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Em 10 minutos, tudo o que você precisa saber

CAPITAL

R$ 0,50

Mulher é assassinada com 13 tiros na porta de 
casa. Ela se preparava para levar a filha para 
a escola. Há 4 anos, o marido de “Leda” foi 

morto a tiros. Ela presenciou o crime
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Horóscopo

Novelas Receitas - BOLINHO DE SARDINHA

Cruzadas

ÁRIES - Esta é uma fase em que deverá pre-
star mais atenção em tudo que fizer, pois está 
predisposto a ter aborrecimentos e prejuízos. 

TOURO - Notícia do seu interesse deve ser 
esperada no período. Favorabilidade em 
questões de dinheiro, inventário ou herança. 

GÊMEOS - Uma fase que poderá beneficiá-lo 
nas questões pessoais, íntimas e familiares, 
porque o momento  eleva em todo sentido.

CÂNCER - Seja mais otimista, mas em dema-
sia é prejudicial. Portanto, faça tudo dentro 
de suas reais possibilidades . 

LEÃO - Mantenha-se calmo e tranquilo ao 
invés de ficar nervoso e inquieto por qualquer 
coisa que possa não lhe agradar.

VIRGEM - O sucesso que obtiver será repetido 
nos próximos dias, pois terá a colaboração de 
amigos, e pessoas bem situadas.

LIBRA - Não perca tempo com minúcias. 
Arrisque-se em projetos mais audaciosos 
mesmo que os outros não acreditem. 

ESCORPIÃO - Bom ganho de dinheiro pelo 
esforço em seu trabalho, negócios iniciados 
há muito e as funções públicas.

SAGITÁRIO- Suas possibilidades de êxito 
estão aumentadas. Pode conseguir grande 
progresso em muita coisa agora. 

CAPRICÓRNIO - Com tato e inteligência, seu 
êxito será total nesta fase, principalmente no 
trabalho e na vida social.

AQUÁRIO - Boas relações com parentes, 
vizinhos e amigos, poderão ser esperadas.   
Êxito profissional e financeiro.

PEIXES - Cuidado com a vida conjugal. Bené-
fica influência astral para tratar de questões 
sociais pendentes, para lucrar.

Malhação
Álvaro é rude com Hugo. Vinícius 
mostra a Lia fotos e documentos 
sobre a expedição de Rafael com 
os índios. Álvaro revela a Verena 
o que está acontecendo. Leonor 
e Marcelo criticam Tânia por ter 
exposto o filho nas redes sociais. 
Verena e Álvaro reatam o namoro. 
Heloísa incentiva Álvaro a escrever 
poesias. Álvaro encontra conforto 
com amigos e Úrsula se emociona. 
Talíssia se irrita ao saber que 
Marquinhos não apareceu para 
buscar Valentina.

Espelho da Vida
Cris tem um novo sonho. Alain 
revela sobre seu encontro com 
André e Cris se irrita. Lenita 
discute com Marcelo. Alain 
repreende Priscila, que fica furiosa. 
Isabel tira satisfações com Alain, 
se insinua para ele e Josi flagra os 
dois. Com a ajuda da guardiã, Cris 
faz mais uma viagem no tempo e 
conhece Gustavo Bruno. 

O Tempo não Para
Marocas, Miss Celine, Cesária e 
Menelau viajam para o Rio de 
Janeiro. Zelda percebe que Betina 
precisa de ajuda e convoca Helen. 
Betina aceita ser internada. Dom 
Sabino e Gabiru se hospedam na 
pensão de Coronela, que também 
recebe Igor e Zelda. Dom Sabino 
deixa Agustina emocionada ao 
abrir mão de sua fortuna em prol 
da ex-esposa e da família. Barão 
avisa a Cecílio para ficar longe de 
Paulina. 

Segundo Sol
Remy agride Beto. Karola defende 
Beto, e Remy foge. Valentim 
rompe com Karola. Remy volta 
para a casa de Dulce. Beto 
revela à família que Remy está 
vivo. Cleidinha ajuda Agenor a 
conseguir um atestado médico 
falso para impressionar Nice. 
Maura e Ionan se mudam para a 
casa de Selma. Roberval volta para 
casa e é recebido com carinho por 
toda a família. Remy e Laureta 
trocam ameaças. Laureta marca 
um encontro com Rosa, que alerta 
a polícia. Começa o julgamento de 
Luzia pela suposta morte de Remy. 

Como higienizar esponja 
de lavar louça -
O jeito mais fácil é no mi-
croondas. Aumente para a 
máxima potência e deixa 
a esponja aquecer por 3 
minutos. Tome cuidado 
para que não tenha ne-
nhum resquício de palha 
de aço grudada na es-
ponja. 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 plásti-
cas na geladeira - Não 
torne a sua geladeira um 
foco de bactérias. Primeiro, 
lembre: onde você ad-
quiriu 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 por-
ta-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 noci-
vos 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
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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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500 vagas na PRF
A remuneração inicial é de R$ 9.931,57, já considerando o auxílio-alimentação de     
 R$ 458. Para concorrer ao cargo é necessário possuir curso de nível superior

A Ad vo ca cia-Ge ral 
da União (AGU) já re ce- 
be ins cri ções pa ra seu 
aguar da do con cur so 
pú bli co, que con ta com 
uma ofer ta de 100 va-
gas, dis tri buí das por di-
ver sos car gos, to dos 
com exi gên cia de for- 
ma ção de ní vel su pe ri or 
em qual quer área ou 
áre as es pe cí fi cas. O 
aten di men to vai até 4 
de no vem bro.

