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Em 10 minutos, tudo o que você precisa saber

CAPITAL

R$ 0,50

BRUTALIDADE

Duas crianças de 5 e 7 anos foram baleadas 
durante tiros disparados por duas pessoas, em 

praça localizada na cidade de Santa Inês. 
Uma pessoa foi presa, suspeita do crime
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Horóscopo

Novelas Receitas - BOLINHO DE SARDINHA

Cruzadas

 ÁRIES - Bom ganho de dinheiro proporcio-
nado pelo esforço nos negócios iniciados 
anteriormente. 

TOURO - O dia indica êxito em tudo que 
está relacionado com o seu progresso. Pode 
solicitar a colaboração alheia, que será pron-
tamente atendido. 

GÊMEOS - A posição da lua vai de favorecer. 
Cuidado com amor à primeira vista. 

CÂNCER - Dia propício ao sucesso na inves-
tigação de todo e qualquer assunto oculto 
e místico. 

LEÃO - Bom dia para solicitar a casa própria 
em um órgão competente do governo, se 
ainda não a têm. 

VIRGEM - A influência do dia promete a você 
lucros em negócios e em empreendimentos 
ousados e, também favorece relações 
sentimentais. 

LIBRA - Procure evitar as ações violentas e as 
palavras ásperas. Dia favorável para novas 
amizades que o ajudarão a progredir.

ESCORPIÃO - Dia em que poderá entrar em 
atrito com pessoas da família. Por outro lado, o 
sucesso amoroso  evidente. 

SAGITÁRIO - Excelentes oportunidades de se 
realizar sentimental e financeiramente, Não 
discuta com os familiares.

CAPRICÓRNIO - Não se torne insistente demais 
em suas pretensões, junto aos seus superiores. 

AQUÁRIO - Tendência aos excessos de prazer, 
aos amores extraconjugais. Evite tais coisas 
para não ser prejudicado de um momento 
para o outro.  

PEIXES - Tome cuidado com acidentes, causa-
dos por inflamáveis e corrosivos, e cuide de 
sua saúde e reputação. 

Malhação
Gabriela fica perplexa com a revelação 
de Álvaro. Dandara não gosta da 
aproximação entre Marcelo e Leonor. 
Álvaro se impressiona com os poemas de 
Úrsula. Verena descobre por que Álvaro 
terminou o namoro com ela. Kavaco 
se preocupa com Amanda. Santiago e 
Michael discutem sua relação. Gabriela 
comenta o problema de Álvaro com 
Brigitte. Pérola grava a aula de culinária 
de Márcio com Rosália. Bárbara, Leandro 
e Alex incentivam Maria Alice a dançar 
balé no show de talentos.

Espelho da Vida
Ana, Flávio e Américo discutem por conta 
de Cris, e Josi presencia a briga. Ana e 
Flávio repreendem Alain por manter 
segredo sobre Américo estar em Rosa 
Branca. Cris chama Américo de pai, 
e Flávio se revolta. Cris conversa com 
Flávio e Ana, que decidem apoiar a filha. 
Cris confessa a Alain que voltou à casa 
de Julia, e afirma ao noivo que não quer 
se sentir pressionada por ele. Pat finge 
desprezo pelo suposto namoro de Hugo e 
Gabi. Isabel encontra a foto de Felipe com 
Priscila e confronta Margot.  

O Tempo não Para
Samuca avisa a Emílio que o colocará 
na cadeia por roubo e má-fé. Marocas 
aceita a proposta de Carmen para levar 
a Miudeza de volta à Samvita. Emílio 
entrega a Elza o documento que Carmen 
assinou sem ler, para ser copiado e 
incluído na apresentação ao Conselho. 
Bento revela a Helen que nunca namorou. 
Teófilo desiste do casamento com 
Coronela, ao vê-la tentando beijar Dom 
Sabino. Florêncio invade a casa de Emílio 
e imobiliza Mariacarla. 

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. 

Como higienizar esponja 
de lavar louça  

O jeito mais fácil é no microondas. 
Aumente para a máxima potência 
e deixa a esponja aquecer por 3 
minutos. Tome cuidado para que 
não tenha nenhum resquício de 
palha de aço grudada na esponja. 
Se você não possui microondas, 
mantenha a esponja submersa em 
água quente por 3 minutos e terá 
efeito parecido. O calor mata as 
bactérias

2 - Colocar sacolas plásticas 
na geladeira - Não torne a sua 
geladeira um foco de bactérias. 
Primeiro, lembre: onde você 
adquiriu este saco plástico. 
Provavelmente, ele estava exposto 
em algum lugar de grande 
movimento, além disso, passou 
pelas mãos de inúmeras pessoas e 
foi transportado em carrinhos de 
supermercado, um porta-malas 
ou no interior do carro, nesses 
lugares, nem sempre existem 
condições ideais de higiene. 
Portanto, retire tudo das sacolas 
e lave bem antes de colocar no 
refrigerador.

