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Em 10 minutos, tudo o que você precisa saber

CAPITAL

R$ 0,50

Dois concursos no Maranhão estão com inscrições 
abertas até esta sexta e domingo. Não perca 
tempo e garanta participação nos certames
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RECEITA – CALDO DE CANJIQUINHA

Cruzadas
NÃO VÁ AO 
SUPERMERCADO COM 
FOME

1 - Ir ao supermercado 

com fome é a certeza 

de se desviar da lista;

2 - Portanto, escolha o 

momento de compras 

com sabedoria;

3 - Jamais vá de 

estômago vazio ao 

mercado;

4 - Se sua agenda 

profissional permitir, vá 
fazer suas compras em 

horários de meio de 

turno, como as 10 da 

manhã ou logo depois 

do almoço;

5 - Isso faz com que você 

evite não só o estômago 

vazio, como também o 

excesso de pessoas que 

fazem suas compras no 

fim da tarde.

INGREDIENTES:
3/4 (três quarto) de xícara (chá) de canji-
quinha amarela;
500g de acém cortado em cubos pequenos;
1 cebola picadinha;
3 dentes de alho picadinhos;
1 alho-poró picadinho;
1 chuchu cortado em pedaços pequenos;
1 abobrinha cortada em pedaços pequenos;
1 cenoura cortada em pedaços pequenos;
2 litro de água fervente;
Sal e pimenta-do-reino a gosto.

MODO DE PREPARO:
1 - Em um recipiente, coloque cerca de 3/4 de 
xícara (chá) de óleo e, em seguida, adicione 
a carne, temperando com sal, pimenta-do-
reino e demais temperos de sua preferência;
2 - Em uma panela, coloque um fio de óleo 
e refogue a cebola e o alho. Quando estiver 

PIADA
CHEGANDO DA IGREJA
O marido chega da igreja, 

pega a mulher no colo e 

começa a dançar com ela. A 
esposa pergunta:

- A missa hoje foi sobre como 
tratar bem as esposas?

E ele responde:

- Não, foi como carregar nossa 

cruz com alegria!

So
lu

çã
o
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Horóscopo

Novelas

Malhação

Gabriela tenta falar com Rafael sobre 
Álvaro. Flora pensa em um evento 
para animar Amanda. Rafael conversa 
com credores da ONG. Lia encontra 
Garoto no Le Kebek. Flora e Úrsula 
procuram Verena, que tem um mau 
pressentimento. Flora e Úrsula contam 
para Amanda e Verena sobre a batalha 
de arte. Marcelo convida Leonor para 
sair. Gabriela se emociona com Álvaro. 
Álvaro decide ler as poesias de Úrsula 
para Gabriela. 

Espelho da Vida
Ana fica aflita com a guardiã da casa 
de Julia. Isabel fala mal de Cris para 
Américo. Hugo não revela a Pat o dia 
em que Mauro César chegará a Rosa 
Branca. Margot conversa com Vicente 
mentalmente, e Priscila percebe. Flor 
esconde coisas de Dalva e Marina. 
Solange se desespera ao saber que 
Emiliano Freitas também participará do 
filme. Alain discute a história de Julia 
com a produção do filme. Isabel destrata 
Marcelo. 

O Tempo não Para
Emílio ameaça Marocas. Gabiru entrega 
a Carmen um convite de Dom Sabino 
para um chá. Dom Sabino revela 
a Gabiru que ama Carmen. Emílio 
pressiona Marocas a participar da 
entrevista para Pedro Parente sobre o 
noivado do casal. Cesária descobre que 
a comida de Damásia no restaurante 
foi sabotada. Menelau se surpreende 
com o beijo de Vanda. Samuca assiste 
à entrevista sobre o casamento de 
Marocas e Emílio. Elmo e Samuca se 
abraçam. Agustina pede o divórcio a 
Dom Sabino. Coronela desconfia de que 
Waleska esteja grávida de Samuca.

Segundo Sol

Laureta cede à chantagem de Du Love. 
Rosa confirma a Beto que Remy está 
vivo. Ícaro pede Rosa em namoro. Manu 
chega à casa de Severo e é rendida por 
um bandido, depois de chamar a polícia. 
Beto discute com Gorete. Naná passa 
mal, e Nestor e Dodô cuidam dela. Rosa 
mente para Laureta. Du Love obriga 
Laureta a contar para todos sua nova 
posição na casa. Manuela tenta enganar 
os bandidos. Laureta descobre que Remy 
e Karola estão juntos. 

ÁRIES (21/3 A 20/4) 
Dia que promete sucesso nas investiga-
ções, nas pesquisas e na medicina.

TOURO (21/4 A 20/5)
Bons auspícios para a sua vida em conjunto 
com as outras pessoas, o trabalho e as 
confissões.

GÊMEOS (21/5 A 20/6)
Agora evite receios infundados e preocu-
pações negativas.

CÂNCER (21/6 A 21/7)
Pleno êxito financeiro, público, particular e 
legislativo.

