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RECEITA –  BOLINHO DE ARROZ COM MORTADELA

Cruzadas
COMO HIDRATAR O 

CABELO RESSECADO

1. Usar pouca quantidade de shampoo - 
Usar muito shampoo abre os fios de cabelo, 
ressecando-os. Por isso, deve-se utilizar uma 
pequena quantidade e retirar bem com água 
morna com abundância de forma a eliminar 
qualquer resíduo, lavando somente se for 
necessário.

2. Aplicar um creme para hidratação - A 
aplicação de um creme para hidratação é 
muito importante, já que ajuda a repor a água 
que os fios perdem ao longo do tempo e reduz 
o ressecamento e o efeito frizz. Os produtos 
que podem ser usados são o Loreal Absolut 
Repair ou Ducray Nutricerat Máscara Nutrição 
Intensa, por exemplo, e devem ser aplicados 
em todo o cabelo evitando passar na raiz. 
Também se pode adicionar Bepantol solução 
no creme de uso diário, aumentando assim a 
sua capacidade de hidratação.

3 - Como hidratar o cabelo ressecado - A 
Cauterização capilar é uma técnica de 
hidratação profunda que fecha a estrutura dos 
fios, de forma a acabar com o frizz, reduzir o 
volume e promover a suavidade, hidratação e 
brilho dos fios, usando queratina e calor. 

4 - Botox capilar - O botox capilar é um tipo 
de tratamento intensivo que para além de 
hidratar o cabelo, também alisa e dá brilho 
aos fios. Este procedimento pode ser realizado 
em casa, no entanto são obtidos melhores 
resultados quando este é realizado por um 
profissional capacitado. Veja mais sobre botox 
capilar.

5. Selagem capilar - A selagem capilar é 
uma técnica de hidratação muito parecida à 
cauterização, mas além de deixar os fios sem 
frizz e totalmente selados, também alisa o 
cabelo. Esta técnica consiste em lavar o cabelo 
com shampoo anti-resíduos, aplicar vários 
produtos como máscara, queratina e ampola 
de vitaminas, secar o cabelo com secador e 
passando a chapinha no fim para selar os fios. 
Saiba mais sobre selagem capilar.

Ingredientes:
2 ovos
2 xícaras de arroz cozido
4 dentes de alho picado
150 gramas de mortadela ralada
100 gramas de mussarela ralada
salsinha a gosto
sal a gosto
pimenta-do-reino a gosto
2 ovos batidos
1 xícara de farinha de rosca

Modo de preparo:
1 - No liquidificador, acrescente os ovos, o 
arroz cozido e o alho picado
2 - Bata bem e transfira para uma tigela
4 - Acrescente a mortadela, mussarela, a 
salsinha, o sal e a pimenta-do-reino
5 - Misture bem
6 - Faça pequenos bolinhos com a massa

PIADA
O LADRÃO AZARADO
Um homem rindo muito conta 
para o amigo:
- Hoje, às 3h30 da manhã, en-
trou um ladrão lá em casa...
O amigo diz:
- Caramba, cara!!!! Um ladrão 
entrou na sua casa e você está 
rindo? E o que ele levou?
E o homem responde:
- Levou uma surra ... minha 
mulher achou que era eu che-
gando bêbado.

So
lu
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o
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Horóscopo

Novelas

Malhação
Álvaro conversa com Heloísa e pede o 
apoio de Gabriela e Régis. Alex incen-
tiva Rafael a contar para Vinícius a real 
situação da ONG. Luca, um rapaz com 
interesse no mercado de arte, aparece 
para ver a batalha de pintura. Tânia não 
aceita o que Régis conta sobre Álvaro. 
Luca se impressiona com o quadro de 
Flora. Rafael revela a situação da ONG 
para Vinícius e os dois contam para os 
demais associados.  

Espelho da Vida
Solange se desespera ao saber que 
Emiliano Freitas também participará 
do filme. Alain discute a história de Julia 
com a produção do filme. Isabel des-
trata Marcelo. Mariane finge ser amiga 
de Cris. Priscila conhece Flor. Cris fala 
para Margot sobre o estranho compor-
tamento da guardiã da casa de Julia. 
Mauro César chega a Rosa Branca e Pat 
desmaia em seu colo.  

O Tempo não Para
Agustina se desespera ao descobrir que 
suas filhas fugiram por causa da sepa-
ração dos pais. Vanda sugere a Paulina 
que Mariacarla auxilie Cecílio no proces-
so contra Dom Sabino. Barão e Emílio 
se enfrentam. Teófilo fica tenso quan-
do Barão aponta erros em suas contas. 
Samuca confronta Barão.

Segundo Sol
Dulce ateia fogo ao dinheiro de Laureta. 
Laureta procura Rosa, que tenta mani-
pular a cafetina. Remy confronta Dulce, 
que expulsa o rapaz de sua casa. Rosa 
afirma a Beto e Valentim que Remy está 
vivo. Roberval reafirma seu amor por 
Cacau. Roberval tem alta do hospital. 
Maura propõe viver com Selma e Ionan 
ao mesmo tempo. Pai Didico falece, dei-
xando com Groa a missão de zelar pelo 
terreiro. Remy insiste para que Karola 
deixe Salvador a seu lado.  

ÁRIES - Dia em que deverá tomar cuidado 
com estranhos, novas amizades, vizinhos e 
pessoas que são de sua inteira confiança. Só 
viaje se for de muita necessidade.  
 
TOURO - Dia em que fará muitas relações, 
mas poucas amizades sinceras e leais. Por 
outro lado, é bom ir se precavendo, pois a 
partir de amanhã, estará desfavorável
 
GÊMEOS - Novos planos para sua elevação de 
cargo e de conhecimentos profissionais deverão 
ser estudados agora. De resto, a influência será 
ótima na vida amorosa e familiar. 
 