3 - Lavar o frango - Você sabia que 
corre mais risco de contaminação 
ao lavar o frango do que 
cozinhar sem lavar? As bactérias 
conseguem se espalhar facilmente 
na pia e em utensílios no processo 
de lavagem do alimento, enquanto, 
se levado direto para o fogo, os 
seres nocivos são eliminados 
durante o cozimento

INGREDIENTES:
2 latas de sardinha
1 cebola média, picada
1 tomate médio, picado
1 pimentão médio picado
3 copos (aproximadamente) 
de farinha de trigo sem 
fermento
1 1/2 copo americano de 
leite
Farinha de pão (Farinha de 
rosca)
1 colher de margarina
Sal a gosto

MODO DE PREPARO:
1 - Coloque a sardinha (com todo o seu 
óleo) em uma panela para levar ao fogo 
alto

Solução
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2 - Adicione a cebola, o 
tomate e o pimentão
3 - Mexa por uns 5 minutos
4 - Acrescente o leite e a 
margarina, deixe ferver
5 - Depois, junte a farinha 
de trigo, mexa até 
perceber que a massa 
desgrudou da panela
6 - Tire- o do fogo e deixe 
a massa esfriar um pouco
7 - Faça pequenas 
bolinhas separando - os 

em uma vasilha
8 - Em outra vasilha pequena, coloque um 
pouco de água para molhar cada bolinho, 
para assim, poder passar na farinha de pão 
(farinha de rosca)
9 - Agora é só fritar e se deliciar com estes 
bolinhos
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Abertas inscrições
Processo Seletivo com mais de 180 vagas é aberto pela Prefeitura de São João dos
Patos. Os salários chegam a R$ 3.500. Não perca as oportunidades

A Pro cu ra do ria Ge ral 
de Jus ti ça do Es ta do do 
Ma ra nhão (PGJ-MA) tor-
na pú bli co o Pro ces so 
Se le ti vo que tem co mo 
in tui to con tra tar 44 es ta- 
giá ri os e ain da abrir va- 
gas pa ra ca das tro re ser-
va.

Po dem par ti ci par es- 
tu dan tes de en si no Pro- 
fis si o na li zan te e Su pe ri or. 
As opor tu ni da des são 
pa ra as se guin tes áre as: 
In for má ti ca / Ele trô ni ca/ 
Ele tro téc ni ca (1); Ad mi- 
nis tra ção (7); Ar qui te tu ra 
e Ur ba nis mo; Bi bli o te co-
no mia; Ci ên ci as Con tá- 
beis (2); Co mu ni ca ção 
So ci al – Jor na lis mo (1); 
Co mu ni ca ção So ci al – 
Rá dio e TV (1); Co mu ni- 
ca ção So ci al – Re la ções 
Pú bli cas; Di rei to (32); His-
tó ria; Ser vi ço So ci al.

Es tão in clu sos na se le-
ção al guns mu ni cí pi os 
do esat do, co mo: São

Seletivo até sexta-feira

Luís, Açai lân dia, Ba ca bal, 
Bal sas, Bar ra do Cor da, 
Ca xi as, Co dó, Im pe ra triz, 
João Lis boa, Pa ço do Lu- 
mi ar, Ra po sa, Ro sá rio, 
San ta Inês, São Jo sé de Ri- 
ba mar e Ti mon.

Com car ga ho rá ria de 
20h se ma nais, os es ta giá ri- 
os re ce be rão bol sa-au xí lio 
no va lor do sa lá rio-mí ni mo 
vi gen te, mais au xí lio-trans- 
por te.

As ins cri ções po dem ser 
fei tas gra tui ta men te até o 
dia 26 de ou tu bro de 
2018, via in ter net, no si te 
se le ti vos.mp ma.mp.br.

Pre vis ta pa ra acon te- 
cer dia 2 de de zem bro de 
2018, a pro va ob je ti va 
tem co mo con teú do pro- 
gra má ti co: Lín gua Por tu- 
gue sa, Co nhe ci men tos 
Es pe cí fi cos e In for má ti- 
ca/Ele trô ni ca.

IFMA abre 2 certames
O Ins ti tu to Fe de ral de

Edu ca ção, Ci ên cia e
Tec no lo gia do Ma ra nhão
– IF MA re ti fi ca o Con cur so
Pú bli co que ob je ti va a
con tra ta ção de 30 Pro- 
fes so res Car rei ra do En si- 
no Bá si co, Téc ni co e Tec- 
no ló gi co. Hou ve a in clu- 
são de du as va gas.

Den tro do to tal de áre- 
as, há va gas ex clu si vas
pa ra can di da tos que se
en qua dram nos itens es- 
pe ci fi ca dos no edi tal.

Em re gi me de 40 ho ras
se ma nais com De di ca- 
ção Ex clu si va, os con tra- 
ta dos são be ne fi ci a dos
com re mu ne ra ção que
po de va ri ar de R$
4.463,93 a R$ 9.600,92,
além de au xí lio-ali men ta- 
ção, au xí lio pré-es co lar,
au xí lio-saú de e au xí lio-
trans por te.

As ins cri ções são re ce- 
bi das via in ter net, no en- 
de re ço ele trô ni co

www.fsa du.org.br, até o
dia 26 de ou tu bro de
2018, com ta xa de par ti- 
ci pa ção no va lor de R$
150 re ce bi dos por meio
do Guia de Re co lhi men to
da União.

A pri mei ra eta pa ocor- 
re rá em São Luís – MA, na
da ta pro vá vel de 9 de
de zem bro de 2018.

Mais va gas no IF MA
 O IF MA tam bém anun cia

a re a li za ção Con cur so
Pú bli co pa ra pro vi men to
de va gas de Téc ni cos da
Car rei ra de Téc ni cos Ad- 
mi nis tra ti vos em Edu ca- 
ção. As ins cri ções de vem
ser re a li za das a par tir do
dia 29 de ou tu bro, por
meio do en de re ço ele trô- 
ni co: www.fsa du.org.br. o
pe di do de par ti ci pa ção
pos sui ta xa no va lor de R$
90 a R$ 110.  O con tra ta- 
do de ve re ce ber au xí lio
ali men ta ção, no va lor de
R$ 458.