Pa ra to dos os car gos, 
a re mu ne ra ção ini ci al é 
de R$ 6.203,34, con si de-
ran do sa lá rio bá si co de 
R$ 2.220,39 e gra ti fi ca- 
ção de de sem pe nho de 
ati vi da de de apoio téc- 
ni co ad mi nis tra ti vo de R$ 
3.128, cor res pon den do a 
80 pon tos, com jor na da 
de tra ba lho de 40 ho ras 
se ma nais.  De acor do 
com o edi tal de aber tu ra 
de ins cri ções, a es co lha 
da lo ta ção das va gas

R$ 6 mil em salários na AGU

se rá fei ta de acor do com 
a lis ta de clas si fi ca ção fi- 
nal, con for me os cri té ri os 
de opor tu ni da de e con- 
ve ni ên cia do ór gão.

As ins cri ções po dem ser 
fei tas so men te pe la in ter- 
net, na pá gi na ele trô ni ca 
da ban ca or ga ni za do ra, 
a Ide can, que é www.ide- 
can.org.br.

A ta xa se rá de R$ 
95,que de ve rá ser pa ga 

por meio de Guia de Re- 
co lhi men to da União, que 
de ve ser pa ga nas agên- 
ci as ban cá ri as, cor rei os 
ou lo té ri cas. A apli ca ção 
das pro vas ob je ti vas es tá 
mar ca da pa ra ocor rer 
em 9 de de zem bro, em 
to das as ca pi tais dos 26 
es ta dos e Dis tri to Fe de ral, 
de acor do com op ção 
do can di da to no ato da 
ins cri ção.

23 vagas no IFMA
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 a li za con cur so
pú bli co que dis põe de 23
opor tu ni da des dis tri buí- 
das en tre di ver sos car gos.

As chan ces se rão pa ra
as uni da des de Al cân ta- 
ra, Açai lân dia, Arai o ses,
Bar ra do Cor da, Bar rei ri- 
nhas, Bu ri ti cu pu, Ca xi as,
Co dó, Gra jaú, Pi nhei ro,
Pi nhei ro, São Luís/ Mon te
Cas te lo, São Rai mun do
das Man ga bei ras, San ta
Inês, Zé Do ca, Rei to ria e
Vi a na. Can di da tos com
en si no mé dio e cur so téc- 
ni co po de rão con cor rer
às car rei ras de téc ni co
de tec no lo gia da in for- 
ma ção, téc ni co de la bo- 
ra tó rio/mi cro bi o lo gia,
téc ni co em agro pe cuá- 
ria, téc ni co em me câ ni- 
ca e téc ni co em en fer- 
ma gem. O ní vel su pe ri or
ha bi li ta a par ti ci pa ção

pa ra as fun ções de ad mi- 
nis tra dor, as sis ten te so ci al,
ana lis ta de tec no lo gia da
in for ma ção, nu tri ci o nis ta,
con ta dor, en ge nhei ro
elé tri co, en ge nhei ro
agrô no mo, odon tó lo go,
psi có lo go, re la ções pú bli- 
cas, tra du tor/in tér pre te
de li bras e zo o tec nis ta.
Cons ta no edi tal do con- 
cur so do IF MA que os sa- 
lá ri os ofe re ci dos cor res- 
pon dem a R$ 2.446,96
pa ra téc ni co e a R$
4.180,66 pa ra os pos tos
que ne ces si tam de gra- 
du a ção. Os va lo res não
in clu em os be ne fí ci os, co- 
mo au xí lio-ali men ta ção
de R$ 458 e au xí lio-saú de
de R$ 321. As ins cri ções fi- 
ca rão aber tas até 14 de
no vem bro, na pá gi na
ele trô ni ca da or ga ni za- 
do ra, a Fun da ção Sou- 
san dra de. As ta xas são
de R$ 90 (ní vel téc ni co)
ou R$ 110 (su pe ri or).

A es pe ra es tá che gan do ao fim pa ra
quem pre ten de par ti ci par do pró xi mo
con cur so pú bli co da´ Po lí cia Ro do viá ria
Fe de ral (PRF).

Acon te ce que, após di vul gar, por
meio de pu bli ca ção em diá rio ofi ci al, a
as si na tu ra do con tra to com a ban ca or- 
ga ni za do ra do seu aguar da do con cur- 
so pú bli co, que se rá o Ce bras pe, o ór- 
gão tam bém con fir mou que a pu bli ca- 
ção do edi tal de aber tu ra de ins cri ções
es tá pre vis ta pa ra ocor rer já na pró xi ma
se ma na.