LEÃO (22/7 A 22/8)
Dia promissor para tudo em geral. Bom momen-
to para as investigações e novas descobertas.

VIRGEM (23/8 A 22/9)
A elevação da personalidade será o ponto 
máximo de seu sucesso.

LIBRA (23/9 A 22/10)
Lucros pelo esforço profissional e êxito 
social, também se apresentarão.

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
Regular para o romance e bom para os 
negócios.

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
Procure promover sua elevação pessoal 
em todos os sentidos.

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)
A influência astral inclinará você para 
mudanças de negócios.

AQUÁRIO (21/1 A 19/2) 
Se evitar a tensão nervosa diante das 
pessoas importantes, tudo poderá acabar 
bem neste dia.

PEIXES (20/2 A 20/3)
Período que lhe promete muito êxito mate-
rial, social e profissional.

tudo douradinho, acrescente o alho-poró e a carne; 
misture tudo, deixando refogar até que a carne tam-
bém fique dourada;
3 - Quando chegar a esse ponto, acrescente 1 litro de 
água fervente na panela, tampe-a e deixe cozinhar 
em fogo baixo por aproximadamente 40 minutos.
4 - Após esse tempo, destampe a panela e acrescen-
te a cenoura, o chuchu, a canjiquinha e o restante 
da água fervente, misture tudo e tampe a panela 
novamente, deixando cozinhar por mais cerca de 20 
minutos ou até que a canjiquinha esteja cozida;
5 - Passados os minutos, acrescente a abobrinha e 
misture;
6 - Acerte o sal, se necessário, misture tudo e desligue 
o fogo. Prontinho!
7 - Na hora de servir, salpique cheiro-verde por cima 
ou até mesmo queijo ralado. Fica uma delícia!
8 - Os caldos combinam com torradas! Se quiser servi-
las como acompanhamento, o sucesso é garantido!
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Inscrições até domingo
Câmara de Penalva está com inscrições abertas até este domingo (28). O concurso
público oferece ótimos salários. Candidatos devem atentar para os conteúdos 

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) es tá com 
ins cri ções aber tas até es-
ta sex ta-fei ra (26).

O con cur so pú bli co 
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 sen do uma 
pa ra Di rei to e uma pa ra 
Edu ca ção nos Cam pi de
Ba ca bal e Bar ra do Cor- 
da, con for me de ter mi na 
os edi tais que es tão dis-
po ní veis.

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.

Os do cen tes de vem 
atu ar nos Cam pi de Ba- 
ca bal, Bar ra do Cor da, 
Bu ri ti cu pu, Ca ro li na, Co-

Concurso até esta sexta-feira

dó, Gra jaú, Pe drei ras, Pi- 
nhei ro, Por to Fran co, São 
João, dos Pa tos, São Luís – 
Ma ra ca nã, São Rai mun- 
do das Man ga bei ras, Vi a- 
na e Zé Do ca.

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 pa ra o 
con cur so são re ce bi das 
via in ter net, no en de re ço 
ele trô ni co www.fsa- 
du.org.br, até es ta sex ta-
fei ra, dia 26, com ta xa de 
par ti ci pa ção no va lor de 
R$ 150,00 re ce bi dos por 
meio do Guia de Re co lhi- 
men to da União.

394 oportunidades
A Pre fei tu ra de Ana nin- 

deua, no es ta do do Pa rá
anun cia no vo con cur so
pú bli co que ob je ti va a
con tra ta ção de mais de
390 pro fis si o nais de ní veis
fun da men tal, mé dio e su- 
pe ri or. São 394 va gas dis- 
tri buí das nas fun ções de
Au xi li ar Mu ni ci pal – Men- 
sa ge ria e Pro to co lo (30);
Au xi li ar Mu ni ci pal – Con- 
du ção de Veí cu los – Mo- 
to ris ta (30); Au xi li ar Mu ni- 
ci pal – Con ser va ção e
Lim pe za de Vi as Pú bli cas
– Ga ri (30); Au xi li ar Mu ni ci- 
pal – Ma ni pu la ção e Pre- 
pa ra ção de Ali men tos –
Me ren dei ra (40); Au xi li ar
Mu ni ci pal – Ser vi ços Ge- 
rais – Ser ven te (130); Au xi- 
li ar Mu ni ci pal – Vi gi lân cia
e Se gu ran ça (70); Téc ni- 
co Mu ni ci pal – Se cre ta ri a- 
do (50); Ana lis ta Mu ni ci- 
pal – As sis tên cia So ci al
(5); Ana lis ta Mu ni ci pal –
Me di ci na Ve te ri ná ria (3);

Ana lis ta Mu ni ci pal – En fer- 
ma gem (3) e Ana lis ta Mu- 
ni ci pal – Far má cia Bi oquí- 
mi ca (3).

Os con tra ta dos de vem
cum prir jor na da de 30 ho- 
ras se ma nais e as re mu- 
ne ra ções são nos va lo res
de R$ 1.028,75 e R$
1.347,94, ex ce to os car- 
gos de ní vel fun da men tal
cu jo va lor é de um sa lá rio
mí ni mo vi gen te no país.