Es tão aber tas as ins cri ções pa ra pro- 
ces so se le ti vo da Pre fei tu ra de São
João dos Pa tos, no Es ta do do Ma ra- 
nhão.

Há 185 opor tu ni da des dis po ní veis
nes ta se le ção que se en con tram nos
car gos de As sis ten te So ci al (3); Ci rur- 
gião Den tis ta (2); Edu ca dor Fí si co (1);
En fer mei ro Plan to nis ta (2); En fer mei ro –
PSF (3); Fi si o te ra peu ta (3); Fo no au dió lo- 
go (1); Mé di co nas es pe ci a li da des de
Au di tor (1), Psi qui a tra (1), Car di o lo gis ta
(1), Of tal mo lo gis ta (1), Or to pe dis ta (1) e
Plan to nis ta (4); Mé di co Ve te ri ná rio (1);
Mé di co – PSF (5); Nu tri ci o nis ta (1); Ori en- 
ta dor So ci al (4); Psi có lo go (3); Quí mi co
(1); Agen te Ad mi nis tra ti vo (13); Agen te
Co mu ni tá rio de Saú de (5); Apoio de
Co or de na ção – Vi va Ci da dão (1);
Aten den te – Bal cão CPD – Vi va Ci da- 
dão (1); Aten den te – An te ce den tes Cri- 

mi nais – Vi va Ci da dão (2); Aten den te
Con sul tó rio Den tá rio (2); Cui da dor pa ra
Cre che (7); Fis cal de Tri bu tos (2); Mo ni tor
do Pro je to Re cre an do e Edu can do (4);
Pro té ti co Den tá rio (1); Téc ni co de En fer- 
ma gem (7); Téc ni co em In for má ti ca (1);
Vi si ta dor do Pro gra ma Cri an ça Fe liz (4);
Me câ ni co (1); Mo to ris ta (6); Vi gia (33);
Ze la dor (55); e Ope ra dor de Má qui nas
(1).

A re mu ne ra ção dos se le ci o na dos de
ní vel fun da men tal a su pe ri or tem va lor
en tre R$ 954 e R$ 3.500.

Os in te res sa dos em al gu ma des tas
va gas po dem efe tu ar ins cri ção por
meio do en de re ço ele trô ni co www.fsa- 
du.org.br, até 5 de no vem bro de 2018.

To dos os ins cri tos nes ta se le ção, vá li- 
da por dois anos, re a li za rão Pro va Ob je- 
ti va pro va vel men te no dia 18 de no- 
vem bro de 2018.

https://banca.oimparcial.com.br/
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Va len do em prés ti mo
com o FGTS
Os tra ba lha do res bra si lei -
ros do se tor pri va do po -
de rão con tar com uma
no va op ção de cré di to, o
em prés ti mo con sig na do
com uso do Fun do de
Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço (FGTS) co mo ga -
ran tia. 
De acor do com o Mi nis té -
rio do Tra ba lho, por en -
quan to, ape nas a Cai xa
Econô mi ca Fe de ral ofe -
re ce a li nha de cré di to,
que po de rá ser so li ci ta da
em qual quer agên cia do
ban co pú bli co.
Ou tras ins ti tui ções fi nan -
cei ras tam bém po de rão
dis po ni bi li zar a no va li nha
de cré di to, des de que si -
gam as re gras es ta be le ci -
das.
O cré di to es tá dis po ní vel
pa ra 36,9 mi lhões de tra -
ba lha do res com car tei ra
as si na da. Os ju ros não po -
de rão ul tra pas sar 3,5% ao
mês, per cen tu al até 50%
me nor do que o de ou tras
ope ra ções de cré di to dis -
po ní veis no mer ca do. O
pra zo de pa ga men to se -
rá de até 48 me ses.
Se gun do o mi nis té rio, os
va lo res em pres ta dos de -
pen de rão do quan to os
tra ba lha do res têm de po -
si ta do na con ta vin cu la -
da do FGTS. 
Pe las re gras, eles po dem
dar co mo ga ran tia até
10% do sal do da con ta e
a to ta li da de da mul ta em
ca so de de mis são sem
jus ta cau sa, va lo res que
po dem ser re ti dos pe lo
ban co no mo men to em
que o tra ba lha dor per der
o vín cu lo com a em pre sa
em que es ta va quan do
fez o em prés ti mo con sig -
na do.
Pa ra dar mai or ga ran tia
aos ban cos foi fei ta uma
no va re gu la men ta ção
da mo da li da de de cré di -
to e a Cai xa cri ou um sis -
te ma que per mi te fa zer a
re ser va de va lo res da
con ta do FGTS co mo ga -
ran tia ao con tra to con -
sig na do.

Com a in ten si fi ca ção das me di- 
das pre ven ti vas no tra ba lho de 
por ta a por ta, ali a da às ações 
edu ca ti vas jun to à po pu la ção, a 
Pre fei tu ra de São Luís re gis trou 
uma re du ção de apro xi ma da- 
men te 60% no nú me ro de ca sos 
de den gue e 68% de zi ka ví rus e 
chikungunya, no ti fi ca dos na ca pi-
tal. Os da dos fo ram ob ser va dos 
en tre ja nei ro a se tem bro des te 
ano e com pa ra dos com o mes mo 
pe río do do ano pas sa do. As 
ações se guem a ori en ta ção do 
pre fei to Edi val do e são re a li za das 
de for ma ar ti cu la da e in te gra da, 
en vol ven do as áre as da saú de, 
lim pe za pú bli ca, edu ca ção e 
meio am bi en te.