O con cur so se rá pa ra o pre en chi- 
men to de 500 va gas pa ra o car go de
po li ci al ro do viá rio.

Pa ra con cor rer ao car go de po li ci al
ro do viá rio é ne ces sá rio pos suir cur so de
ní vel su pe ri or em qual quer área de for- 
ma ção, além de car tei ra de ha bi li ta- 
ção a par tir da ca te go ria “B”.

A jor na da de tra ba lho dos ser vi do res
é de 40 ho ras se ma nais.

A re mu ne ra ção ini ci al da é de R$
9.931,57, já con si de ran do o au xí lio-ali- 
men ta ção de R$ 458.

Além dis so, de acor do com a lei
13.371, san ci o na da pe lo pre si den te Mi- 
chel Te mer em 2016, os ser vi do res con- 
ta rão com mais um re a jus te, em ja nei ro
de 2019, quan do o sa lá rio pas sa rá a ser
de R$ 10.357,88, tam bém com o be ne fí- 
cio.

O que faz um po li ci al ro do viá rio? 
Ca be ao ser vi dor da área de sen vol- 

ver ati vi da des de na tu re za po li ci al, en- 
vol ven do fis ca li za ção, pa tru lha men to e
po li ci a men to os ten si vo, aten di men to e
so cor ro às ví ti mas de aci den tes ro do viá- 
ri os e de mais atri bui ções com a área
ope ra ci o nal do De par ta men to de Po lí- 
cia Ro do viá ria Fe de ral.

https://banca.oimparcial.com.br/
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Praça revitalizada
Governo do Estado e Prefeitura inauguram Praça Vila Dom Luís no Itaqui-Bacanga.
Será revitalizada uma área de 2.080,26m². O espaço terá academia de ginástica

São Luís está mais iluminada O que abre no feriado
A pró xi ma sex ta-fei ra,

dia 2 de no vem bro, é fe ri- 
a do na ci o nal em vir tu de
do Dia de Fi na dos. Quem
não for vi a jar, pre ci sa fi- 
car aten to ao fun ci o na- 
men to do co mér cio nes- 
te dia. Em São Luís, o co- 
mér cio de rua e lo jas dos
Shop ping Cen ters de vem
per ma ne cer de por tas fe- 
cha das. Já o co mér cio
va re jis ta de gê ne ros ali- 
men tí ci os (su per mer ca- 
dos) e pra ças de ali men- 
ta ção, po de rão fun ci o- 
nar nor mal men te, a de- 
pen der da de ci são fir ma- 
da en tre em pre ga do res e
em pre ga dos por meio da
Con ven ção Co le ti va de
Tra ba lho. As far má ci as,
con si de ra das ati vi da de
es sen ci al, po de fun ci o nar
em ho rá rio li vre nes te dia.

Bi bli o te ca re for ma da
A bi bli o te ca es co lar

Pro fes so ra Ce res Cos ta

Fer nan des, lo ca li za da no
Cen tro de En si no de Tem- 
po In te gral Mô ni ca Va le,
no bair ro Vi nhais, em São
Luís foi en tre gue, pe lo Go- 
ver no do Ma ra nhão.

O es pa ço foi cli ma ti za- 
ção e re ce beu es tan tes,
pra te lei ras e ou tros mo bi- 
liá rio. O no vo acer vo é
uma aqui si ção da pró- 
pria es co la em par ce ria
com a Aca de mia Ma ra- 
nhen se de Le tras.

A re for ma faz par te das
ações do Pro gra ma Es co- 
la Dig na e, de acor do
com o ges tor ge ral do
Cen tro de En si no de Tem- 
po In te gral Mô ni ca Va le,
Ro nil son Jo sé dos San tos,
a no va bi bli o te ca be ne fi- 
ci a rá os cer ca de 460 es- 
tu dan tes do En si no Mé- 
dio, além de to da a co- 
mu ni da de es co lar, que já
aguar da va por es sa re vi- 
ta li za ção há pe lo me nos
qua tro anos.

Nes ta quin ta-fei ra (1º), o Go ver no do
Ma ra nhão irá inau gu rar a Pra ça Vi la
Dom Luís, na Ave ni da dos Por tu gue ses,
área Ita qui-Ba can ga.

O even to se rá re a li za do a par tir das
18h. A re vi ta li za ção da Pra ça Vi la Dom
Luís faz par te de um con jun to de ações
que vêm sen do de sen vol vi do pe lo Go- 
ver no do Es ta do, em par ce ria com a
Pre fei tu ra, em di ver sas re giões da Gran- 
de São Luís. Se rá re vi ta li za da uma área
de 2.080,26m².

A no va pra ça te rá aca de mia de gi- 
nás ti ca, pal co co ber to, ilu mi na ção,
qua dra de es por tes co ber ta e com
alam bra do, ban cos de con cre to, es ta- 
ci o na men to, aces si bi li da de por ram- 
pas, além de cen tro ad mi nis tra ti vo com
de pó si to de ma te ri ais.

O pro je to foi ela bo ra do de acor do
com as de man das da pró pria co mu ni- 

da de, que de se ja va a re for ma do es- 
pa ço on de eram re a li za das ati vi da des
de es por te, cul tu ra e la zer.