CÂNCER - Enormes probabilidades de realizar 
suas mais antigas esperanças e desejos se 
apresentarão neste dia. 
 
LEÃO - Dia um tanto quanto agitado para você. 
Mas, para que tudo saia a contento, deverá 
tomar uma atitude otimista e inteligente e 
evitar o nervosismo que de nada adianta. 
 
VIRGEM - Ótima oportunidade no setor 
comercial, com probabilidade de lucros. 
Bom também, para assuntos familiares e 
sentimentais. 
 
LIBRA - Dia em que deverá enfrentar alguns 
obstáculos em seu lar. Mas se usar de fato a 
inteligência conseguirá superá-los com sucesso. 
 
ESCORPIÃO - Dia em que será notado onde 
comparecer, sua reputação será elevada e 
seus ideais e ações deverão ser seguidas por 
pessoas que vivem a sua volta.
 
SAGITÁRIO - O período lhe favorecerá nas 
investigações, estudos, pesquisas e na 
medicina. 

CAPRICÓRNIO - Algumas perturbações 
passageiras com os filhos estão previstas hoje. 
Aja com calma e autoconfiança 
 
AQUÁRIO - Muita atividade profissional e 
êxito nos negócios e novos empreendimentos 
sociais, estão previstos para você neste dia. 

7 - Passe os bolinhos no ovo batido e depois na 
farinha de rosca
8 - Frite em óleo quente

OBS: Para incrementar o bolinho de carne 
moída com hortelã, experimente recheá-los 
com cubinhos de queijo. Na hora de servir, não 
esqueça dos molhos para acompanhar. 
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Empregos abertos
Confira as vagas de empregos que estão abertas na região metropolitana de         
São Luís. Saia da pindaíba, busque uma vaga no mercado de trabalho

CO OR DE NA DOR (A) 
DE ES TÁ GIO – Gra du a- 
ção em Ad mi nis tra ção 
ou En fer ma gem; Ex pe ri- 
ên cia na área ad mi nis- 
tra ti va, ges tão de equi- 
pes e prá ti ca em aten di- 
men to. En vi ar cur rí cu lo 
pa ra: no vos ta len-
tos@anan ne ri e du ca- 
cao.com.br in for man do 
no as sun to a va ga de in- 
te res se.

GE REN TE DE PA DA RIA – 
En si no mé dio com ple to, 
ex pe ri ên cia na área de 
pa ni fi ca ção. De se já vel 
re si dir na re gião do bair- 
ro da Di vi néia. En vi ar cur- 
rí cu lo pa ra: 
caminosupermercados1
@gmail.com

BOM BEI RO CI VIL – Ex-
pe ri ên cia mí ni ma de 1 
ano. En vi ar cur rí cu lo pa- 
ra: rh.on li- 
ne.slz@gmail.com

RE CEP CI O NIS TA – Ex- 
pe ri ên cia com ven das;

Gerente, bombeiro e recepcionista

Dis po ni bi li da de de ho rá- 
rio; En si no mé dio com ple- 
to. En vi ar cur rí cu lo pa ra: 
valmpf6@gmail.com

AU XI LI AR DE SER VI ÇOS 
GE RAIS – O in te res sa do 
tem que ter en si no mé dio 
com ple to; Com ex pe ri ên- 
cia em CTPS. En vi ar cur rí- 
cu lo pa ra: se le ti- 
vo.med.@gmail.com com 
o as sun to “Ser vi ços Ge- 
rais”

PRO MO TOR DE VEN DAS 
– Ex pe ri ên cia em ven das; 
Mo to Pró pria e Ha bi li ta- 
ção; Co nhe ci men to em 
pa co te Of fi ce. – Co nhe ci- 
men tos em ven das e 
aten di men to ao cli en te. 
En vi ar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: va gas re cru ta men- 
toslz@ou tlo ok.com com o 
as sun to “CUR RÍ CU LO – 
PRO MO TOR DE VEN DAS – 
SEU NO ME”

Vaga para atendente
SU PER VI SOR DE MON- 

TA GEM – De se já vel ex pe- 
ri ên cia em pla ne ja men to
e cro no gra ma de mon ta- 
gem; De se já vel veí cu lo
pró prio e CNH A e B. En vi- 
ar cur rí cu lo pa ra: rh.por ti- 
le@gmail.com

ES TÁ GIO CO MER CI AL –
Es tar cur san do Ad mi nis- 
tra ção, Ges tão de Re cur- 
sos Hu ma nos, Eco no mia,
Ho te la ria, Mar ke ting e
áre as afins. En vi ar cur rí cu- 
lo pa ra: na vi ga re.even- 
tos@gmail.com até o dia
01/11 com o as sun to “Es- 
ta gio Co mer ci al”

ATEN DEN TE – Ex pe ri ên- 
cia na área de ven das e
cai xa; Dis po ni bi li da de de
ho rá rio; En si no mé dio
com ple to. Os in te res sa- 
dos na va ga de em pre go
de vem en vi ar cur rí cu lo
pa ra:
rh.saoluis2@gmail.com
com o as sun to “ATEN DEN- 
TE”

Con cur so na Ra po sa
A Pre fei tu ra de Ra po sa,

ci da de lo ca li za da na re- 
gião me tro po li ta na de
São Luís, es tá com ins cri- 
ções de Con cur so Pú bli- 
co que vi sa con tra tar 220
no vos pro fis si o nais em to- 
dos os ní veis de es co la ri- 
da de.

 Os in te res sa dos de vem se
ins cre ver no si te www.ins- 
ti tu to ma cha do de as- 
sis.com.br, até o dia 30 de
ou tu bro de 2018.  As ta xas
de par ti ci pa ção são nos
va lo res de R$ 60; R$ 80; R$
110 e R$ 150.