Co mo for ma de va lo ri zar ain da 
mais o tra ba lho dos agen tes de 
en de mi as, pro fis si o nais in dis pen sá- 
veis ao com ba te às ar bo vi ro ses, o 
pre fei to Edi val do en tre gou, se ma- 
na pas sa da, no vos kits con ten do

Redução da dengue 
Prefeitura de São Luís intensifica as medidas preventivas e reduz em mais de
60% casos de dengue, zika e chikungunya na capital maranhense

A Jus ti ça Fe de ral deu aval pa ra 
o Es ta do do Ma ra nhão dar pros se- 
gui men to à cons tru ção do Hos pi- 
tal da Ilha, uma gran de uni da de 
hos pi ta lar de ur gên cia e emer- 
gên cia. A de ci são foi to ma da pe-
lo juiz fe de ral Ivo An sel mo Höhn Ju-
ni or, da 8ª Va ra Fe de ral Am bi en tal 
e Agrá ria.

A cau sa foi ju di ci a li za da após o 
Ins ti tu to do Pa trimô nio His tó ri co e 
Ar tís ti co Na ci o nal (Iphan) ten tar 
im por acom pa nha men to ar que o-
ló gi co pa ra va li dar ou não li cen ça 
am bi en tal, além de con si de rar 
que o em pre en di men to es ta va 
em ca te go ria in com pa tí vel com 
os da dos do pro ces so de li cen ci a-
men to am bi en tal. O ór gão fe de ral 
che gou até mes mo a ins tau rar um 
pro ces so ad mi nis tra ti vo e ato nor-
ma ti vo (Ins tru ção Nor ma ti va 
Iphan 01/2015) no sen ti do de ten-
tar re gu la men tar o an da men to 
das obras. No en tan to, os re qui si-
tos exi gi dos pe la Se cre ta ria de Es-

Obras de hospital continuam

uni for mes e equi pa men tos in di vi du- 
ais de tra ba lho pa ra es tes pro fis si o- 
nais. A ini ci a ti va vi sa pro mo ver ain- 
da mais qua li da de ao ser vi ço que 
a Pre fei tu ra de São Luís ofer ta à po- 
pu la ção. Os kits são com pos tos por 
bol sa, cal ças, ca mi sas, bo ta, bo né, 
re pe len tes e pro te tor so lar.

O le van ta men to fei to pe la Se- 

cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de (Se- 
mus), por meio da Co or de na ção 
do Pro gra ma de Com ba te às Ar bo- 
vi ro ses, apon ta que de ja nei ro a se- 
tem bro des te ano fo ram no ti fi ca- 
dos 481 ca sos de den gue em São 
Luís, sen do que no mes mo pe río do 
do ano pas sa do o mu ni cí pio re gis- 
trou 1.220 ca sos da do en ça.

ta do do Meio Am bi en te (Se ma), re- 
la ti vos ao li cen ci a men to am bi en tal 
do em pre en di men to, fo ram cum- 
pri dos e con si de ra dos sa tis fa tó ri os.

No iní cio da de ci são, o juiz diz 
que “é pro ce den te o pe di do de 
an te ci pa ção dos efei tos da tu te la 
ju ris di ci o nal (tu te la de ur gên cia) 
pa ra que o réu [Iphan se abs te nha 
de ato que con di ci o ne a exe cu- 

ção da obra pú bli ca à exi gên cia 
de acom pa nha men to ar que o ló gi- 
co re fe ren te à obra pú bli ca”. Diz 
ain da que não há ne ces si da de de 
Es tu do de Im pac to Am bi en tal e Re- 
la tó rio de Im pac to Am bi en tal 
(EIA/Ri ma), ten do em vis ta que não 
exis te in te res se ar que o ló gi co na 
área on de o em pre en di men to de- 
ve ser er gui do.

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Jus ti ça do Rio de ter -
mi nou a pe nho ra de
bens do ator Da do Do -
la bel la, 38, pa ra ten tar
ga ran tir o pa ga men to
de uma in de ni za ção à
ca ma rei ra Es me ral da
de Sou za Ho nó rio, que
foi agre di da por ele
em uma ca sa no tur na
em 2008.
A in de ni za ção, no va -
lor de R$ 40 mil, já ha -
via si do de ter mi na da
em 2013, mas o ar tis ta
nun ca fez o pa ga men -
to. Tam bém não ti -
nham si do en con tra -
dos, até ago ra, bens
no no me de le, o que
im pos si bi li ta va a pe -
nho ra dos mes mos.
A de fe sa da ca ma rei -
ra en tão so li ci tou a pe -
nho ra no ros to dos au -
tos de um pro ces so tra -
ba lhis ta que cor re no
TRT (Tri bu nal Re gi o nal
do Tra ba lho) da 1ª Re -
gião em no me de Do -
la bel la. Des sa for ma,
um pos sí vel pa ga men -
to ao ar tis ta se ria au to -
ma ti ca men te usa do
pa ra pa gar Ho nó rio.
O pe di do da ca ma rei -
ra che gou a ser re jei ta -
do em pri mei ra ins tân -
cia, mas aca bou aca -
ta do pe lo de sem bar -
ga dor Fer nan do Cer -
quei ra Cha gas, da 11ª
Va ra Cí vel do Rio, após
re cur so.