As ins cri ções são re ce- 
bi das via in ter net, no en- 
de re ço ele trô ni co
www.ce tap net.com.br,
no pe río do de 29 de ou tu- 
bro de 2018 a 17 de de- 
zem bro do mes mo ano.
As ta xas são nos va lo res
de R$ 55, R$ 70 e R$ 90.

To dos os can di da tos
são sub me ti dos a Pro va
ob je ti va de Múl ti pla Es co- 
lha, com pos ta 50 ques- 
tões de múl ti pla es co lha
e de ca rá ter eli mi na tó rio
e clas si fi ca tó rio.

A Câ ma ra de Pe nal va, ci da de lo ca li- 
za da no in te ri or do es ta do do Ma ra- 
nhão, es tá com ins cri ções aber tas pa ra
con cur so pú bli co so men te até o dia 28,
es te do min go. 

O cer ta me mu ni ci pal tem co mo ob- 
je ti vo a con tra ta ção de pro fis si o nais
que de vem atu ar no qua dro per ma- 
nen te do ór gão.

O Con teú do Pro gra má ti co de ra ci o- 
cí nio ló gi co dos car gos de ní veis mé dio
e su pe ri or pas sou por mu dan ças, con- 
for me os edi tais que es tão dis po ní veis
em nos so si te.

Es te con cur so pú bli co con ta com
opor tu ni da des pa ra can di da tos que
têm os ní veis: fun da men tal, mé dio e su- 
pe ri or.

As va gas es tão dis tri buí das nos car- 
gos de Con ta dor (1); Pro cu ra dor Le gis- 
la ti vo (1); Vi gia (4); Agen te Ope ra ci o nal

de Ser vi ços Di ver sos (4) e Agen te Ad mi- 
nis tra ti vo (4). A car ga ho rá ria é de 30h a
44 ho ras se ma nais e a re mu ne ra ção va- 
ria de R$ 954 a R$ R$1.700.

As ins cri ções são re ce bi das ape nas
via in ter net, por meio do for mu lá rio que
es tá dis po ní vel no en de re ço ele trô ni co
www.fun va pi.com.br, até o dia 28 de
ou tu bro de 2018. 

As ta xas são nos va lo res de R$ 75; R$
85 e R$ 115, po den do va ri ar de acor do
com a es co la ri da de do car go.

Co mo for ma de clas si fi ca ção, os
can di da tos são ava li a dos por meio de
Pro va Ob je ti va, de ca rá ter eli mi na tó rio
e clas si fi ca tó rio, pre vis ta pa ra o dia 9 de
de zem bro de 2018. 

A va li da de do cer ta me é de dois
anos, a con tar da da ta de sua ho mo lo- 
ga ção, po den do ser pror ro ga da por
igual pe río do.

https://banca.oimparcial.com.br/
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Mais 3 mil moradias
Está previsto, pela Prefeitura de São Luís, a entrega de mais três mil casas no Residencial
Mato Grosso, e 500 no Residencial São Jerônimo, na capital maranhense

A re ta fi nal da cam pa- 
nha de pre fei to de Ba-
ca bal vi rou uma guer ra 
par ti cu lar. Dis tan te 246 
quilô me tros de São Luís, 
cin co can di da tos tra- 
vam a ba ta lha pe lo pos- 
to nes te do min go, na 
elei ção su ple men tar, e 
pro vo cam uma inu si ta- 
da mis tu ra de apoi a do-
res, en vol ven do se na do- 
res atu ais e elei tos, de pu- 
ta dos e o go ver na dor.

O de pu ta do Ro ber to 
Cos ta e o se na dor João 
Al ber to apoi am Ed van 
Bran dão. Já We ver ton 
Ro cha e Flá vio Di no es- 
tão com Cé sar Bri to, so- 
man do-se ain da ao su- 
plen te Sim plí cio Araú jo, 
os de pu ta dos Car li nhos 
Flo rên cio, Ru bens Jr. e 
An dré Fu fu ca, to dos de 
par ti dos di fe ren tes.

Os ou tros con cor ren-
tes são: Gi sel le Ve lo so 
(PR), apa dri nha da por

Eleições municipais em Bacabal

Jo si mar do Ma ra nhão zi- 
nho; Lui zi nho Pa dei ro 
(PSB), apoi a do pe lo de- 
pu ta do Bi ra do Pin da ré, 
pre si den te do par ti do no 
es ta do, e Pro fes sor Ma ni- 
nho do PRB, par ti do co- 
man da do no Ma ra nhão 
pe lo de pu ta do fe de ral re- 
e lei to Clé ber Ver de.

Em 2016, o ex-pre fei to 
Zé Vi ei ra ven ceu o plei to 
com 20.671 vo tos con tra 

18.330 do de pu ta do Ro- 
ber to Cos ta. Po rém, Vi ei ra 
te ve a can di da tu ra im- 
pug na da pe lo Mi nis té rio 
Pú bli co Elei to ral e, pos te ri- 
or men te, no TSE. De pois 
de uma ba ta lha ju di ci al 
cheia de lan ces es pe ta- 
cu la res, até no STF, em 20 
de ju nho Zé Vi ei ra foi cas- 
sa do co mo fi cha su ja e os 
vo tos anu la dos.