Os con tra ta dos de vem
pres tar ser vi ços em re gi- 
me de 20h a 40 ho ras se- 
ma nais, com sa lá ri os, dos
can di da tos apro va dos
no cer ta me, que va ri am
de R$ 954 a R$ 6 mil, ex ce- 
to pa ra al gu mas fun ções
que vão fa zer jus à re mu- 
ne ra ção con for me o Pi so
Na ci o nal.

Jor nal Aqui-MA trou xe uma se le ção
de va gas de em pre go dis po ní veis na
Gran de Ilha de São Luís.

SER VI ÇOS GE RAIS – Re qui si tos: Pro a ti- 
va, von ta de de tra ba lhar, em pe nho,
cui da do sa. En vi ar cur rí cu lo pa ra:
curriculo001@ou tlo ok.com

AU XI LI AR DE CO ZI NHA – Com ex pe ri- 
ên cia; Pre fe rên cia por pes so as que re si- 
dam na área do Be qui mão e áre as ad- 
ja cen tes. En vi ar cur rí cu lo pa ra: res tau- 
ran te.serv bem@hot mail.com

VEN DE DOR EX TER NO – En si no mé dio
com ple to e ex pe ri ên cia com ven das.
Ne ces sá rio ter veí cu lo (mo to) pró prio.
En vi ar cur rí cu lo com o as sun to “Ven de- 
dor Ex ter no” pa ra: rh@lc pro mo to- 
ra.com.br

MA NI CU RE – Com ex pe ri ên cia; Dis po- 
ni bi li da de de ho rá rio. In te res sa das en tre
em con ta to pe lo What sApp: (98)

984089585; E-mail:
rodrigoaraujo06@hot mail.com

 ou le var o cur rí cu lo no En de re ço: Ave ni- 
da Con tor no Nor te, sa la 4, Coha trac 4.

CO OR DE NA DOR FI NAN CEI RO – Co- 
nhe ci men tos em: Flu xo de cai xa e con- 
tro le de pa ga men tos; Con tas a pa gar e
re ce ber; Con tro le de cus tos por área /
pro je to; Pla ni lha or ça men tá ria. For ma- 
ção aca dê mi ca em ad mi nis tra ção ou
ci ên ci as con tá beis. En vi ar cur rí cu lo pa- 
ra: rh@mr cor po ra ti on.com.br

GES TOR PE DA GÓ GI CO – Gra du a ção
em Pe da go gia, Pós-Gra du a ção/ Es pe- 
ci a li za ção na área; Co nhe ci men to em
ges tão es co lar, ha bi li da de com pla ne- 
ja men to e ex pe ri ên cia no seg men to da
edu ca ção pro fis si o nal. En vi ar cur rí cu lo
pa ra: no vos ta len tos@anan ne ri e du ca- 
cao.com.br in for man do no as sun to a
va ga de in te res se.

https://banca.oimparcial.com.br/
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BRT vai di mi nuir tem po
de trans por te na Ilha
Quan do es ti ver em ple no
fun ci o na men to, o BRT
(Bus Ra pid Tran sit) de ve
di mi nuir em até uma ho ra
o pe río do gas to pa ra des -
lo ca men tos en tre bair ros
dos mu ni cí pi os de Pa ço
do Lu mi ar, São Jo sé de Ri -
ba mar, Ra po sa e São Luís
(Ca lhau). 
A es ti ma ti va é da Agen -
cia de Mo bi li da de Ur ba -
na (MOB) que es tá co or -
de nan do as obras de in -
fra es tru tu ra ini ci a das es te
mês pa ra in ter li ga ção
dos qua tro mu ni cí pi os da
Gran de Ilha com um no -
vo cor re dor de trans por te
pú bli co. Es se pri mei ro tre -
cho es sen ci al pa ra a ins -
ta la ção do BRT foi vis to ri -
a do ao lon go da úl ti ma
se ma na pe lo go ver na dor
Flá vio Di no com o se cre -
tá rio de In fra es tru tu ra,
Clayton No le to, e com o
pre si den te da MOB, La -
wren ce Me lo. Eles vi si ta -
ram o can tei ro de obras e
con ver sa ram com a equi -
pe que es tá exe cu tan do
a obra. Flá vio Di no fri sou
os im pac tos po si ti vos pa -
ra a mo bi li da de ur ba na
na Gran de São Luís e in -
for mou que a en tre ga
ocor re rá em eta pas. “É
im por tan te re gis trar que
te re mos apro xi ma da -
men te dois anos de obra
e en tre gas de re sul ta dos,
em eta pas, ao lon go do
tem po, que irão se in cor -
po ran do à vi da dos ci da -
dãos”, ex pli cou o go ver -
na dor.  Os in ves ti men tos
são da or dem de R$ 140
mi lhões, fi nan ci a dos via
Cai xa Econô mi ca Fe de -
ral. O pri mei ro lo te da
obra con tem pla o pro lon -
ga men to da Ave ni da Li -
to râ nea, que con ta rá
com a via ex clu si va pa ra
o BRT, além da ins ta la ção
do cor re dor na atu al ave -
ni da.  Já o se gun do lo te,
com pre vi são de iní cio
pa ra no vem bro des te
ano, fa rá as in ter ven ções
na Ave ni da dos Ho lan de -
ses.

Nes ta ter ça-fei ra (30) te rá uma 
pa ra da no for ne ci men to de água 
na ca pi tal ma ra nhen se. A Com- 
pa nhia de Sa ne a men to Am bi en- 
tal do Ma ra nhão (Ca e ma) in for- 
ma que ha ve rá pa ra da pro gra- 
ma da no Sis te ma Ita luís, das 8h às 
14h, pa ra exe cu ção de ser vi ços 
de ma nu ten ção elé tri ca na su bes- 
ta ção prin ci pal. O Sis te ma vol ta rá 
à ope ra ção nor mal lo go após o 
tér mi no das ma nu ten ções, e o 
abas te ci men to de ve rá ser re to- 
ma do pro gres si va men te.