Justiça manda
penhorar bens de
Dado Dolabella

De biquíni, Mileide Mihaile
exibe ótima forma na Grécia

Mi lei de Mihai le es tá em San to ri ni, na Gré- 
cia, a tra ba lho, mas apro vei tou al guns mo- 

men tos de fol ga pa ra re no var o bron ze.
No Ins ta gram, a in flu en ci a do ra pu bli cou
ima gens em que apa re ce de biquí ni, exi- 

bin do óti ma for ma, to man do sol. “Fi can do
pre ti nha de ver da de”, dis se ela na le gen- 
da de uma fo to. Pas san do uma tem po ra- 

da na Eu ro pa, a ex-mu lher de Wesley Sa fa- 
dão tem apro vei ta do os gran des even tos.

 
 

Em “A Fazenda 10”,
Luane chama Branca de
feia e Carlinhos Maia         
se manifesta

A par ti ci pan te Lu a ne Di as se en-
vol veu em uma po lê mi ca no reality
“A Fa zen da 10”, en vol ven do pes so-
as que es tão do la do de fo ra. Acon-
te ce que du ran te con ver sa com
ou tros par ti ci pan tes, ela aca bou fa- 
lan do so bre o di gi tal in flu en cer, Car- 
li nhos Maia. A po lê mi ca, é que a
youtuber aca bou cha man do Bran- 
ca,‘per so na gem’de Car li nhos Maia,
de feia: “A Bran ca é mui to feia, coi-
ta da. Ela só fi ca rin do”, dis se Lu a ne.
Car li nhos se ma ni fes tou so bre o
ocor ri do: “Não gos to de jul gar nin-
guém. Mas fi ca aí a li ção pa ra to- 
dos. Quer res pei to? Res pei te!

Motivo do término de
namoro de Bruna e
Neymar foi ciúme

Na se ma na pas sa da, a
no tí cia do tér mi no do ro- 
man ce en tre Bru na Mar- 

que zi ne, 23, e Neymar, 26,
foi um dos as sun tos mais
co men ta dos pe lo pú bli- 

co e pe la im pren sa. Con- 
for me re ve lou a pró pria

atriz, a de ci são do rom pi- 
men to par tiu do jo ga dor

de fu te bol.
De acor do com in for ma- 
ções do co lu nis ta Léo Di- 
as, do jor nal “O Dia”, foi o
ex ces so de ciú mes da ar- 
tis ta da TV Glo bo que cul- 
mi nou no fi nal do na mo ro
dos dois. Com cri ses cons- 
tan tes, a mo re na dis cu tia

e bri ga va mui to com o
cra que que já ha via da- 
do um ul ti ma to pa ra ela
no mês de agos to. Ami- 
gos do es por tis ta re cla- 
ma vam da pos tu ra de

Bru na e ain da di zi am que
ela se pro mo via no ex te ri- 

or às cus tas de le.
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A Jus ti ça do Rio de ter -
mi nou a pe nho ra de
bens do ator Da do Do -
la bel la, 38, pa ra ten tar
ga ran tir o pa ga men to
de uma in de ni za ção à
ca ma rei ra Es me ral da
de Sou za Ho nó rio, que
foi agre di da por ele
em uma ca sa no tur na
em 2008.
A in de ni za ção, no va -
lor de R$ 40 mil, já ha -
via si do de ter mi na da
em 2013, mas o ar tis ta
nun ca fez o pa ga men -
to. Tam bém não ti -
nham si do en con tra -
dos, até ago ra, bens
no no me de le, o que
im pos si bi li ta va a pe -
nho ra dos mes mos.
A de fe sa da ca ma rei -
ra en tão so li ci tou a pe -
nho ra no ros to dos au -
tos de um pro ces so tra -
ba lhis ta que cor re no
TRT (Tri bu nal Re gi o nal
do Tra ba lho) da 1ª Re -
gião em no me de Do -
la bel la. Des sa for ma,
um pos sí vel pa ga men -
to ao ar tis ta se ria au to -
ma ti ca men te usa do
pa ra pa gar Ho nó rio.
O pe di do da ca ma rei -
ra che gou a ser re jei ta -
do em pri mei ra ins tân -
cia, mas aca bou aca -
ta do pe lo de sem bar -
ga dor Fer nan do Cer -
quei ra Cha gas, da 11ª
Va ra Cí vel do Rio, após
re cur so.
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Boa par te das mu lhe res tem di fi- 
cul da de de dei xar as unhas cres-
ce rem e quan do fi nal men te vo cê 
con se gue che gar ao ta ma nho 
de se ja do uma de la aca ba que- 
bran do, aí se rá ne ces sá rio cor tar 
to das as ou tras e vol tar à es ta ca 
ze ro.  Foi pen san do em aju dar a 
vo cê não so frer com es se pro ble- 
ma, se le ci o na mos cin co di cas pa- 
ra dei xar as unhas cres ce rem.

For ma to ar re don da do
 Se as su as unhas pos sui o for ma to 

qua dra do pro va vel men te vo cê 
te rá mais di fi cul da de em fa zer 
elas cres ce rem. Pois co mo as la te- 
rais das unhas qua dra das são um 
tan to afi a das e elas aca bam sem- 
pre se en ros ca do em te ci dos ou 
que bran do o can ti nho com fa ci li- 
da de. Por is so, o ide al é fa zer uso 
da li xa de unha e ar re don dar os 
can ti nhos.