Aulão do Enem
Pre pa ra do pa ra o ves ti- 

bu lar? Ain da há tem po
pa ra re vi sar os con teú dos
da pro va mais es pe ra da
do ano.  

Não per ca a opor tu ni- 
da de de se pre pa rar e de
gra ça.

Nes te sá ba do (27), às
14h, ocor re rá um au lão
gra tui to de fí si ca e ma te- 
má ti ca pa ra o Enem 2018
na Fa cul da de IEST, no
Mai o bão, em Pa çõ do
Lu mi ar, na re gião me tro- 
po li ta na de São Luís.

A au la se rá mi nis tra da
pe los pro fes so res Ho rá cio
Lis boa, de fí si ca, e Avi ni er
San tos e Mar ce lo Ro dri- 
go, de ma te má ti ca, e te- 
rá qua tro ho ras de du ra- 
ção. 

As ins cri ções pa ra o
Au lão do Enem 2018 po- 
dem ser fei tas gra tui ta- 
men te. Os in te res sa dos
de vem man dar seu no- 
me com ple to, atra vés do

what sapp pa ra o nú me ro
(98) 98166-2014.

O even to é gra tui to por
se tra tar de um pro je to
so ci al de ini ci a ti va do uni- 
ver si tá rio Clayton Col lins,
do pro fes sor Jo an Bo te lho
e com apoio da Fa cul da- 
de IESF.

A Pre fei tu ra de São Luís de ve sor te ar
mais de três mil uni da des ha bi ta ci o nais
do Pro gra ma Mi nha Ca sa, Mi nha Vi da
em bre ve.

Ao to do, três mil mo ra di as do Re si- 
den ci al Ma to Gros so e 500 mo ra di as do
Re si den ci al São Jerô ni mo de ve rão ser
en tre gues. A pre fei tu ra ain da não tem
uma da ta pre vis ta pa ra a en tre ga dos
re si den ci ais.

Atu al men te, a Pre fei tu ra es tá re a li- 
zan do o pro ces so de en tre ga de 2.176
ca sas das uni da des dos re si den ci ais
Mo ra da do Sol, lo ca li za dos no Bair ro
Ma ra ca nã, lo ca li za do na zo na ru ral de
São Luís, com pos tas por ca sas de dois
dor mi tó ri os, sa la, ba nhei ro, co zi nha e la- 
van de ria in te gra da, com 42,87 m² de
área pri va ti va.

Os sor te a dos nes sa eta pa já es tão
sen do cha ma dos pa ra a tri a gem e

com pro va ção das in for ma ções in se ri- 
das no ca das tro do Mi nha Ca sa Mi nha
Vi da, por or dem al fa bé ti ca.

Di vi di dos em ca te go ri as, os sor te a dos
de vem es tar aten tos a lis ta de do cu- 
men tos exi gi da pe la Se cre ta ria Mu ni ci- 
pal de Ur ba nis mo e Ha bi ta ção (Se- 
murh).

A Se murh es cla re ce que os que não
fo ram sor te a dos, mas ti ve ram sua ins cri- 
ção de fe ri da no úl ti mo Ca das tro Ha bi- 
ta ci o nal, ain da têm a chan ce de re a li- 
zar o so nho da ca sa pró pria, com o sor- 
teio das uni da des ha bi ta ci o nais dos re- 
si den ci ais Ma to Gros so e São Jerô ni mo,
lo ca li za do na ca pi tal ma ra nhen se.

No en tan to, é pre ci so ter se ins cri to no
úl ti mo ca das tra men to, re a li za do es te
ano. Pes so as ins cri tas nos anos an te ri o- 
res não con cor rem às no vas uni da des
ha bi ta ci o nais.

https://banca.oimparcial.com.br/
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Na ter ça-fei ra (23), a
mo re na cau sou po lê -
mi ca ao pu bli car uma
fo to em que apa re ce
fa zen do um ges to obs -
ce no. 

A con tra ta da da Re de
TV! apa re ce de biquí ni
bran co na ima gem
mos tran do o de do do
meio. A fo to po lê mi ca
pa re ce ter dei xa do al -
guns in ter nau tas in co -
mo da dos e a apre sen -
ta do ra aca bou sen do
de to na da na in ter net. 

Um de les dis se que
além de vul gar, Lu ci a -
na tam bém es ta va
mui to ma gra e não ti -
nha be le za ne nhu ma
pa ra mos trar. Ou tra,
fa lou so bre o ges to fei -
to pe la fa mo sa na
ima gem:

 “Que ges to feio es se
que vo cê fez! Não
con diz com a sua pes -
soa”, es cre veu ela. A
pu bli ca ção con ta
com mais de 12 mil
cur ti das e cen te nas de
co men tá ri os de to nan -
do a pos tu ra da pro fis -
si o nal na ima gem.