Bair ros afe ta dos pe la pa ra da:
São Fran cis co, Ili nha, Mor ri nho, 

Ja ra ca ti, Pon ta D’areia, Pon ta do 
Fa rol, São Mar cos, Ca lhau, Re nas- 
cen ça I e II, Re si den ci al No vo Tem- 
po II, La Ra var di e re, Al to do Ca- 
lhau, Re can to dos No bres, Coha- 
fu ma, Av. Li to râ nea, So lar dos lu- 
sía das, So lar dos Lu si ta nos, Con- 
jun to Tu rú I, II e III, Jar dim El do ra do,

Na seca nesta terça
O desligamento programado é uma medida de manutenção que visa o
melhoramento do sistema de distribuição de água da cidade

As 41 fa mí li as que nas úl ti mas 
dé ca das so bre vi ve ram aos pe ri- 
gos e in se gu ran ça de mo rar em 
pa la fi tas so bre a ma ré, no Bair ro 
do São Fran cis co, já vi ven ci am 
uma no va re a li da de.

No iní cio do pró xi mo ano, elas 
re ce be rão apar ta men tos no vi- 
nhos, cons truí dos pe lo Go ver no 
do Ma ra nhão.

Além do apar ta men to no vo, 
ou tras fa mí li as re ce bem há dois 
me ses o alu guel so ci al re pas sa do 
pe lo Go ver no, O va lor é de R$ 500.

Na úl ti ma se ma na, uma ação 
in te gra da en tre o Go ver no do 
Ma ra nhão, por meio da Se cre tra- 
ria de Ci da des e De sen vol vi men to 
Ur ba no (Se cid), a Blitz Ur ba na e a 
Po lí cia Mi li tar de mo liu as pa la fi tas 
que exis ti am no bair ro do São 
Fran cis co.

To das as fa mí li as re mo vi das das 
pa la fi tas irão re ce ber apar ta men- 
tos no Con jun to Ha bi ta ci o nal Jo sé 
Cha gas, na Ave ni da Fer rei ra Gul-

Da palafita para apartamentos

Lo te a men to Bra sil, Di vi néia, Olho-
d’água, Sol e Mar, Vi la Lui zão, San- 
ta Ro sa, Tu rú Ve lho, Ma tões, Par que 
Vi tó ria, Vi ven das do Tu rú, Vi la São 
Jo sé, Ca nu dos, Ter ra Li vre, Vi la Ba- 
can ga, UF MA, Sá Vi a na No vo, Sá 
Vi a na Ve lho, Jam bei ro, Vi la Dom 
Luís, Vi la Isa bel, Vi la Em bra tel, Vi la 
São Be ne di to, Vi la Re zen de, Vi la Pri- 

ma ve ra, Jar dim São Cris tó vão, Ti ri ri-
cal, So lar das Man guei ras, Ipem 
São Cris tó vão, São Ber nar do, Vi la 
Bra sil, Coha pam, Pq. Uni ver si tá rio, 
João de Deus, Sí tio Pi ra po ra, Es ta- 
ção Ro do viá ria, Vi la Ita mar I e II, 
Con jun to São Rai mun do, Pq. Ja- 
gua re ma, Con jun to Ci al, Ala me da 
dos So nhos.

lar, no bair ro da Ilhi nha.
O em pre en di men to do Mi nha 

Ca sa Meu Ma ra nhão es tá sen do 
cons truí do pe lo Go ver no do Es ta- 
do, por meio do pro gra ma ha bi ta- 
ci o nal fe de ral Mi nha Ca sa, Mi nha 
Vi da. A ges tão es ta du al in ves tiu R$ 
20 mi lhões na re a li za ção da es tru tu- 
ra. A área é cons ti tuí da por oi to blo- 
cos de 32 apar ta men tos, to ta li zan- 

do mais de 250 uni da des ha bi ta ci o- 
nais.

Além des se, nas ime di a ções do 
Sí tio Pi ra nhen ga, o re si den ci al Jo- 
mar Mo rais se rá for ma do por 1.104 
uni da des, que abri ga rão quem 
tam bém vi via em con di ções de 
vul ne ra bi li da de so ci al nos bair ros 
da Li ber da de, Cam boa e en tor no 
da Ave ni da Jack son La go.

https://banca.oimparcial.com.br/
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A apre sen ta do ra Fá ti -
ma Ber nar des, 56,
apro vei tou o seu fim
de se ma na em gran de
es ti lo. Ao la do do na -
mo ra do, o ad vo ga -
do Tú lio Ga de lha, 30,
ela mar cou pre sen ça
em um ca sa men to ba -
da la do. No ma trimô -
nio dos seus afi lha dos,
a ân co ra do pro gra -
ma “En con tro”es co -
lheu um ves ti do ama -
re lo e flo ri do pa ra usar
na oca sião es pe ci al.
Sor ri den te, a ex-mu lher
de Wil li am Bon ner, 55,
po sou jun ti nha com o
com pa nhei ro. “Um
brin de ao amor. Ao
nos so, ao dos nos sos
afi lha dos”, pos tou ela
no Ins ta gram.
Jun tos des de 2017, Fá -
ti ma e Tú lio en fren tam
um ro man ce à dis tân -
cia por con ta dos tra -
ba lhos de am bos. “Es -
sa não é a si tu a ção
com a qual a gen te so -
nha. Mas a vi da não é
fei ta de si tu a ções ide -
ais, mas sim pos sí veis.
En tre es tar com uma
pes soa que va le a pe -
na lon ge, e ou tra que
não va le por per to, a
op ção é ób via pe lo
que va le a pe na”, co -
men tou a glo bal com
a re vis ta “Quem”.

