ca be los
lon gos da Ka ro la, de “Se gun do Sol”. No

ca pí tu lo que foi ao ar dia 20, a atriz cor tou
os fi os em uma ce na que mar ca a no va fa- 
se da per so na gem, que re pe tia que que- 
ria re nas cer e se tor nar uma pes soa me- 
lhor. “Sou uma atriz de mui ta sor te. Ti ve a

chan ce de vi ver mui tas vi das e sem pre me
jo guei de ca be ça na com po si ção de ca- 

da uma des sas his tó ri as”.

Parceria de Bela Gil e
Cantão foi desenvolvida
no Maranhão

Be la Gil apa ren te men te es tá cur-
tin do se aven tu rar pe lo mun do da
mo da. A sua ter cei ra co le ção-cáp- 
su la, em par ce ria com o Can tão,
cha ma da “Ser/Tão”, traz pe ças de- 
sen vol vi das no mu ni cí pio de Bar rei ri- 
nhas, no Ma ra nhão, jun to ao pro je-
to MA OS (Mo vi men to de Ar te sãs e
Ofí ci os) e fei tas por ar te sãs ma ra- 
nhen ses. Elas fo ram pro du zi das uti li- 
zan do a pa lha de bu ri ti, pal mei ra tí- 
pi ca da re gião, co mo ma té ria-pri-
ma! “Tão fe liz por mais es se tra ba-
lho. Rou pas lin das, idei as e prá ti cas
eco ló gi cas e mui to apren di za do
com as ar te sãs do Ma ra nhão.

Após separação de
Neymar, Bruna

Marquezine curte show
de Shakira

Sol tei ra, na pis ta, a atriz
Bru na Mar que zi ne cur tiu

na noi te de do min go (21),
no Al li anz Par que, em São

Pau lo, com ami gos, o
show da can to ra Sha ki ra.
Se ma na pas sa da, va le di- 

zer, a ar tis ta ter mi nou o
seu na mo ro com o jo ga- 
dor de fu te bol, Neymar.
Du ran te uma par ti ci pa- 
ção em um even to tam- 
bém em São Pau lo, na úl- 
ti ma quin ta-fei ra (18), Bru- 
na fa lou so bre o tér mi no:
“Sim, nós ter mi na mos. Foi
uma de ci são que par tiu

de le, mas exis te mui to res- 
pei to, mui to ca ri nho. Por
ele e por tu do que a gen- 

te vi veu”.

O JORNAL MAIS 
ACESSADO DO MARANHÃO

DE CLIQUES MENSAIS
MILHÕES

Leia a toda hora 
e em todo lugar

oimparcial.com.br
92 ANOS DE

CREDIBILIDADE
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Uma boa es tra té gia pa ra ema- 
gre cer e per der bar ri ga é co mer 
di a ri a men te fru tas que ema gre- 
cem, co mo mo ran go, pê ra e me- 
lan cia por que es tas fru tas con têm 
me nos ca lo ri as do que as que o 
cor po pre ci sa gas tar na sua di ges- 
tão e tam bém con têm fi bras e ou-
tras pro pri e da des que aju dam o 
cor po a ema gre cer.

Além de pre fe rir o con su mo 
des tas fru tas, tam bém é re co men-
da do fa zer ca mi nha das, pe lo me- 
nos três ve zes por se ma na, por que 
as sim há um au men to do me ta bo- 
lis mo e o cor po aca ba gas tan do 
as ca lo ri as que es tão acu mu la das 
em for ma de gor du ra.

As fru tas:
Mo ran go – 100 g: 45 Kcal

 O mo ran go aju da a ema gre cer 
pois con tém ca lo ri as ne ga ti vas e 
além dis so, é ri ca em fer ro e em vi- 
ta mi na C, sen do um bom an ti-in-

Frutas que emagrecem
Conheça as frutas que emagrecem e qual a quantidade de calorias que elas
possuem. Faça sua dieta e busque mais saúde para o seu corpo

Ma mão
 100 g: 85 Kcal

 Diu ré ti co e ri co em fi bras, fa ci li ta a 
eli mi na ção das fe zes e com ba te a
bar ri ga in cha da. O ma mão é 
bom pa ra aju dar no con tro le da 
di a be tes e ali vi ar os sin to mas da 
gas tri te. Uma fa tia de ma mão pi-
ca do com 1 po ti nho de io gur te 
na tu ral é uma óti ma op ção pa ra 
o lan che da ma nhã.