Luciana Gimenez faz
gesto obsceno

Romulo Estrela exibe corpo
sarado em férias nas Maldivas

Ro mu lo Es tre la es tá de fé ri as ao la do da fa- 
mí lia e vi a jou pa ra Pa ris, ago ra es tá cur tin- 
do as pa ra di sía cas pai sa gens das Mal di- 

vas. Acom pa nha do da mu lher, Nil ma
Qua ri gua si, e do fi lho, Theo, o ga lã exi biu
sua boa for ma no mar cris ta li no do ar qui- 

pé la go. O cor pão do ga lã rou bou a ce na 
e os fãs elo gi a ram sua be le za. “Ho mem

mais lin do do Ins ta gram”, es cre veu uma;
“Pa ra de ser tão per fei to”, de cla ra ou tra.

Esposa de Faustão rebate
programa de Sônia Abrão
após polêmica

A es po sa do apre sen ta dor Faus- 
tão, Lu ci a na, re ba teu bo a tos so bre
pos sí vel se pa ra ção, es pe cu la dos
pe lo pro gra ma de Sô nia Abrão, ! Tu- 
do co me çou por con ta de uma
apa ri ção do glo bal no Do min gão,
sem a ali an ça. Pe las re des so ci ais,
Lu ci a na re sol veu aca bar com os ru- 
mo res e po sou ao la do do ama- 
do.. “Sin to nia to tal des de 2001″. Nos
co men tá ri os, os fãs apoi a ram Lu ci a- 
na.”De ve ria fa zer um qua dro pa ra
ar ru mar um na mo ra do pa ra Sô nia,
que quer dar uma ali an ça pa ra
ela”, dis se o in ter nau ta. “Vou apre- 
sen tar uns pre ten den tes”, diz ou tro.

Anitta compartilha foto
e recebe críticas:

‘Parece o Pato Donald’

Anit ta com par ti lhou em
seu per fil no Ins ta gram

uma fo to em que apa re- 
ce ao la do de uma lin da
mu lher e os fãs não per- 
do a ram. Além dos di ver- 
sos elo gi os e tam bém co- 
men tá ri os se as sus tan do
com a be le za das mo re- 
nas, ti ve ram aque les que
com pa ra ram a can to ra
ao can tor Mi cha el Jack- 

son e ao per so na gem Pa- 
to Do nald. Se gui do res dis- 

se ram que o vi su al da
can to ra es ta va ‘exa ge ra- 
do’ e de vi do as plás ti cas,
ela es ta va fi can do ‘es tra- 
nha’. “A Anit ta quan do
co me çou era lin da, não
pre ci sa va de na da dis so.
Ago ra, olha ela mais ri ca
e ri dí cu la. Mis tu ra de Mi- 

cha el com Pa to Do nald e
Kim”, al fi ne tou o in ter nau- 

ta.

(98) 3301.3401 - 98831.9862
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Nariz escorrendo?
Espirros e coriza! Confira alguns truques caseiros para acabar com esse problema.
Também saiba se você tem algum tipo de alergia e ainda não sabe

Se es pir ros e cor ri men- 
to na sal são de vi dos a 
uma in fec ção vi ral, em 
se gui da, a for ma ção de 
flui do é de vi do a rup tu ra 
de va sos san guí ne os no 
na riz.

Ir ri ga ção na sal
 Ir ri ga ção na sal com 

água sa li na po de ser um 
re mé dio efi caz pa ra ali- 
vi ar a con ges tão na sal. 
Use uma lo ta pa ra es ta 
fi na li da de. In si ra a pon ta 
do po te-ne ti em uma na-
ri na e ten te lim par a 
água da ou tra na ri na 
por in cli nar a ca be ça. 
Re pi ta es te exer cí cio al- 
gu mas ve zes de am bas 
as na ri nas.

Va por
 Te ra pia de va por ali via a 

con ges tão e fa ci li ta a 
res pi ra ção. Vo cê po de 
to mar o va por di re ta- 
men te a par tir de um 
cal dei rão fer ven te ou 
use um va po ri za dor. Co-

Como tratar corrimento nasal

lo que al gu mas go tas de 
óleo de eu ca lip to, men tol 
ou na água.

Ali men tos quen tes
 A in ges tão de be bi das 

quen tes, co mo chá de li- 
mão ou so pas faz ma ra vi- 
lhas pa ra um na riz es cor- 
ren do. Ali men tos quen tes 
re du zem a in fla ma ção 
dos va sos san guí ne os, re- 
du zin do, as sim, ali vi am o 
con ges ti o na men to.

A vi ta mi na C
 A vi ta mi na C é um gran de 

re for ço imu no ló gi co. Ela 
au men ta a imu ni da de do 
or ga nis mo con tra di ver sas 
in fec ções e aler gi as. Fru- 
tas cí tri cas, co mo li mão, 
la ran ja, gra pe fruit, etc. 
são ri cas em vi ta mi na C. 
Além dis so, co mer ve ge- 
tais ri cos em fla vo nói des, 
co mo bró co lis, pi men tão, 
ce nou ra.