Ga so li na mais ba ra ta
A Pe tro bras anun ci ou a re du ção de

6,2% no pre ço da ga so li na. O li tro do
com bus tí vel pas sa rá a ser ne go ci a do a
R$ 1,8623 nas re fi na ri as da es ta tal a par- 
tir des ta quar ta-fei ra (31), 12 cen ta vos a
me nos do que o pre ço atu al.

No mês, a ga so li na te ve uma que da
de pre ço acu mu la da de 15,96%, já que,
em 30 de se tem bro, o li tro do com bus tí- 
vel era ne go ci a do a R$ 2,2159, ou se ja,
35 cen ta vos a mais do que o pre ço que
se rá apli ca do a par tir de ama nhã.

Atu al men te, o óleo di e sel já so freu
uma re du ção de pre ço de 10,07% e
pas sou a ser ven di do a R$ 2,1228 por li- 
tro.

https://banca.oimparcial.com.br/
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O tér mi no do na mo ro
en tre Bru na Mar que zi -
ne e Neymar cho cou
to dos os in ter nau tas.
Di ver sos bo a tos se es -
pa lha ram pe la in ter -
net, afir man do qual se -
ria o mo ti vo da se pa ra -
ção dos dois. Dis se ram
que te ria si do por
Neymar apoi ar Bol so -
na ro e che ga ram até
a afir mar que o mo ti vo
te ria si do Bru na ter ne -
ga do o pe di do de ca -
sa men to de le 3 ve zes.
To dos os mo ti vos fo ram
des men ti dos por ela,
di zen do ser al go ín ti -
mo. Po rém, pa re ce
que mais uma pá gi na
da no ve la Bru Mar foi
es cri ta. Ru mo res es tão
ro dan do por aí de que
Gi o van na Lan cel lot ti,
atriz da Re de Glo bo
que atu al men te es tá
atu an do na tra ma de
“Se gun do Sol”, te ria si -
do o pivô do tér mi no
en tre os dois. O mo ti vo,
foi Gi o van na ter cur ti -
do um co men tá rio de
um se gui dor que ha via
afir ma do que Gi o van -
na te ria si do a cau sa
do fim do na mo ro en -
tre os dois. Ela não se
pro nun ci ou so bre, po -
rém o fa to de la ter cur -
ti do cau sou o mai or al -
vo ro ço, on de se ini ci a -
ram es ses bo a tos.
 

Giovanna Lancellotti
pode ter sido o
motivo para o
término de Bruna e
Neymar

Ator maranhense Deo Garcez
participou do Fofa Fest

Uma das mais tra di ci o nais fes tas da so ci e- 
da de ma ra nhen se che gou a sua 12ª edi- 
ção no  sá ba do (27). O Fo fa Fest, even to
pro mo vi do pe la co lu nis ta so ci al Il ze Ran- 
gel, mais co nhe ci da co mo Fo fa, além de
con vi da dos es pe ci ais de ou tros es ta dos e 
ce le bri da des. En tre elas es ta va o ator ma- 
ra nhen se ra di ca do no Rio de Ja nei ro Deo
Gar cez, a atriz glo bal Ana Isa be la Go di- 

nho e a Mu sa do Fo fa Fest, Nicolly Vel lo so.

Helen Ganzarolli chama
atenção com hobbie
preto transparente

He len Gan za rol li sem pre cha mou
a aten ção du ran te su as par ti ci pa- 
ções no Pro gra ma Síl vio San tos. Des- 
sa vez, lon ge das te li nhas, He len re-
sol veu com par ti lhar com seus se gui- 
do res no Ins ta gram uma fo to em
que apa re ce usan do um hob bie
pre to trans pa ren te. Na fo to, a con- 
tra ta da do SBT mos tra por que é
uma das pre fe ri das de Sil vio e os ten- 
ta be le za ten do co mo fun do uma
lin da praia. “Boa noi te!”, de se jou
ela na le gen da da fo to. Ra pi da- 
men te cen te nas de se gui do res elo-
gi a ram a fa mo sa: “A rai nha da be- 
le za to da! Abra ços e bei jos”, dis se.

Kaysar, do “BBB18”,
pode entrar para o

elenco de novela na 
TV Globo

O ex-BBB Kaysar Da dour,
que foi vi ce-cam peão da
dé ci ma oi ta va tem po ra- 
da do reality glo bal, ago- 
ra po de rá in te grar o elen- 

co da pró xi ma no ve la
das 18h do ca nal ca ri o- 
ca, “Ór fãos de Ter ra”,

que subs ti tui rá a atu al “Es- 
pe lho da Vi da”. De acor- 
do com in for ma ções da
jor na lis ta Pa trí cia Ko gut,

ele que é sí rio re a li zou um
tes te e tem gran des

chan ces de in te grar o
elen co da tra ma. A mes- 
ma tem au to ria de Thel- 
ma Gue des e Du ca Ra- 

chid. “Ór fãos de Ter ra” irá
ter co mo te ma os re fu gi a- 
dos no Bra sil, no elen co já