Fátima Bernardes
curte casamento
com namorado:
‘Brinde ao amor’

Marina Ruy Barbosa será
madrinha do filho Luma Costa

Lu ma Cos ta e Ma ri na Ruy Bar bo sa são bas- 
tan te ami gas e os la ços de com pa nhei ris- 

mo de vem fi car ain da mais li ga dos nos
pró xi mos me ses, já que a rui va vai ser ma- 

dri nha do 2° fi lho de Lu ma com o em pre sá- 
rio Le o nar do Mar tins. “Ela foi uma das pri- 
mei ras pes so as a re ce ber a no tí cia da mi- 
nha gra vi dez e, quan do con tei, já fui avi- 
san do que ela se ria a din da. Ma ri na fi cou

emo ci o na da e fe liz”, con tou Lu ma.

Ludmilla deixa os fãs
chocados ao exibir seu
cabelo natural

A can to ra Lud mil la dei xou os seus
se gui do res cho ca dos ao exi bir co- 
mo é o seu ca be lo na tu ral. Nes te úl- 
ti mo fim de se ma na ela pu bli cou
em seu per fil no Ins ta gram, uma fo-
to mos tran do co mo de fa to é o seu
ca be lo. “To aman do ver o cres ci-
men to do meu ca be lo. Não ve jo a
ho ra de le es tar do jei ti nho que eu
que ro pa ra usá-lo. Obs: não es tou
de len te é a luz”, es cre veu a ar tis ta
na le gen da da sua pu bli ca ção.
Lud mil la, va le di zer, es tá pas san do
por tran si ção ca pi lar. A ex pec ta ti va
é que em pou co tem po ela pos sa
usar as ma dei xas co mo  ela quer.

Faustão alfineta Sônia
Abrão ao vivo na

Globo

O apre sen ta dor Faus to
Sil va, 68, apro vei tou o seu
es pa ço na te le vi são pa ra
ga ran tir que con ti nua ca- 
sa do com Lu ci a na Car- 

do so, 40, e al fi ne tar Sô nia
Abrão, 60, que re cen te- 
men te no ti ci ou que ele
es ta ria se se pa ran do da

es po sa.
Du ran te o seu pro gra ma
de do min go (28), o co- 

mu ni ca dor vol tou a usar
ali an ça e brin cou com o
as sun to após exi bir uma
re por ta gem so bre tu ba- 
rões. “Acho que a mi nha
mu lher é tu ba rão tam- 

bém, ela sen te tu do is so.
Ca sei com um tu ba rão e
não sa bia”, fa lou ele re- 
for çan do que con ti nua

com pro me ti do.

Justin Bieber deixa carreira de lado e                     
 se dedica ao casamento

Jus tin Bi e ber re sol- 
veu anun ci ar uma
pau sa em sua car rei- 
ra, pa ra se de di car ao
seu re cen te ca sa- 
men to. Ele se ca sou
mês pas sa do, em
uma ce rimô nia ín ti- 
ma, com Hailey
Baldwin. As in for ma- 
ções so bre a de ci são
to ma da por Bi e ber, foi
da da pe la re vis ta
ame ri ca na Pe o ple. O de se jo de le, é pas sar mais tem- 
po com a ama da. “Jus tin pa re ce bem. Mas ele não
es tá pron to pa ra gra var no vas mú si cas e só quer po- 
der cur tir com Hailey. Ela pa re ce es tar mais pron ta pa- 
ra o tra ba lho do que ele”, dis se uma fon te à re vis ta.

Foto de Jennifer Lopez de biquíni                 
esquenta redes sociais

Uma fo to de Jen ni- 
fer Lo pez de biquí ni
com par ti lha da pe la
can to ra na úl ti ma sex- 
ta-fei ra (26) em su as
re des so ci ais ani mou
os se gui do res da mo- 
re na. Is so por que, no
au ge de seus 49 anos,
ela exi biu to da sua
for ma e dei xou mui ta
me ni ni nha por aí no
chão. Na ima gem de
Jen ni fer Lo pez de biquí ni , a be la mo re na faz po se
sexy e ain da dei xa seu cor po à mos tra, sen do su fi ci en- 
te pa ra re ce ber inú me ros elo gi os de seus qua se 82 mi- 
lhões de se gui do res. “Que me ni na lin da”, “Cor po lin- 
do”, “Es pe ta cu lar” e “Eu  te amo de mais”, fo ram al- 
guns de les.
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Co mo cor tar         
 unha en cra va da

Sem dú vi da, to do mun do
já ou viu que o ide al é fa -
zer o cor te re to pa ra evi -
tar com pli ca ções. No en -
tan to, o mais ade qua do
é co nhe cer o for ma to da
sua unha an tes de cor tá-
la. O cor te re to só é in te -
res san te pra quem tem o
for ma to de unha re to. Se
vo cê tem um ti po ar re -
don da do, pre ci sa acom -
pa nhar es te de se nho pa -
ra não en cra var.
Além dis so, é pre ci so fi car
aten to pa ra não for mar
es pí cu la, aque la pon ti -
nha de unha que às ve -
zes é es que ci da na la te -
ral. Cla ro que pa ra is so
vo cê não de ve cu tu cá-la
por ho ras. Se não es ti ver
con fi an te, o me lhor é pro -
cu rar um po dó lo go uma
vez por mês e não dis pen -
sar con for to nos cal ça -
dos.

As bra si lei ras amam ca be los li- 
sos! É ine gá vel que es sa tex tu ra 
traz mui ta pra ti ci da de no dia a 
dia, ain da mais pa ra mu lhe res que 
não gos tam de per der mui to tem-
po se ar ru man do pe la ma nhã.

Se vo cê quer dar um tem pi nho 
des ses pro du tos pa ra evi tar que 
su as ma dei xas fi quem da ni fi ca- 
das, exis te uma re cei ta ca sei ra de 
ali sa men to na tu ral mui to fá cil de 
fa zer.