Outras dicas
Umi di fi ca dor

 Se cu ra po de agra var os
sin to mas de aler gia, co- 
mo co ri za e co cei ra nos
olhos. Por is so, é um que
vo cê de ve res tau rar a
quan ti da de ne ces sá ria
de umi da de em seu quar- 
to. Um umi di fi ca dor po de
aju dar a au men tar os ní- 
veis de umi da de no am- 
bi en te. No en tan to, cer ti- 
fi que-se de que vo cê não
co lo ca mui ta umi da de
em uma sa la, uma vez
que po de de sen ca de ar
o cres ci men to de fun gos
o que po de pi o rar os sin- 
to mas.

Me di ca men tos de OTC
 Se ne nhum dos re mé di os

pa ra na riz es cor ren do pa- 
re cem fun ci o nar, vo cê
po de re al men te ex pe ri- 
men tar al guns me di ca- 
men tos de bal cão. Os an- 
ti-his ta mí ni cos são par ti- 
cu lar men te efi ca zes no
alí vio de sin to mas de vi- 

dos a uma res pos ta alér- 
gi ca. Eles tra tam a in fla- 
ma ção na pas sa gem na- 
sal, as sim, con tro lan do os
sin to mas de con ges tão
na sal. Os an ti bió ti cos po- 
dem pro var ser um tra ta- 
men to efi caz na riz a pin- 
gar pa ra os sin to mas que
são cau sa dos ??por in- 
fec ções. Sprays na sais
que es tão dis po ní veis ao
bal cão são re al men te efi- 
ca zes, no en tan to, o seu
uso de ve ser es tri ta men te
li mi ta do.  Uma ro ti na de
exer cí ci os le ves du ran te
es ta con di ção tam bém
pro va ser be né fi ca. Além
dis so, os me di ca men tos à
ba se de plan tas, co mo a
Echi na cea, ca mo mi la,
alho, gen gi bre, etc. tam- 
bém tra tam efi caz men te
os sin to mas. No ca so de
vo cê não es tá re ce ben- 
do o alí vio mui to ne ces sá- 
rio de es pir ros e cor ri men- 
to na sal.

Es pir ros e cor ri men to na sal são fre- 
quen te men te as so ci a dos com res fri a do
co mum. Mais fre quen te men te do que
não, in fec ção vi ral que cau sa a gri pe
co mum é re al men te a cau sa des ta
con di ção.

No en tan to, às ve zes, ou tros fa to res
co mo aler gi as tam bém po dem pro vo- 
car es ta con di ção. Pê los de ani mais,
po ei ra e po lu en tes am bi en tais são al- 
guns alér ge nos co muns que cau sam
co ri za e es pir ros.

Uma ma nei ra de de ter mi nar se es sa
con di ção é de vi do a aler gia ou in fec- 
ção, é ve ri fi car se vo cê tem co cei ra nos
olhos. Se sim, en tão vo cê pro va vel men- 
te já de sen vol veu uma aler gia. Se es ta
con di ção tam bém é acom pa nha da
de fe bre ou tos se, en tão vo cê tem uma
in fec ção vi ral.

En quan to co ri za e es pir ros não po- 

dem jus ti fi car uma in ter ven ção mé di ca
ime di a ta, cer ta men te vo cê po de ex- 
pe ri men tar al gu mas so lu ções sim ples
pa ra ali vi ar os sin to mas.

A co ri za é um sin to ma ca rac te ri za do
pe la pro du ção de cor ri men to ou se cre- 
ção na sal, que po pu lar men te é co nhe- 
ci da co mo “na riz es cor ren do”. Po de
apre sen tar-se com co lo ra ção trans pa- 
ren te (co ri za hi a li na), ama re la da, es ver- 
de a da ou san gui no len ta. 

Quan do as so cia-se a pro ces sos alér- 
gi cos, ge ral men te é trans pa ren te. A in- 
ten si da de e frequên cia po dem ser va- 
riá veis.