tem no mes co mo Ju lia
Da la via, Re na to Góes,

Pau la Bur la ma qui, Mar ce- 
lo Mé di ci, Ali ce Weg- 

mann e Jo sé de Abreu.
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O tér mi no do na mo ro
en tre Bru na Mar que zi -
ne e Neymar cho cou
to dos os in ter nau tas.
Di ver sos bo a tos se es -
pa lha ram pe la in ter -
net, afir man do qual se -
ria o mo ti vo da se pa ra -
ção dos dois. Dis se ram
que te ria si do por
Neymar apoi ar Bol so -
na ro e che ga ram até
a afir mar que o mo ti vo
te ria si do Bru na ter ne -
ga do o pe di do de ca -
sa men to de le 3 ve zes.
To dos os mo ti vos fo ram
des men ti dos por ela,
di zen do ser al go ín ti -
mo. Po rém, pa re ce
que mais uma pá gi na
da no ve la Bru Mar foi
es cri ta. Ru mo res es tão
ro dan do por aí de que
Gi o van na Lan cel lot ti,
atriz da Re de Glo bo
que atu al men te es tá
atu an do na tra ma de
“Se gun do Sol”, te ria si -
do o pivô do tér mi no
en tre os dois. O mo ti vo,
foi Gi o van na ter cur ti -
do um co men tá rio de
um se gui dor que ha via
afir ma do que Gi o van -
na te ria si do a cau sa
do fim do na mo ro en -
tre os dois. Ela não se
pro nun ci ou so bre, po -
rém o fa to de la ter cur -
ti do cau sou o mai or al -
vo ro ço, on de se ini ci a -
ram es ses bo a tos.
 

Giovanna Lancellotti
pode ter sido o
motivo para o
término de Bruna e
Neymar

Ator maranhense Deo Garcez
participou do Fofa Fest

Uma das mais tra di ci o nais fes tas da so ci e- 
da de ma ra nhen se che gou a sua 12ª edi- 
ção no  sá ba do (27). O Fo fa Fest, even to
pro mo vi do pe la co lu nis ta so ci al Il ze Ran- 
gel, mais co nhe ci da co mo Fo fa, além de
con vi da dos es pe ci ais de ou tros es ta dos e 
ce le bri da des. En tre elas es ta va o ator ma- 
ra nhen se ra di ca do no Rio de Ja nei ro Deo
Gar cez, a atriz glo bal Ana Isa be la Go di- 

nho e a Mu sa do Fo fa Fest, Nicolly Vel lo so.

Helen Ganzarolli chama
atenção com hobbie
preto transparente

He len Gan za rol li sem pre cha mou
a aten ção du ran te su as par ti ci pa- 
ções no Pro gra ma Síl vio San tos. Des- 
sa vez, lon ge das te li nhas, He len re-
sol veu com par ti lhar com seus se gui- 
do res no Ins ta gram uma fo to em
que apa re ce usan do um hob bie
pre to trans pa ren te. Na fo to, a con- 
tra ta da do SBT mos tra por que é
uma das pre fe ri das de Sil vio e os ten- 
ta be le za ten do co mo fun do uma
lin da praia. “Boa noi te!”, de se jou
ela na le gen da da fo to. Ra pi da- 
men te cen te nas de se gui do res elo-
gi a ram a fa mo sa: “A rai nha da be- 
le za to da! Abra ços e bei jos”, dis se.

Kaysar, do “BBB18”,
pode entrar para o

elenco de novela na 
TV Globo

O ex-BBB Kaysar Da dour,
que foi vi ce-cam peão da
dé ci ma oi ta va tem po ra- 
da do reality glo bal, ago- 
ra po de rá in te grar o elen- 

co da pró xi ma no ve la
das 18h do ca nal ca ri o- 
ca, “Ór fãos de Ter ra”,

que subs ti tui rá a atu al “Es- 
pe lho da Vi da”. De acor- 
do com in for ma ções da
jor na lis ta Pa trí cia Ko gut,

ele que é sí rio re a li zou um
tes te e tem gran des

chan ces de in te grar o
elen co da tra ma. A mes- 
ma tem au to ria de Thel- 
ma Gue des e Du ca Ra- 

chid. “Ór fãos de Ter ra” irá
ter co mo te ma os re fu gi a- 
dos no Bra sil, no elen co já

tem no mes co mo Ju lia
Da la via, Re na to Góes,

Pau la Bur la ma qui, Mar ce- 
lo Mé di ci, Ali ce Weg- 

mann e Jo sé de Abreu.
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Vo cê já sen tiu quei ma ção no 
estô ma go ou já se pe gou aos res- 
mun gos por cau sa da que la dor 
incô mo da no al to da bar ri ga?

Es ses são al guns dos sin to mas 
da gas tri te, que tam bém in clu em 
en jo os, acom pa nha dos ou não 
de vô mi to. No en tan to, nem só de 
res tri ções na di e ta vi ve quem tem 
gas tri te.

Ve ja quais há bi tos são bem-vin-
dos e quais ali men tos não agri- 
dem o seu sis te ma di ges ti vo e ain- 
da con tro lam a do en ça – al guns, 
in clu si ve, aju dam a re cu pe rar a 
fe ri da na pa re de do estô ma go.