Li mão
 1 uni da de: 22 Kcal

 É diu ré ti co, ri co em vi ta mi na C e 
um po ten te an ti o xi dan te, que eli-
mi na as to xi nas e dei xa a pe le 
mais vi ço sa. To mar uma xí ca ra de 
chá da cas ca de li mão di a ri a- 
men te é uma óti ma for ma de con-
su mir o li mão sem açú car e apro- 
vei tar to dos os seus be ne fí ci os.

 O li mão tam bém aju da a re du zir o 
co les te rol e o açú car no san gue. 
Sai ba mais em: 6 an ti o xi dan tes in- 
dis pen sá veis e Co mo o li mão po-
de aju dar a ema gre cer.

Mais variedades de frutas

fla ma tó rio na tu ral.
Ba na na – 1 uni da de: 120 Kcal

 Ri ca em trip to fa no, ti ra o de se jo de 
co mer do ces, sa cia a fo me. O nu- 
me ro de ca lo ri as de pen de do ti po 
e do ta ma nho da ba na na.

A ba na na, quan do con su mi da 
an tes de ma lhar, di mi nui ain da o ris- 
co de cãi bras, por ser ri ca em po- 
tás sio. Ela tam bém é óti ma pa ra o 
ca fé da ma nhã, pois di mi nui a fo- 
me ao lon go do dia.

A ba na na as sa da no for no ou no 
mi cro-on das com al guns cra vos da 
ín dia cons ti tui uma óti ma so bre me- 
sa.

Ma çã – 170 g: 81 Kcal
 A ma çã aju da a ema gre cer pois é 

ri ca em an ti o xi dan tes, re gu la os ní- 
veis de co les te rol e de tri gli ce rí de os 
e aju da na di ges tão.

A ma çã as sa da com ca ne la ou 
cra vo da ín dia con tém pou cas ca- 
lo ri as, é de li ci o sa e é uma so bre me- 
sa mui to nu tri ti va.

Pê ra – 1 uni da de: 85 Kcal
 A pe ra aju da a ema gre cer por que 

é ri ca em fi bras, que aju dam a me- 
lho rar o trân si to in tes ti nal e ti rar a fo- 
me.

Ela ain da aju da a re gu lar os ní- 
veis de co les te rol no san gue. Pe ras 
as sa das com ca ne la tam bém são 
uma óti ma so bre me sa que, além 
de de li ci o sa, aju da a ema gre cer.

Me lan cia – 100 g: 24 Kcal
 Con tém ca lo ri as ne ga ti vas e é diu- 

ré ti ca, au xi li an do no com ba te ao 
in cha ço. Tam bém aju da a re gu lar 
os ní veis de açú car no san gue.

Ela abai xa a pres são e é con si de- 
ra da um ali men to afro di sía co.

Kiwi – 100 g: 46 Kcal
 Den tre os be ne fí ci os do Kiwi, es tão 

o com ba te à pri são de ven tre (me- 
lho ra a flo ra in tes ti nal) e a ca pa ci- 
da de de sa ci ar o ape ti te, ele tam- 
bém é ri co em vi ta mi na C, e é diu- 
ré ti co, aju da a eli mi nar os lí qui dos 
re ti dos no cor po hu ma no.

Tan ge ri na
 100 g: 38 Kcal

 A tan ge ri na aju da a ema gre cer 
por que é ri ca em água e fi bras, 
além de ser pou co ca ló ri ca. Es sa 
fru ta é ri ca em vi ta mi na C, o que 
aju da na ab sor ção do fer ro no in- 
tes ti no e for ta le ce o sis te ma imu ne, 
e as su as fi bras me lho ram o trân si to 
in tes ti nal, re du zem a ab sor ção de 

gor du ra e aju dam a con tro lar a gli- 
ce mia. Co nhe ça to das as pro pri e- 
da des da tan ge ri na em: Sai ba 
quais são os be ne fí ci os da Tan ge ri- 
na pa ra saú de.

Aba ca xi
 100 g: 52 Kcal

 Aju da a ema gre cer, é ri co em 
água e em vi ta mi na C. O aba ca xi  
com ba te a re ten ção de lí qui dos.
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Sem força em casa
Sampaio Corrêa retorna à zona de rebaixamento da Série B por conta do seu péssimo
aproveitamento dentro de casa. Das 16 partidas no Castelão, venceu apenas cinco

A 32ª ro da da da Sé rie 
B do Cam pe o na to Bra si-
lei ro ter mi nou com o For- 
ta le za pra ti ca men te se- 
lan do o aces so à eli te do 
fu te bol.