O qua dro alér gi co mais co mum que
en vol ve a co ri za é a ri ni te alér gi ca. Nes- 
se pro ces so a co ri za é trans pa ren te. Na
ri ni te alér gi ca, além da co ri za o pa ci en- 
te po de apre sen tar es pir ros, co cei ra no
na riz e obs tru ção na sal (en tu pi men to).
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Fi nal de fi ni da na   
 “Se gun di nha”
Já es tão de fi ni dos os fi na -
lis tas do Cam pe o na to
Ma ra nhen se da Sé rie B
2018.
Cha pa di nha e Pi nhei ro
de ci dem quem se rá o
cam peão, te rá o aces so
à Sé rie A do Ma ra nhen se
e ain da dis pu ta rá uma
va ga na Sé rie D do Bra si -
lei ro em um se le ti vo re a li -
za do no fim do ano.
Jo gan do em ca sa, o Ga -
lo da Cha pa da ven ceu o
Ju ven tu de por 1 x 0, com
gol de pê nal ti, mar ca do
por Ka ká, jo ga dor que é
ar ti lhei ro da equi pe na
com pe ti ção es ta du al.
A par ti da foi re a li za da em
Ana pu rus, on de o Cha -
pa di nha es ta va man dan -
do seus jo gos. O Ga lo foi
o lí der da com pe ti ção
com o me lhor apro vei ta -
men to e de ve rá de ci dir
em ca sa o jo go fi nal.
Já no jo go en tre Pi nhei ro
e Ti mon, a de ci são foi nos
pê nal tis.
As du as equi pes en tra -
ram em cam po e fi ca ram
no em pa te sem gols du -
ran te o tem po nor mal.
Com o re sul ta do, a de ci -
são foi pa ra os pê nal tis.
A equi pe de Ti mon er rou
uma co bran ça e os pi -
nhei ren ses apro vei ta ram
as cin co ten ta ti vas, fe -
chan do o pla car com a
vi tó ria de 5 a 4 nas pe na li -
da des.

Com 32 pon tos, o Sam paio ocu-
pa a 17ª co lo ca ção na Sé rie B e 
faz um con fron to di re to, nes ta sex- 
ta-fei ra (26), con tra o Ju ven tu de-
RS. A par ti da se rá re a li za da, às 
20h30, no Es tá dio Al fre do Ja co ni.

O téc ni co Mar ci nho Guer rei ro 
já con fir mou as al te ra ções que fa- 
rá na equi pe pa ra en fren tar a 
equi pe gaú cha. Na la te ral-di rei ta, 
Bru no Mou ra as su me a po si ção de 
Luís Gus ta vo, que es tá sus pen so.

No meio, o vo lan te Wil li an Oli- 
vei ra, en tre gue ao de par ta men to 
mé di co, pa ra cui dar de uma le- 
são mus cu lar, se rá subs ti tuí do por 
Di e go Sil va.

Pe ça fun da men tal na cam pa- 
nha do aces so, ano pas sa do, e no 
tí tu lo da Co pa do Nor des te, o vo- 
lan te Di e go Sil va res sal ta a ne ces- 
si da de em bus car o re sul ta do po- 
si ti vo. “Vol to em um mo men to im- 
por tan te, e é uma res pon sa bi li da- 
de mui to gran de, por que pre ci sa-

Alterações Tricolor
O técnico Marcinho Guerreiro, do Sampaio Corrêa, já confirmou três
alterações que fará na equipe para enfrentar a equipe gaúcha, nesta sexta

Sem ven cer há cin co ro da das 
no Cam pe o na to Bra si lei ro, o Co-
rinthi ans tro cou nas úl ti mas se ma- 
nas a es pe ran ça de con quis tar 
uma va ga na Li ber ta do res de 
2019 pe lo te mor do re bai xa men to 
pa ra a Sé rie B.

O Co rinthi ans ocu pa a 12ª po si- 
ção do Bra si lei rão com 36 pon tos, 
ape nas três a mais do que o Vi tó-
ria, pri mei ro den tro da zo na da 
de go la. Já a dis tân cia pa ra o 
Atlé ti co-MG, sex to co lo ca do, é de
10 pon tos.

O Co rinthi ans é o se gun do pi or 
ti me do re tur no do Bra si lei rão, 
com dez pon tos em 11 jo gos. A 
equi pe es tá à fren te ape nas do 
lan ter na Pa ra ná.

Mas, afi nal, o que fa zer pa ra se 
li vrar do re bai xa men to? É pos sí vel 
che gar no G-6? Con fi ra abai xo al-
gu mas con tas e pro je ções.

O Co rinthi ans tem 11% de chan- 
ce de ser re bai xa do, se gun do o si- 
te “In fo Bo la”, do ma te má ti co Tris-

Timão faz contas no Brasileirão

mos nos re cu pe rar da der ro ta so fri- 
da em ca sa na ro da da pas sa da. 
Es pe ro po der con tri buir da me lhor 
for ma pos sí vel com a equi pe nes se 
jo go cha ve pa ra nos sas pre ten sões 
no cam pe o na to”, de cla rou o ex- 
pe ri en te vo lan te Tri co lor.

Já o ata can te Mi sa el, que subs ti- 
tuiu o meia João Pau lo di an te do 

Lon dri na-PR na úl ti ma ro da da, fi ca 
fo ra. Em seu lu gar Matheu si nho re- 
tor na ao ti me ti tu lar.

A es ca la ção do Sam paio con ta- 
rá com Andrey; Bru no Mou ra, Joé- 
cio, Odair Lu cas e Ju li nho; Adil son 
Goi a no, Di e go Sil va, Fer nan do So- 
bral, Da ni el zi nho e Matheu zi nho; Uil- 
li am Bar ros.

tão Gar cia.
O Ti mão tem um pon to a me nos 

do que ti nha de pois da 30ª ro da da 
em 2007, ano em que foi re bai xa- 
do. Po rém, na que la oca sião já es- 
ta va den tro da zo na da de go la.