1. Hor te lã e ale crim
 Os chás des sas er vas são po de ro- 

sos ali a dos da boa di ges tão. Eles 
tam bém são cal man tes di ges ti-
vos, já que di mi nu em a aci dez do 
estô ma go. Com is so, eles ate nu- 
am azi as, ga ses e có li cas. Pa ra um 
efei to mais sa tis fa tó rio, o ide al é 
que eles se jam to ma dos 30 mi nu-

Bons para gastrite
Conheça alguns alimentos que ajudam a controlar a gastrite. Opções sem
gorduras e ácidos auxiliam na recuperação do estômago na doença

6. Pei xe e fran go
 Vo cê não pre ci sa cor tar a car ne 

de seu car dá pio por cau sa da 
gor du ra. Car nes de fran go co zi do, 
re fo ga do ou gre lha do; pei xes não 
mui to gor du ro sos, co mo pes ca da 
e mer lu za – ao for no ou gre lha dos 
– e car nes ver me lhas me nos gor- 
du ro sas – o que in clui pa ti nho, co- 
xão mo le e la gar to – es tão li be ra-
das. Mas na da de fri tu ras!

7. Su co ver de
 O su co de sal si nha e cou ve é ri co 

em clo ro fi la, uma subs tân cia ener-
gi zan te e cheia de zin co e an ti o xi- 
dan tes, itens ne ces sá ri os pa ra a 
re cu pe ra ção do estô ma go, além 
de vi ta mi na C e mag né sio. Pa ra o 
pre pa ro, ba ta os in gre di en tes ver- 
des com su co de uma fru ta, água 
e li nha ça ger mi na da. Pa ra ger mi- 
nar a li nha ça, bas ta co lo car uma 
co lher de so pa em um co po com 
água. De pois de qua tro ho ras, a 
se men te es ta rá pron ta pa ra ser 
adi ci o na da no su co ver de.

Outros alimentos que fazem bem

tos an tes das re fei ções.
2. Fru tas não áci das

 La ran ja li ma, ba na na, ma çã, e, 
goi a ba e ma mão es tão na lis ta de 
fru tas li be ra das, já que não agri- 
dem o estô ma go. Os seus su cos 
tam bém po dem ser in ge ri dos sem 
me do. A de Ave lar é de qua tro a 
cin co por ções por dia no ca fé da 
ma nhã, no meio da ma nhã, co mo 
so bre me sa do al mo ço, en tre al mo- 
ço e jan tar e ou tra no jan tar, sen do 
ca da por ção uma fru ta ou uma fa- 
tia.

3. Su co de Aloe ve ra
 O su co de Aloe ve ra, er va tam bém 

co nhe ci da co mo ba bo sa, tem po- 
der ci ca tri zan te. Ou se ja, além de 
não ser pre ju di ci al, ain da con tri bui 
na cu ra da fe ri da es to ma cal. O su- 
co já é ven di do pron to e 50 ml in ge- 
ri dos em je jum ou an tes de dor mir 
di a ri a men te são su fi ci en tes.

4. Ali men tos com lac to ba ci los
“Às ve zes, a gas tri te ma ta as 

bac té ri as bo as do estô ma go e, e 
sem elas, o te ci do não se re cu pe- 
ra”, ex pli ca a nu tri ci o nis ta Fer nan- 
da Gran ja. Por is so, a re po si ção dos 
lac to ba ci los é im por tan te pa ra po- 
vo ar o estô ma go com bac té ri as 
be né fi cas e, as sim, pa ra a cu ra da 
gas tri te. Lac to ba ci los são en con- 
tra dos em io gur tes e, até mes mo, 
ven di dos em pó.

5. Bi o mas sa de ba na na ver de
Quan do co zi da, a ba na na ver de 

apre sen ta um ami do re sis ten te, de- 
fi ni do co mo pré bió ti co. Es sa subs- 
tân cia fun ci o na co mo ali men to 
dos lac to ba ci los, man ten do-os vi- 
vos. Quan do uma pes soa de sen- 
vol ve gas tri te, seu estô ma go é po- 
vo a do com bac té ri as más, oca si o- 
nan do dé fi cit de bac té ri as bo as. 
Ao in ge rir a bi o mas sa, os lac to ba ci- 
los per ma ne cem vi vos, au xi li an do 
na re cu pe ra ção do te ci do, co mo 
ex pli ca a nu tri ci o nis ta Fer nan da 
Gran ja.

8. Le gu mes ou ver du ras
 Con su ma le gu mes e ver du ras – tan- 

to no al mo ço quan to no jan tar – 
mas lem bre-se de re fo gá-los, já que 
fo lhas mui to du ras po dem in co mo- 
dar as pa re des de seu estô ma go. 
Con su mo in na tu ra de ver du ras co- 
mo re po lho, cou ve crua, es ca ro la, 
al fa ce e agrião se ja evi ta do, pe lo 
me nos no co me ço.