Pa ra quem já tem fi os li sos ou ali-
sa dos, es se tra ta men to vai aju dar 
a dei xar os fi os mais ali nha dos por 
mais tem po.

É um mé to do na tu ral pa ra que 
vo cê não re cor ra à quí mi ca com 
tan ta frequên cia. Vo cê vai pre ci-
sar de lei te, mai ze na, óleo de ar- 
gan e açú car.

Di ca ami ga:
Se qui ser le var o lei te com a 

mai se na no fo gão por dois mi nu ti-

Lisos com maisena
Conheça a hidratação caseira e bem barata para deixar o cabelo mais liso.
Siga passo a passo do alisamento natural para fazer em casa

Os ali men tos mais in di ca dos são 
le gu mes, fru tas e ver du ras, além 
dos in te grais, que de vem subs ti tuir 
os re fi na dos.

Ve ja a lis ta ela bo ra da pe la pro- 
fis si o nal com a quan ti da de pre-
sen te em al guns de les e crie as 
me lho res com bi na ções pa ra o 
seu car dá pio:

Le gu mi no sas
 Fei jão pre to: uma con cha de 

grãos pos sui 8 gra mas de fi bras.
 Er vi lha: uma con cha pos sui 5 gra- 

mas de fi bras.
 Grão de bi co: uma con cha tam- 

bém pos sui 5 gra mas.
Ver du ras
Fo lhas cru as: um pi res de fo lhas 

co mo al fa ce, agrião, acel ga ou 
rú cu la pos sui 1 gra ma de fi bras.

 Ve ge tais co zi dos: du as co lhe res 
de so pa de ali men tos co mo bró- 
co lis, es pi na fre e cou ve pos su em 1 
gra ma de fi bras.

Le gu mes
 Ba ta ta do ce co zi da: uma uni da-

Alimentos ricos em fibras

nhos pa ra dei xar a mis tu ri nha con- 
sis ten te, vai da sua pre fe rên cia. Po- 
rém, não é obri ga tó rio.

Con fi ra o pas so a pas so:
1º pas so: mis tu re 200 ml de lei te 

in te gral com 2 co lhe res de so pa de 
mai ze na. Me xa bem!

2º pas so: adi ci o ne de 3 a 4 go tas 
de óleo de ar gan na mis tu ri nha.

3º pas so: por úl ti mo, adi ci o ne o 
açú car, in gre di en te que aju da a fe- 
char a cu tí cu la e dar bri lho aos fi os.

4º pas so: se pa re o ca be lo em se- 
ções pa ra fa ci li tar o pro ces so.

5º pas so: apli que a mis tu ri nha 
nos fi os, en lu van do me cha a me- 
cha pa ra que te nha me lhor dis tri- 
bui ção.

6º pas so: de pois de fa zer no ca- 
be lo to do, co lo que uma tou ca e 
es pe re por 1 ho ra ou po de dei xar 
mais um pou qui nho. Quem não ti- 
ver aces só rio, po de só pren der os fi- 
os.

Vo cê po de fa zer es sa hi dra ta ção 

com lei te e mai se na uma vez por 
se ma na, mas não po de es que cer 
dos pro du tos ca pi la res cor re tos pa- 
ra o seu ti po de ca be lo.

Vo cê po de fa zer tam bém o tra- 
ta men to  com a más ca ra de for ma 
con cen tra da e uso se ma nal, de 
acor do com seu cro no gra ma ca pi- 
lar que já es tá acos tu ma da.

de mé dia pos sui 6 gra mas de fi bras.
 Ce nou ra crua: uma uni da de mé dia 

pos sui 3 gra mas de fi bras.
 Be ter ra ba crua: uma uni da de pe- 

que na tam bém pos sui 3 gra mas de 
fi bras.

 Abó bo ra: 100 gra mas pos su em 2 
gra mas de fi bras.

Grãos, se men tes e ce re ais 
 Fa re lo de tri go: du as co lhe res de so- 

pa pos su em 7 gra mas de fi bras.
 Grão de so ja: uma por ção de 100 

gra mas pos sui 6 gra mas de fi bras.
 Fa re lo de aveia: du as co lhe res de 

so pa pos su em 4 gra mas de fi bras.
 Mi lho ver de: uma es pi ga pos sui 3 

gra mas de fi bras.
 Li nha ça: uma co lher usa da pa ra 

to mar so pa pos sui 3 gra mas de fi- 
bras.
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11% de chances de ficar
Até o fim da Série B do Brasileiro são 15 pontos disputados, sendo que o Sampaio
Corrêa tem que conquistar 11 pontos, ou seja, 73,3% de aproveitamento

O fu te bol bra si lei ro es-
tá de lu to. No úl ti mo do- 
min go (28), o meia Da ni-
el Cor rêa foi en con tra do 
mor to no Pa ra ná com si- 
nais de tor tu ra.

Ex-jo ga dor de São 
Pau lo, Pon te Pre ta e Bo- 
ta fo go, en tre ou tros, es-
ta va de fen den do o São 
Ben to na Sé rie B do 
Cam pe o na to Bra si lei ro.

Da ni el Cor rêa ti nha 24 
anos e foi en con tra do 
sem vi da em uma área 
de ma ta gal, na Rua Au-
gus to Mi cru te, em São 
Jo sé dos Pi nhais, na Re- 
gião Me tro po li ta na de 
Cu ri ti ba.

O cor po apre sen ta va 
si nais de tor tu ra e, se gun- 
do o Ins ti tu to Mé di co Le- 
gal (IML), “fe ri men tos por 
ar ma bran ca”, ou se ja, 
ele te ria si do mor to a fa- 
ca das.