Is so aju da a en ten der por que a 
“no ta de cor te” es te ano se rá mais 
bai xa. O ti me re bai xa do com mais 
pon tos foi o Flu mi nen se, em 2013: 

46 – de pois o Tri co lor aca bou sal vo 
pe la pu ni ção à Por tu gue sa pe lo 
ca so Hé ver ton.

Mas é pos sí vel que, em 2018, um 
ti me es ca pe com até 43. Ado tan- 
do 46 co mo “nú me ro da sal va- 
ção”, res ta ri am 10 pon tos ao Co- 
rinthi ans. Ou se ja: 41% dos pon tos 
em dis pu ta. O apro vei ta men to do 
Co rinthi ans no Bra si lei rão é de 40%.

https://banca.oimparcial.com.br/
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Crivado de balas
Homem é executado a tiros dentro de veiculo na cidade de Ribamar Fiquene,   
região Tocantina. Um amigo da vítima também foi baleado

Após a pri são de três 
pes so as en vol vi das no 
ca so da mor te trá gi ca 
de du as cri an ças que 
brin ca vam em uma pra- 
ça, em San ta Inês, a po lí- 
cia ain da pro cu ra uma 
quar ta pes soa en vol vi da 
no cri me.

Atirador é procurado em Santa Inês

De acor do com de poi- 
men tos e in ves ti ga ções, 
ela se ria res pon sá vel pe- 
los dis pa ros que ma ta ram 
as cri an ças e ain da ba le- 
a ram um ado les cen te, 
em uma pra ça na ci da- 
de. Da ni lo Cu trim Li ma, de 
28 anos, es tá fo ra gi do e 
des de o dia do cri me não 
foi vis to pe la ci da de.

Os ou tros pre sos fo ram 
iden ti fi ca dos co mo Le an- 

dro e Lail ton San tos, que 
são ir mãos e Rai mun do 
War li son de Sou sa Fé lix, de 
19 anos.

Le an dro e Rai mun do 
War li son te ri am uma de sa- 
ven ça e iri am “acer tar as 
con tas” na que le dia trá gi- 
co, on de as cri an ças Jho- 
ni el Ri bei ro Ro dri gues, de 
7 anos, e Vi tor Ga bri el Ro- 
dri gues Bar ros, de 8 anos, 
fo ram mor tos.

Tentou matar irmão

Uma ação po li ci al cul- 
mi nou na pri são de um
ho mem iden ti fi ca do co- 
mo Flá vio Sa lo mão San- 
tos Sou sa, de 48 anos. 

O ho mem foi cap tu ra- 
do pe la De le ga cia Es pe- 
ci al de São Jo sé de Ri ba- 
mar, ci da de lo ca li za da

na re gião me tro po li ta na
de São Luís. 

Flá vio Sa lo mão San tos
Sou sa, de acor do com as
au to ri da des, pos sui um
man da do de pri são por
sen ten ça con de na tó ria
re fe ren te a uma ten ta ti va
de ho mi cí dio con tra o
pró prio ir mão.

O ti tu lar da De le ga cia
de São Jo sé de Ri ba mar,
de le ga do Jor ge Pa che- 
co, es cla re ceu que Flá vio
des fe riu dis pa ros de ar ma
de fo go con tra Mau ro
Hen ri que. 

A ar ma uti li za da no cri- 
me foi um re vól ver ca li bre
38. Os ti ros atin gi ram o
abdô men do ir mão do
ati ra dor.

Flá vio co me teu o cri me
de vi do a uma dis pu ta fa- 
mi li ar por he ran ça. 

A ten ta ti va de ho mi cí- 
dio acon te ceu no bair ro
da Ivar Sal da nha, em São
Luís, no ano de 2001.

Um ho mem foi exe cu ta do a ti ros den- 
tro de um car ro, na ci da de de Ri ba mar
Fi que ne, re gião To can ti na.

De acor do com in for ma ções, dois
ho mens, em uma mo to Hon da Bros,
exe cu ta ram a ti ros Jar del Fer nan des Sil- 
va e ba le a ram o ami go de le na per na.
O as sas si na to acon te ceu em uma es- 
tra da vi ci nal do po vo a do Fo lha Lar ga.

A ou tra ví ti ma ba le a da na per na foi
iden ti fi ca da co mo Le an dro Le al Bo te- 
lho, re si den te mes mo en de re ço. Os po- 
li ci ais fo ram in for ma dos do ocor ri do por
uma li ga ção via ce lu lar.

O veí cu lo da vi ti ma, um VW Gol, de
cor pra ta, de pla cas NXQ – 2205 – Da vi- 
nó po lis-MA, es ta va cri va do de ba las.
Jar del tam bém pos suía vá ri as per fu ra- 
ções de ti ros pe lo cor po.

A po lí cia ain da não sa be qual a mo ti- 
va ção do cri me, mas a mor te tem ca- 

rac te rís ti cas de exe cu ção.

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