Com 60 pon tos, o clu- 
be ce a ren se abriu se te 
do Goiás. Avaí, com 52, 
e CSA, 51, fe cham o G4.

Na par te de bai xo da 
ta be la, o Sam paio Cor- 
rêa abre o Z4 com 32 
pon tos.

Mas che gan do a re ta 
fi nal da com pe ti ção, a 
se le ção da ro da da, elei-
ta por um si te es pe ci a li- 
za do no es por te (Fu te bol 
In te ri or), co lo cou um 
ma ra nhen se, de Pin da ré 
Mi rim, co mo o me lhor 
vo lan te da 32ª ro da da.

Pe dro Bam bu aju dou 
o Atlé ti co-GO a con ti nu- 
ar na lu ta pe lo aces so, 
ao ven cer o Bra sil de Pe- 
lo tas-RS, fo ra de ca sa.

O ma ra nhen se vem

Maranhense na seleção da rodada

fa zen do uma cam pa nha 
re gu lar com a ca mi sa do 
Atlé ti co-GO.

Pe ça cha ve no es que- 
ma de Wag ner Lo pes, o 
jo ga dor te ve pa pel fun- 
da men tal na vi tó ria por 2 
a 1 pa ra ci ma do Bra sil, 
em Pe lo tas.

Além de ser um ‘cão de 
guar da’ da de fe sa do ru- 
bro-ne gro goi a no, o vo- 
lan te ma ra nhen se ti rou 

um co e lho da car to la ao 
cru zar de for ma mi li mé tri- 
ca pa ra An dré Luis de fi nir 
o triun fo do Dra gão.

Fi cha Téc ni ca
 No me: Pe dro Gon za ga

 Ape li do: Pe dro Bam bu
 Ida de: 31 anos

 Na tu ra li da de: Pin da ré
 Po si ção: meia

 Al tu ra: 1,75m
 Pe so: 72 kg

Papão de técnico novo
O Mo to Club não per- 

deu tem po e já con tra tou
um no vo trei na dor pa ra
2019.

 O no me es co lhi do foi
Wal la ce Le mos, de 50
anos. O trei na dor es te ve
no Ri ver-PI e che ga pa ra
ini ci ar o tra ba lho no Pa- 
pão do Nor te. A pré-tem- 
po ra da de ve rá ser no dia
1º de de zem bro, em uma
ci da de do in te ri or do es- 
ta do, re pe tin do o su ces so
des te ano, on de o ti me
foi cam peão Ma ra nhen- 
se con se guin do as va gas
pa ra a Co pa do Nor des te
e Co pa do Bra sil de 2019.

Wal la ce Ka fru ne Nas sif
Le mos é mi nei ro e tem 50
anos, ini ci an do a car rei ra
de trei na do no Gua ra ni-
SP, com pas sa gens pe las
di vi sões de ba se do clu be
pau lis ta. Le mos tam bém
co man dou o Ipa tin ga-
MG, Rio Bran co-SP, Vi la
No va-MG e o Ara xá-MG.

Atu al men te, Wal la ce
Le mos é vi ce-cam peão
Pi aui en se. Em 2017, foi
cam peão can dan go pe- 
lo Bra si li en se-DF. “Es co lhe- 
mos um trei na dor que
abra ças se o pro je to do
Mo to Club pa ra 2019, as- 
sim co mo ti ves se ex pe ri- 
ên cia em equi pes do
mes mo ní vel do Pa pão.
Além de le, a co mis são
téc ni ca se rá for ma da por
pro fis si o nais com pe ten tes
com ex pe ri ên cia em
com pe ti ções que va mos
dis pu tar”, re ve lou o pre si- 
den te Na ta na el Jr.

Além de Wal la ce Le- 
mos, a co mis são se rá
com ple ta da com o pre- 
pa ra dor fí si co Jo nas Fer- 
nan do de Godoy e o trei- 
na dor de go lei ros Val dir
Ber nar do de Oli vei ra, que
tem pas sa gens por clu- 
bes in ter na ci o nais e na ci- 
o nais, co mo Cru zei ro-MG
e Fla men go-RJ.