O meia ain da pos suía 
vín cu lo com o clu be do

Jogador é torturado até a morte

São Pau lo e foi em pres ta- 
do ao São Ben to nes ta 
tem po ra da pa ra a dis pu- 
ta do Cam pe o na to Bra si- 
lei ro da Sé rie B. Pe lo ti me 
do in te ri or pau lis ta, Da ni el 
dis pu tou ape nas dois jo- 
gos.

No pri mei ro se mes tre, 
por con ta de se gui das le- 
sões, Da ni el Cor rêa pou- 
co atu ou pe la Pon te Pre ta 
no Pau lis tão e na Co pa 

do Bra sil.
Re ve la do nas ca te go ri- 

as de ba se do Cru zei ro, o 
meia ga nhou des ta que 
de fen den do o Bo ta fo go 
em 2014, quan do dis pu- 
tou 28 jo gos e mar cou cin- 
co gols.

Con tra ta do pe lo São 
Pau lo, não te ve mui tas 
opor tu ni da des e no ano 
pas sa do foi em pres ta do 
ao Co ri ti ba.

Em defesa de Paquetá
O em pa te, no con fron- 

to di re to com o Pal mei ras,
por 1 a 1, na noi te do úl ti- 
mo sá ba do (27), no Es tá- 
dio do Ma ra ca nã, em
par ti da vá li da pe la 31ª ro- 
da da do Cam pe o na to
Bra si lei ro, não era o es pe- 
ra do pe lo Fla men go.

A di fe ren ça pa ra o lí- 
der Pal mei ras se gue ain- 
da em qua tro pon tos,
mas ago ra fal tam se te jo- 
gos pe la com pe ti ção na- 
ci o nal. 

Mes mo as sim, o téc ni- 
co Do ri val Jú ni or não jo- 
gou a to a lha em re la ção
ao tí tu lo. “Não per de mos
a es pe ran ça e is so é o
mais im por tan te. Es ta mos
vi vos na com pe ti ção”,
afir mou o trei na dor.

A tor ci da ru bro-ne gra
que foi até o Ma ra ca nã –
mais de 60 mil pes so as –
não pou pou o meia Lu- 
cas Pa que tá. 

O ca mi sa 11 des per di- 

çou uma chan ce cla ra
lo go de pois de Mar los
Mo re no ter mar ca do o
gol de em pa te. 

Na co le ti va de im pren- 
sa, o trei na dor do Fla- 
men go saiu em de fe sa
da joia da equi pe ca ri o- 
ca. “O Pa que tá já de ci- 
diu quan tos jo gos pa ra a
gen te? Ele te ve a bo la do
jo go no pé, mas pe gou
mal, cal cu lou mal. Já vi
cen tro a van tes per de rem
es se ti po de gol. Não
acon te ce só com o Pa- 
que tá não. Acon te ce
com gran des jo ga do res”,
de fen deu Do ri val.

Ain da so nhan do com
o tí tu lo, o Fla men go tem
ou tro pau lis ta pe la fren te
no pró xi mo do min go. 

O ti me ru bro-ne gro en- 
fren ta o São Pau lo, no
Mo rum bi, pe la 32ª ro da- 
da. Já o lí der Pal mei ras
faz o clás si co con tra o
San tos, em ca sa.

Com cin co jo gos pe la fren te, o Sam- 
paio Cor rêa pre ci sa che gar aos 43 pon- 
tos pa ra ten tar se li vrar da de go la nes ta
tem po ra da. Os es pe ci a lis tas cal cu lam
que, che gan do a es sa pon tu a ção, a
Bo lí via Que ri da se li vra da zo na de re- 
bai xa men to.

Até o fim da Sé rie B do Bra si lei ro, são
15 pon tos dis pu ta dos, sen do que o
Sam paio tem que con quis tar 11, ou se- 
ja, 73,3% de apro vei ta men to. 

Ao per der pa ra o Ju ven tu de-RS, o Tri- 
co lo te ve su as chan ces de per ma nên- 
cia na “se gun do na” di mi nuí das, pois
ago ra só tem 11,2% de chan ces de per- 
ma ne cer nes ta di vi são.

Com 81,8% de chan ces de ser re bai- 
xa do, o Sam paio tem pe la fren te um
ad ver sá rio que so nha com a Sé rie A do
Bra si lei ro: o CSA-AL.

A par ti da es tá pro gra ma da pa ra às

21h30 da pró xi ma sex ta-fei ra, no Es tá dio
Cas te lão. O ti me ala go a no tem 54 pon- 
tos e 64% de chan ces de aces so.

O CSA ocu pa a 3ª co lo ca ção na ta- 
be la da Sé rie B do Bra si lei ro e es te ve na
par te de ci ma da clas si fi ca ção na mai- 
or par te da com pe ti ção.

A equi pe que en fren ta o Sam paio
Cor rêa pe la 34ª ro da da é um vi si tan te
in di ges to. 

Das 16 par ti das dis pu ta das fo ra de
ca sa, o Azu lão per deu ape nas cin co.
Fo ram cin co vi tó ri as e seis em pa tes na
com pe ti ção, com 43,8% de apro vei ta- 
men to lon ge de seus do mí níos.

Já o Sam paio Cor rêa não es tá fa zen- 
do o de ver de ca sa, pois, co mo man- 
dan te, tem cin co vi tó ri as, qua tro em pa- 
tes e se te der ro tas. Fo ram 16 par ti das
que fez no Cas te lão, com 39,6% de
apro vei ta men to.

https://banca.oimparcial.com.br/
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Antes dos crimes
A polícia recebeu informações precisas que apontavam que grupo, sob comando 
de um presidiário, planejava realizar vários assaltos na cidade de Santa Rita

Dois ca sos fo ram re gis- 
tra dos em Im pe ra triz. O 
pri mei ro foi aten di do por 
uma guar ni ção da For ça 
Tá ti ca, aci o na da via 
Cen tro In te gra do de 
Ope ra ções Se gu ran ça 
(Ci ops), in for man do que 
no bair ro Jar dim São Luís, 
na ci da de de Im pe ra triz, 
ha via ocor ri do um fur to 
a uma re si dên cia.