9. Cal do de fei jão
 Em bo ra o grão do fei jão de va ser 

evi ta do por cau sa da fer men ta ção 
que pro vo ca, o seu cal do po de ser 
apro vei ta do. Vo cê po de apro vei- 
tar os nu tri en tes que o fei jão ofe re- 
ce e ain da ma tar a von ta de, já que 
o gos to do cal do não se mo di fi ca. 
So pas de le gu mes e can jas es tão li- 
be ra das.
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Di e go Al ves fo ra       
do Fla men go
Di e go Al ves, go lei ro do
Fla men go, vai fi car afas -
ta do no va men te dos
cam pos, mas des ta vez
por le são. De pois de pe -
dir pa ra não vi a jar ao
des co brir que se ria re ser -
va con tra o Pa ra ná, se
reu nir com a di re to ria e fi -
car fo ra até do ban co de
re ser vas no jo go con tra o
Pal mei ras, ele so freu en -
tor se no jo e lho di rei to, em
trei no no Ni nho do Uru bu.
Di e go Al ves sen tiu le são
ao de fen der chu te de
Éver ton Ri bei ro. A par tir
daí, Di e go le vou a mão
ao jo e lho di rei to e de -
mons trou des con for -
to. Em se gui da, no co le ti -
vo, o go lei ro fez ab do mi -
nais com o au xi li ar de
pre pa ra dor de go lei ros
Jo sé Jo ber e vol tou a de -
mons trar incô mo do. Ele
pu xou a per na di rei ta do -
bra da, me xeu com a
mão no jo e lho, até que
dei xou o cam po e se guiu
pa ra o ves tiá rio acom pa -
nha do do Dr. Már cio Tan -
nu re. Mi nu tos de pois, o
clu be di vul gou o di ag -
nós ti co. An ti go ti tu lar do
gol ru bro-ne gro, Di e go Al -
ves não atua pe lo Fla -
men go des de a noi te de
26 de se tem bro, quan do
a equi pe foi der ro ta da
pa ra o Co rinthi ans (2 a 1).
O go lei ro sen tiu do res e
con ti nu ou em cam po até
o fim da par ti da.

Com trei na men tos vol ta dos ao 
jo gos des ta sex ta-fei ra (2), Dia de 
Fi na dos, quan do en fren ta o CSA-
AL, às 21h30, no Es tá dio Cas te lão, 
o Sam paio Cor rêa reú ne for ças 
pa ra man ter vi vo o so nho da per- 
ma nên cia na Sé rie B do Cam pe o- 
na to Bra si lei ro des te ano.

O pre si den te Sér gio Fro ta es te- 
ve pre sen te du ran te a re a pre sen- 
ta ção do elen co e reu niu to dos 
na aca de mia pa ra uma lon ga 
con ver sa, que re sul tou num pac to 
pa ra ti rar o Sam paio da si tu a ção 
incô mo da na ta be la. “Fiz ques tão 
de dei xar cla ro ao gru po que não 
es tá fal tan do von ta de, ape nas 
um pou co mais de tran qui li da de 
na ho ra das de fi ni ções das jo ga- 
das. Es ta mos vin do de du as par ti- 
das que não me re cía mos per der, 
mas o fu te bol não per doa es ses 
er ros. Te re mos cin co fi nais pe la 
fren te, um mês pa ra to dos se do a- 
rem ao má xi mo e atin gir mos o

Pacto pelas vitórias
Presidente do Sampaio Corrêa, Sérgio Frota, reúne grupo de jogadores para
um pacto pelas vitórias. São 5 jogos pela frente e a esperança não acabou

Acos tu ma do com uma sequên- 
cia de de ci sões, prin ci pal men te 
des de o iní cio do se gun do se mes- 
tre de 2018, o Pal mei ras vai com- 
ple tar 70 jo gos na tem po ra da na 
se ma na que po de ser uma das 
mais im por tan tes pa ra o elen co 
al vi ver de na Li ber ta do res e no 
Cam pe o na to Bra si lei ro.  Nes ta 
quar ta-fei ra, o Pal mei ras de Fe li- 
pão re ce be o Bo ca Ju ni ors na are- 
na so nhan do com uma clas si fi ca- 
ção pa ra a fi nal da Li ber ta do res 
de pois de 18 anos. Mas a ta re fa 
não se rá na da fá cil. Após per der 
na Bom bo ne ra por 2 a 0, o Ver dão 
pre ci sa de, pe lo me nos, uma vi tó- 
ria por 2 a 0 pa ra le var a de ci são 
pa ra as co bran ças de pê nal tis. A 
clas si fi ca ção di re ta só vi rá nos 90 
mi nu tos em ca so de triun fo por 
três ou mais gols de di fe ren ça.

De pois do du e lo vá li do pe lo tor- 
neio sul-ame ri ca no, o Pal mei ras 
te rá no va men te ape nas dois di as 
de pre pa ra ção pa ra a pró xi ma ro-

70 jogos e muitas decisões

nos so ob je ti vo. Con fio no tra ba lho 
da co mis são téc ni ca e si go acre di- 
tan do até o fim”, afir mou.