O que evi tar?
 Al gu mas ta re fas do co ti di a no

Receita para unhas
Confira algumas dicas para deixar as unhas crescerem mais rápido. Veja
como coisas do dia a dia podem ajudar no processo de crescimento

Os ali men tos que cau sam ga-
ses, co mo o fei jão e re po lho, pos- 
su em uma ele va da quan ti da de 
de fi bras e car boi dra tos que fer- 
men tam mui to du ran te a di ges tão 
e que, por is so, têm uma mai or 
ten dên cia pa ra pro vo car ga ses, 
es pe ci al men te fe di dos. No en tan- 
to, é mui to pes so al a in to le rân cia 
do in tes ti no a es ses ali men tos, e, 
por is so, nem to das as pes so as po-
dem ter ga ses ao in ge rir a mes ma 
re fei ção.

Ali men tos ri cos em gor du ras e 
pro teí nas, co mo car nes e cas ta- 
nhas, não são fer men ta dos no in- 
tes ti no e, por is so, pro du zem me- 
nos ga ses.

Ali men tos que cau sar ga ses:
 – Le gu mi no sas: er vi lha, len ti lha, 

grão-de-bi co, fei jão;
 – Ve ge tais ver des: re po lho, bró co- 

lis, cou ve de Bru xe las, re po lho;
 – Ali men tos ri cos em fru to se: al ca-

cho fra, ce bo la, pe ras, tri go e re fri- 
ge ran tes;

Alimentos que causam gases

aca bam sen do exe cu ta da pe las 
unhas, co mo por exem plo, abrin do 
o fe cho de uma cor ren te ou uma 
la ta de re fri ge ran te.

Aca bam fa vo re cen do com que 
as unhas se que brem. Por is so o ide- 
al é evi tar fa zer uso das unhas co- 
mo fer ra men ta e dei xá-las com pri- 
das.

Re mo ve dor de es mal te
 Bas tan te po pu lar a ace to na aca- 

ba sen do a pri mei ra op ção na ho ra 
em que vo cê de se ja re ti rar o es mal- 
te das unhas, sen do que ela é a 
prin ci pal vi lã pa ra quem de se ja fa- 
zer as unhas cres ce rem, pois ela res- 
se ca bas tan te as unhas e fa ci li ta a 
que bra das unhas.

Já os re mo ve do res de es mal tes a 
ba se de óle os não agri de as unhas 
e cum pre com lou vor a sua fun ção.

Su ple men tos vi ta mí ni cos
 A fal ta de nu tri en tes é uma das 

gran des vi lãs pa ra que su as unhas 
não cres çam rá pi do e for te.

Por is so, ca so vo cê per ce ba que 
su as unhas são mui to frá geis pro cu- 
re um der ma to lo gis ta pa ra que 
pos sa in di car o me lhor tra ta men to. 
Es se tra ta men to de ve rá ser es pe cí- 
fi co pa ra su as unhas, on de cres ce- 
rão e as sim fi nal men te ter as tão so- 
nha das unhas com pri das e for tes 
pa ra aguen tar as ta re fas diá ri as 
que vo cê faz.

– Lac to se, o açú car na tu ral do lei te;
 – Ali men tos ri cos em ami do: mi lho, 

ma car rão e ba ta tas;
 – Ali men tos ri cos em fi bras so lú veis: 

fa re lo de aveia e fru tas;
 – Grãos in te grais: ar roz in te gral, fa ri- 

nha de aveia e fa ri nha de tri go in te- 
gral;

 – ado çan tes na tu rais;
 – Ovos

Ao in ge rir es tes ali men tos, po de- 
rão sur gir sin to mas co mo bar ri ga in- 
cha da, dor ab do mi nal e fla tu lên- 
cia. Os ali men tos que cau sam ga- 
ses no be bê são os mes mos da lis ta 
aci ma. Quan do os be bês es tão 
sen do ama men ta dos, as ve zes bas- 
ta a mãe di mi nuir a in ges tão des tes 
ali men tos pa ra aju dar a di mi nuir os 
ga ses e as có li cas nos fi lhos.
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Marcinho deve ficar
O presidente do Sampaio Corrêa revelou que, independente do resultado na Série B
do Campeonato Brasileiro, o treinador seria peça fundamental para 2019

Um dos mai o res de sa- 
fi os do téc ni co Ti te é re- 
no var o se tor de fen si vo 
nes te no vo ci clo. No en- 
tan to, a za ga cos tu ma 
ser o se tor on de a mé dia 
de ida de das equi pes é 
mais al ta, de vi do a res-
pon sa bi li da de e a ne- 
ces si da de de ex pe ri ên- 
cia.

Com Mar qui nhos pu- 
xan do a fi la de olho na 
Co pa do Mun do do Ca-
tar, o trei na dor tem al- 
guns de sa fi os, prin ci pal- 
men te por que a du pla 
usa da na Rús sia, ca so 
dis pu te mais um Mun di-
al, che ga rá com 38 anos 
de ida de. É di fí cil ima gi-
nar que Mi ran da e Thi a- 
go Sil va pos sam fa zer 
par te do plan tel na com- 
pe ti ção. Sa ben do dis so, 
Ti te já bus ca op ções, na 
úl ti ma con vo ca ção, por 
exem plo, deu opor tu ni- 
da de pa ra Pa blo, do

Pablo briga por vaga na Copa

Bor de aux, o jo ga dor cam- 
peão bra si lei ro pe lo Co- 
rinthi ans tem 27 anos.