Os po li ci ais se des lo- 
ca ram até o en de re ço 
e, ao che ga rem ao lo- 
cal, cons ta ta ram a ve ra- 
ci da de dos fa tos, mas o 
sus pei to já es ta va em 
po der da po pu la ção on- 
de foi da da voz de pri- 
são.

O ho mem foi iden ti fi- 
ca do co mo Rail ton Fon- 
ti ne le dos San tos. Com 
ele fo ram re cu pe ra dos 
vá ri as mo e das, um co lar 
e uma fu ra dei ra da ví ti- 
ma.  Uma ou tra pri são 
acon te ceu tam bém na

Ladrão de Igreja leva surra

mes ma ho ra.
Um ho mem foi se gu ro 

por po pu la res e de pois es- 
pan ca do, por ter fur ta do 
uma me sa de som, dois 
mi cro fo nes e um ven ti la- 
dor de uma igre ja.

O sus pei to foi agar ra do 
por po pu la res, que “gen- 
til men te” o obri ga ram a 
di zer on de te ria es con di- 
do os ob je tos fur ta dos da 
Igre ja. O sus pei to foi iden- 

ti fi ca do co mo Fran cis co 
Lo pes. Ele te ve que ser le- 
va do pa ra o So car rão 
Mu ni ci pal por con ta das 
le sões que so freu ao ser 
agre di do pe la po pu la- 
ção, on de re ce beu aten- 
di men to me di co. Após ser 
me di ca do e ter re ce bi do 
al tá mé di ca, Fran cis co foi 
apre sen ta do no Plan tão 
Cen tral pa ra pro ce di- 
men tos le gais.

“Borroca” é assassinado

Um ho mi cí dio foi re gis- 
tra do na ci da de de Pi- 
nhei ro.  A ví ti ma, iden ti fi- 
ca da co mo Wér cio Al- 
mei da Ra mos, mais co- 
nhe ci do co mo “Ca ra de
Bor ro ca”, foi exe cu ta do a
ti ros, no Re si den ci al “Mi- 
nha Ca sa, Mi nha Vi da”. A

Po lí cia Mi li tar foi in for ma- 
da do ocor ri do e, ao che- 
gar ao lo cal do cri me, a
ví ti ma ti nha si do so cor ri da
e en ca mi nha da pa ra o
Hos pi tal An te nor Abreu,
mas não re sis tiu aos fe ri- 
men tos. Os au to res do cri- 
me não fo ram iden ti fi ca- 
dos.

Em Zé Do ca
Du as pes so as fo ram

pre sas em Zé Do ca. Le an- 
dro Oli vei ra do Nas ci men- 
to foi pre so por  trá fi co de
dro gas e Fled son Araú jo
Ro sá rio, pe los cri mes de
ame a ça, le são cor po ral
e da nos na for ma da Lei
Ma ria Pe nha. Le an dro es- 
ta va com dro gas e já te- 
ria si do pre so em ou tra
oca sião pe lo mes mo cri- 
me. Já Fled son Ro sá rio
ame a çou e agre diu sua
ir mã de 68 anos, que pos- 
sui pro ble mas de saú de
com uso de mu le tas pa ra
se lo co mo ver.

Um tra ba lho in te gra do en tre a Po lí cia
Mi li tar e Ci vil re sul tou nas pri sões de um
trio sus pei to de pla ne jar uma sé rie de
as sal tos no mu ni cí pio de San ta Ri ta. Na
ação fo ram pre sos Antô nio Car los dos
San tos, o “Ma cau”, Glaydson Sou sa
Cam pos, o “Bi bi to”, e Jor dan Fe li pe
Sou sa Pi res.

Se gun do o Gru po de Ser vi ço Avan- 
ça do (GSA) do 27°BPM, in for ma ções
pre ci sas apon ta vam que o gru po, sob
co man do de um pre si diá rio iden ti fi ca- 
do co mo Clo do mir Lau né San tos Fi lho,
pla ne ja va re a li zar vá ri os as sal tos na ci- 
da de. Um mer ca do co mer ci al e um es- 
ta be le ci men to es pe ci a li za do em joi as
eram os al vos dos cri mi no sos.

Ain da se gun do as au to ri da des po li ci- 
ais, mi nu tos an tes das pri sões, Jor dan Pi- 
res, na com pa nhia de ou tro com par sa,
te ria re a li za do uma tro ca de ti ros com

um de sa fe to. Na de le ga cia foi cons ta- 
ta do que os três pre sos já res pon dem a
pro ces sos cri mi nais, sen do au tu a dos
por ten ta ti va de as sal to e as so ci a ção
cri mi no sa.

Mais pri sões 
Ações pre ven ti vas da Po lí cia Mi li tar

por con ta do Ba ta lhão Ti ra den tes re a li- 
zou pri sões de du as pes so as, iden ti fi ca- 
das co mo Jo berth Mar tins Ro dri gues, 31
anos, e Ro ber te Di niz Xa vi er, 33 anos.
Eles fo ram pre sos no Cen tro de São Luís
pe los cri mes de as sal tos con tra du as ví ti- 
mas. Após a du pla ser re vis ta da fo ram
en con tra dos al guns ob je tos, on de eles
não sou be ram ex pli car a sua ori gem.
Ins tan tes de pois, apro xi ma ram-se du as
ví ti mas, as que ti nham aca ba do de ser
as sal ta das pe los sus pei tos. Em ra zão de
to da as cir cuns tân ci as, foi da da voz de
pri são à du pla.

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