Após res pi rar fo ra da zo na de re bai- 
xa men to e en xer gar uma luz no fim do
tú nel na Sé rie B do Cam pe o na to Bra si- 
lei ro, o Sam paio Cor rêa vol tou a “va ci- 
lar” den tro de ca sa e re tor nou à zo na
da de go la.

O Tri co lor ma ra nhen se en trou na 32ª
ro da da com a chan ce de se dis tan ci ar
do Z4, mas foi der ro ta do de vi ra da pe lo
Lon dri na-PR, ti me co man da do pe lo ex-
trei na dor da Bo lí via Que ri da, Ro ber to
Fon se ca.

Com mais es sa der ro ta em ca sa, o ti- 
me ocu pa a 17ª co lo ca ção na ta be la
com 32 pon tos, as sim co mo Paysandu-
PA e Ju ven tu de-RS, es te úl ti mo que se rá
o pró xi mo ad ver sá rio do Sam paio, em
par ti da vá li da pe la 33ª ro da da da com- 
pe ti ção.

O Tri co lor ma ra nhen se es tá nes ta si tu- 
a ção por di ver sos fa to res, co mo mu- 

dan ças de trei na do res e ou tros. Mas
po de mos di zer que o fa tor ca sa in flu en- 
ci ou bas tan te, pois o ti me não fez do
Cas te lão um cal dei rão, on de so bra va
den tro de cam po em ou tros anos.

Nes ta Sé rie B do Bra si lei ro des te ano,
a Bo lí via Que ria fez 16 par ti das di an te
sua tor ci da, sen do que fo ram cin co vi- 
tó ri as, qua tro em pa tes e se te der ro tas.

Dos 48 pon tos dis pu ta dos den tro de
ca sa, o Tu ba rão con se guiu con quis tar
ape nas 19 pon tos, ou se ja, fo ram 39,6%
de apro vei ta men to di an te sua apai xo- 
na da tor ci da. 

Nos 16 jo gos que fez no Gi gan te do
Ou tei ro da Cruz, le vou 18 gols e mar cou
16, uma mé dia de um gol so fri do a ca- 
da par ti da em ca sa. 

Pa ra sair des sa si tu a ção, o ti me ma ra- 
nhen se pre ci sa ven cer pró xi mos con- 
fron tos que tem.

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ho mem exe cu ta do
com seis ti ros
Um ho mem, iden ti fi ca do
co mo Re na to Fra zão Sil -
va, mais co nhe ci do co -
mo “Pai nho”, de 35 anos,
foi as sas si na do com vá ri -
os ti ros e gol pes de fa ca,
no úl ti mo do min go (21),
na ci da de de Ba ca bal.
A fa mí lia da ví ti ma re ve -
lou que Pai nho ha via re -
ce bi do li ga ções ce lu la res
e in for mou que iria se en -
con trar com uma ou tra
pes soa, em um bar, na
Rua Ama zo nas, na vi la
Pe dro Bri to, em Ba ca bal.
Ao che gar ao es ta be le ci -
men to, um car ro com seis
ho mens o abor dou. As
pes so as que es ta vam no
veí cu lo des ce ram e dis -
pa ra ram vá ri as ve zes
con tra Pai nho, além de
vá ri os gol pes de fa ca. A
ví ti ma  mor reu no lo cal.
Na fu ga, um dos sus pei tos
dei xou cair um re vól ver
ca li bre 38. Além da ar ma
de fo go, uma fa ca, que
te ria si do usa do no bru tal
cri me tam bém foi en con -
tra da per to do cor po.
Pai nho ti nha vá ri as pas sa -
gens pe la po lí cia.
Se gun do a po lí cia, al guns
dos sus pei tos de te rem
co me ti do o cri me já fo -
ram iden ti fi ca dos.
As in ves ti ga ções con ti nu -
am pa ra iden ti fi car o res -
tan te do gru po de cri mi -
no sos e pren der to dos
eles.

A po lí cia in ves ti ga a mor te de 
um vi gia, que foi as sas si na do no 
lo cal de tra ba lho, na Ave ni da Ge-
ne ral Arthur Car va lho, no bair ro 
Mi ri tiua, na al tu ra do Tu ru.

A ví ti ma, iden ti fi ca da co mo 
New ton Ro cha Men des, foi mor ta 
no fim da noi te do úl ti mo sá ba do 
(20), na obra de cons tru ção de 
um con do mí nio de apar ta men tos.