Ele tam bém deu chan- 
ces pa ra Fe li pe, do Por to, 
za guei ro que já es ta va no 
ra dar da co mis são téc ni- 
ca an tes mes mo da Co pa 
do Mun do da Rús sia. Mas 
quem des pon ta mes mo 
co mo gran de fa vo ri to a 
con se guir uma va ga é 
De dé. O za guei ro do Cru- 

zei ro as su miu o pos to de 
me lhor do Bra sil e tem em 
Ti te um gran de ad mi ra- 
dor.  Pa ra os con fron tos 
con tra Ará bia Sáu di ta e 
Ar gen ti na, De dé só não 
foi cha ma do por con ta 
de um com pro mis so do 
trei na dor em não le var 
nin guém que es ti ves se en- 
vol vi do com a pos si bi li da- 
de de dis pu tar a fi nal da 
Co pa do Bra sil.

Felipe Melo é polêmico
Fe li pe Me lo con se guiu

se en vol ver em mais uma
po lê mi ca. Após a vi tó ria
so bre o Ce a rá, o vo lan te
pos tou uma fo to po lê mi- 
ca nas re des so ci ais. Em
pri mei ro pla no uma gar- 
ra fa de vi nho, mas ao
fun do apa re ce a pro vo- 
ca ção aos ar gen ti nos.
Nes ta quar ta-fei ra, o Pal- 
mei ras en fren ta o Bo ca
Ju ni ors na se mi fi nal da Li- 
ber ta do res.

Na le gen da: “De pois
de uma di fí cil vi tó ria, ho ra
de re la xar em ca sa na
com pa nhia de um bom
vi nha Or nel laia”. Há tem- 
pos o jo ga dor ti rou a pos- 
si bi li da de de co men tá rio
nas su as pu bli ca ções, pa- 
ra evi tar no vas po lê mi- 
cas. Na pu bli ca ção, atrás
do jo ga dor, es tá uma fo to
sua com ca mi sa da Se le- 
ção Bra si lei ra en ca ran do
Li o nel Mes si, cra que da
Ar gen ti na, em um jo go

das Eli mi na tó ri as da Co- 
pa de 2010. A pu bli ca ção
de Fe li pe Me lo só api- 
men tou ain da mais a se- 
mi fi nal da Li ber ta do res.
Nes ta quar ta, às 21h45, o
Bo ca Ju ni ors re ce be o
Pal mei ras na La Bom bo- 
ne ra, em Bu e nos Ai res.

O téc ni co Mar ci nho Guer rei ro já es ta- 
ria com o car go as se gu ra do pa ra 2019.
O pre si den te do Sam paio Cor rêa, Sér- 
gio Fro ta, re ve lou que, in de pen den te
do re sul ta do na Sé rie B do Cam pe o na- 
to Bra si lei ro, o trei na dor se ria pe ça fun- 
da men tal pa ra a pró xi ma tem po ra da.

Além de co man dar a equi pe, Mar ci- 
nho te rá par ti ci pa ção na mon ta gem
do elen co, ou se ja, es ses atle tas que es- 
tão atu al men te no ti me de vem ser des- 
li ga dos do clu be e so men te al guns que
têm con tra tos ou fo rem ava li a dos de
for ma po si ti va vão per ma ne cer. 

Mar ci nho con ta rá com to da a co mis- 
são téc ni ca, sen do au xi li a do por Zé Au- 
gus to, Fá bio No guei ra e Jú ni or Fer rei ra.
O trei na dor es tre ou no co man do da Bo- 
lí via Que ri da no dia 8 de se tem bro, com
um em pa te fo ra de ca sa com a Pon te
Pre ta. Fo ram se te par ti das com dois em- 

pa tes, três vi tó ras e du as der ro tas. Dos
21 pon tos dis pu ta dos, fo ram 11 pon tos
con quis ta dos, com seis gols mar ca dos
e seis so fri dos. 

Nes ta tem po ra da, Mar ci nho Guer rei- 
ro foi bas tan te vi to ri o so, pois con quis tou
o tí tu lo Ma ra nhen se 2018 pe lo Mo to
Club, o aces so à Sé rie C com o Im pe ra- 
triz e faz boa cam pa nha no Sam paio.

O Sam paio ocu pa a 16ª co lo ca ção
na Sé rie B do Bra si lei ro, com 32 pon tos, a
mes ma pon tu a ção de Paysandu-PA e
Ju ven tu de-RS. 

O ti me gaú cho é o pró xi mo ad ver sá- 
rio do Tu ba rão, pe la 33ª ro da da. Ca so o
Tri co lor ven ça, e com uma com bi na- 
ção de re sul ta dos, dor me fo ra do Z4.

Na 34ª ro da da a Bo lí via Que ri da re- 
ce be o CSA-AL, no dia 2 de no vem bro,
às 21h30, no Es tá dio Cas te lão. O ti me
ma ra nhen se pre ci sa ven cer.
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Lí der do CV pre so no
bair ro  São Rai mun do

A Po lí cia Ci vil, atra vés do
15º DP do São Rai mun do,
deu cum pri men to a man -
da do de pri são por sen -
ten ça con de na tó ria con -
tra De rick Mor gan Co e lho
Mar tins, mais co nhe ci do
co mo “Ca be lu do”. Ele foi
con de na do pe lo cri me
de ho mi cí dio qua li fi ca do,
no bair ro da Cam boa.
Ca be lu do é in te gran te
da fac ção cri mi no sa
“Co man do Ver me lho” e,
após a pri são de “Ro gé rio
Ca ma leão”, à épo ca
che fe do CV, na re gião
da Cam boa, De rick fi cou
à fren te da fac ção no
bair ro. Atra vés de di li gên -
ci as dos po li ci ais do São
Rai mun do foi le van ta do,
que após a sen ten ça
con de na tó ria, Ca be lu do
fu giu pa ra o bair ro do São
Rai mun do, on de já es ta -
va se ar ti cu lan do pa ra
pra ti car cri mes na área.

Ir mão ma ta ir mão
Na ci da de de Co dó, a
po lí cia pro cu ra um ho -
mem sus pei to de as sas si -
nar o pró prio ir mão. O cri -
me acon te ceu após uma
bri ga en tre eles, em La -
goa da Ma ta, zo na ru ral
do mu ni cí pio. Antô nio da
Sil va Con cei ção, de 30
anos, te ria ma ta do o ir -
mão, Wal de an Sil va Con -
cei ção, de 28 anos, a ti ros
e fa ca das.

Um ata que cri mi no sos ter mi nou 
com a mor te de du as cri an ças, de 
5 e 7 anos, na ci da de de San ta 
Inês, a 250 km de São Luís.

O ca so acon te ceu na noi te da 
úl ti ma se gun da-fei ra (22), na Can- 
tor Eval do Car do so, na Vi la Ade- 
lai de Ca bral. O ti ro teio foi cau sa- 
do por dois ho mens que ain da 
não fo ram pre sos.

Os ti ros acon te ce ram por vol ta 
das 21h e o lo cal es ta va cheio de 
cri an ças brin can do em um par- 
que que fi ca na pra ça.

De acor do com in for ma ções 
po li ci ais, dois veí cu los es ta vam cir- 
cu lan do des de o iní cio da noi te 
no bair ro, quan do um dos car ros 
pa rou em uma rua pró xi ma. Dois 
ho mens des ce ram e co me ça ram 
a ati rar na di re ção à pra ça.

Du ran te o ti ro teio, as du as cri an- 
ças fo ram ba le a das. Elas fo ram 
so cor ri das pe los pró pri os mo ra do- 
res e le va das pa ra o hos pi tal.

Crianças mortas a tiros
Durante tiroteio em Santa Inês, duas crianças foram baleadas. Elas foram
socorridas e levadas para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos

Em con ti nui da de à re pres são a 
cri mes pa tri mo ni ais, a Po lí cia Ci vil 
do Ma ra nhão, por meio da DRF e 
DRFV, deu cum pri men to a man- 
da do de pri são pre ven ti va con tra 
Ivan bil son Cam pos Sou sa, de 22 
anos.  Ele foi iden ti fi ca do co mo 
uma das pes so as que re a li za ram 
as sal to a re si dên cia, no Par que 
Ama zo nas, em São Luís. O cri me 
ocor reu no dia 4 de se tem bro des- 
te ano.  Após as for ma li da des le-
gais, Ivan bil son foi en ca mi nha do 
ao com ple xo pe ni ten ciá rio, on de 
per ma ne ce rá à dis po si ção da 
Jus ti ça.

Pro fes sor abu sa dor con de na do
O pro fes sor de fu te bol, iden ti fi-

ca do co mo Cé sar Au gus to de 
Ma ta Fei to sa, mais co nhe ci do co-
mo “Ge ru sa”, foi con de na do a 28 
anos e seis me ses de re clu são pe lo 
abu so se xu al de dois ado les cen-
tes, no mu ni cí pio de São João do 
Ca ru, e ten ta ti va de abu sar de um

Polícia prende suspeito de assalto

Uma de las che gou sem vi da ao 
hos pi tal. Já a ou tra en trou no cen- 
tro ci rúr gi co, mas tam bém não re- 
sis tiu ao fe ri men to. Um ado les cen te 
de 17 anos, que tam bém es ta va no 
mo men to do ti ro teio, foi ba le a do 
na mão di rei ta. O ado les cen te ba- 
le a do se ria um dos al vos dos cri mi- 
no sos.

Sus pei to pre so
A po lí cia caiu em cam po, re a li- 

zou bus cas e con se guiu pren der 
um dos sus pei tos que te ria ati ra do 
nas cri an ças. O com par sa do jo- 
vem de ti do es tá sen do pro cu ra do 
pe la po lí cia de San ta Inês, on de 
mon tou uma ope ra ção pa ra so lu- 
ci o nar o ca so.

ter cei ro. To das as ví ti mas par ti ci pa- 
vam de um ti me de fu te bol co or de- 
na do por “Ge ru sa” e re ce bi am pro- 
pos tas de di nhei ro pa ra man ter re- 
la ções se xu ais com ele.  Os cri mes 
acon te ce ram em 2016.

Um dos ado les cen tes, à épo ca 
com 12 anos, man te ve re la ção se- 
xu al com o pro fes sor Cé sar Au gus- 
to, por seis ve zes, sem pre com pro- 

mes sas de re ce ber en tre R$ 20 e 50. 
O ou tro, com 15 anos, ad mi tiu que 
se re la ci o nou com o pro fes sor de 
fu te bol por uma vez, em tro ca de 
di nhei ro. Um ter cei ro ado les cen te, 
tam bém de 15 anos, so freu três in- 
ves ti das de Cé sar Au gus to, o qual 
ofe re ceu R$ 50 em tro ca de re la ci- 
o na men to se xu al, mas o fa to não 
foi con su ma do.
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