Ele vi gi a va a obra quan do foi 
sur pre en di do por dois ho mens, 
que o as sas si na ram a ti ros.

As in ves ti ga ções apon tam pa ra 
uma exe cu ção, pois na da foi le- 
va do da ví ti ma.

Os sus pei tos te ri am pu la do o 
mu ro da obra e, al guns mi nu tos 
de pois, a ví ti ma foi en con tra da 
mor ta no chão, em meio a gran de 
quan ti da de de san gue. Os sus pei- 
tos ain da não fo ram iden ti fi ca dos. 
A cau sa do cri me tam bém é des- 
co nhe ci da pe las au to ri da des res- 
pon sá veis pe lo ca so.

Vigia e pastor mortos
Além das duas vítimas, outras nove pessoas foram assassinadas no último fim
de semana. Confira a lista de pessoas que perderam a vida

Ações do 3º Ba ta lhão da Po lí cia 
Mi li tar de Im pe ra triz re sul tou na pri- 
são de três sus pei tos pe la prá ti ca 
de cri me de ho mi cí dio na re gião. 
O cri me acon te ceu con tra a vi da 
do vi gi lan te Jack son Dou glas Oli- 
vei ra.

Os sus pei to fo ram iden ti fi ca dos 
co mo Lu cas Vi ní cius de Sou sa Ro-
dri gues, co nhe ci do co mo “Olho 
de Ga to”, um ado les cen te in fra-
tor, que tam bém foi en vol vi do na 
ação cri mi no sa, e Jo se nil ton Ban-
dei ra, o “Pa to Rou co”.

O pri mei ro a ser pre so foi Olho 
de Ga to. Ele foi iden ti fi ca do, lo ca- 
li za do e pre so, jun ta men te com 
um com par sa me nor de ida de.

Em con ti nui da de às ações no 
sen ti do de pren der o ou tro en vol- 
vi do, re sul tan do na pri são do ex-
de ten do Jo se nil ton Ban dei ra. Ele 
foi re co nhe ci do co mo o prin ci pal 
au tor do ho mi cí dio.

Após se rem pre sos, os in di ví du os 
fo ram en ca mi nha dos à de le ga-

Suspeitos de assassinato são presos

Pas tor é as sas si na do
Já no do min go (21), um pas tor 

evan gé li co foi mor to quan do se di- 
ri gia da igre ja pa ra sua ca sa, no 
Mo ro poia, em Ri ba mar. Jo si el Pe rei- 
ra da Luz, de 30 anos, foi mor to por 
ban di dos que che ga ram em um 
car ro. A mo ti va ção do cri me ain da 
não foi re ve la da. Ou tras se te pes so- 

as fo ram as sas si na das no fim de se- 
ma na. No sá ba do (20), fo ram mor- 
tos a ti ros Ta lis son Pe rei ra, na Li ber- 
da de, Da ni el Co e lho, na Ci da de 
Olím pi ca, e Air ton Cé sar Pe rei ra, na 
Vi la Em bra tel. No do min go, as ví ti- 
mas fo ram Sau lo Agui ar, no Co ro a- 
di nho, Jor dan Ro cha Me lo, na Ma ti- 
nha, e Ar lis son de Oli vei ra.

cia de Po lí cia Ci vil, no sen ti do de 
se rem to ma das as pro vi dên ci as ca- 
bí veis, que o ca so re quer.

As in ves ti ga ções do ca so co me- 
ça ram lo go após o ho mi cí dio, ma- 
dru ga da do úl ti mo sá ba do (20), on- 
de foi re gis tra da a mor te de Jack- 
son Dou glas. A ví ti ma era vi gi lan te 
no tur no, de uma es co la no Ita mar 
Gua ra.

Es tu pra dor em ca na
Tam bém na ci da de de Im pe ra- 

triz, Jai ro Ro ber to de Sou sa Go mes, 
o “Ne go Jai ro”, foi pre so sus pei to 
de ten tar es tu prar e as sas si nar uma 
mu lher, na Vi la Lo bão. O cri me 
acon te ceu na ca sa de la. Ele in va- 
diu a re si dên cia, a agre diu com so- 
cos e uma per fu ra ção no pes co ço, 
na ten ta ti va de co me ter o es tu pro.

https://banca.oimparcial.com.br/