Após a con ver sa, os jo ga do res 
se gui ram pa ra o cam po e re a li za- 
ram uma ati vi da de téc ni ca, já pro- 
je tan do o con fron to de ci si vo di an- 
te do CSA, jo go fun da men tal pa ra 
as pre ten sões da equi pe na com- 

pe ti ção na ci o nal.
Eloir se gue fo ra
Pa ra es sa par ti da, o téc ni co Mar-

ci nho Guer rei ro de ve rá con tar com 
o re tor no do meia Eloir, re cu pe ra do 
de uma le são mus cu lar. O jo ga dor 
já ini ci ou o tra ba lho de tran si ção e 
tem tu do pa ra ser op ção da co mis- 
são téc ni ca.

da da do Cam pe o na to Bra si lei ro. E 
o ad ver sá rio de sá ba do se rá o San- 
tos.

Téc ni co fo ra da de ci são
A Con me bol anun ci ou a sus pen- 

são do téc ni co do Bo ca Ju ni ors, 
Guil ler mo Sche lot to, da par ti da 
con tra o Pal mei ras, na quar ta-fei ra, 
pe la vol ta das se mi fi nais da Li ber ta- 
do res.  As sim, na are na do Pal mei- 

ras, Guil ler mo Sche lot to não po de- 
rá es tar em cam po du ran te o jo go 
nem ter con ta to com os jo ga do res 
do Bo ca no ves tiá rio ou no ban co 
an tes da de ci são. O mo ti vo da sus- 
pen são, se gun do o diá rio es por ti vo 
“Olé”, foi o fa to de Guil ler mo Sche- 
lot to ter atra sa do a vol ta do Bo ca 
pa ra o se gun do tem po do jo go de 
ida das se mi fi nais.

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ati rou na es po sa por
‘brin ca dei ra’
Mais um cri me con tra a
mu lher foi re gis tra do no
Ma ra nhão. Des ta vez, o
ca so foi na ci da de de Pe -
drei ras, in te ri or do Ma ra -
nhão. De acor do com in -
for ma ções, El ton do Nas -
ci men to Sou sa foi de ti do
sus pei to de ten ta ti va de
as sas si na to. O al vo se ria a
pró pria es po sa. El ton ati -
rou, usan do uma es pin -
gar da ar te sa nal (gar ru -
cha) con tra mu lher. Ela
foi atin gi da no tó rax.
Tes te mu nhas do ca so re -
le va ram que o fi lho do
ca sal, uma cri an ça de 3
anos, es ta va na ca sa no
mo men to que El ton dis -
pa rou con tra a ví ti ma. O
cri me acon te ceu no po -
vo a do Al to de Areia, lo -
ca li za do a 29 km da se de
de Pe drei ras. El ton, de -
pois que deu o ti ro na mu -
lher, ain da so cor reu a ví ti -
ma e a en ca mi nhou pa ra
o hos pi tal. A po lí cia foi
aci o na da e se des lo cou
pa ra o hos pi tal da ci da -
de, on de es pe rou o ca sal
che gar. El ton foi pre so no
lo cal. Em de poi men to, o
au tor do dis pa ro afir mou
que es ta va ape nas ten -
tan do dar um sus to de
“brin ca dei ra” na es po sa.
A ar ma não foi en con tra -
da, pois El ton te ria que -
bra do a es pin gar da após
o dis pa ro e jo ga do no
ma to.

Uma mu lher foi mor ta bru tal- 
men te na ci da de de Pe drei ras, in- 
te ri or do Ma ra nhão.

O mu ni cí pio, que fi ca dis tan te 
cer ca de 250 km da ca pi tal ma ra- 
nhen se, foi pal co pa ra o as sas si na-
to de Ro si lei de Gran gei ro Sou za, 
mais co nhe ci da co mo “Le da”, de 
33 anos.

Ela foi mor ta com 13 ti ros, na 
por ta de ca sa, an tes de le var a fi- 
lha pa ra a es co la.

De acor do com in for ma ções 
po li ci ais, a ví ti ma es ta va pe gan do 
a mo to e se pre pa ra va pa ra su bir 
no veí cu lo, quan do dois ho mens 
che ga ram em ou tra mo to e dis pa-
ra ram vá ri as ve zes con tra Le da. A 
mu lher mor reu no lo cal.

As in ves ti ga ções apon tam pa ra 
cri me de exe cu ção, pois no dia 8 
de abril de 2014 o ma ri do de Le da 
tam bém foi as sas si na do.

Iden ti fi ca do co mo “Tau mar tu- 
go”, ele foi mor to quan do se des-

Executada com 13 tiros
A vítima estava pegando a moto e se preparava para subir no veículo,
quando dois homens chegaram em outra moto e dispararam várias vezes

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, por 
in ter mé dio da De le ga cia Es pe ci al 
de São Jo sé de Ri ba mar, re a li zou o 
cum pri men to de man da do de pri- 
são de fi ni ti va, por ho mi cí dio qua li-
fi ca do, con tra Wil li an Oli vei ra 
Araú jo, mais co nhe ci do co mo “Pé 
de Pa no”, de 41 anos.

Se gun do as in ves ti ga ções, Pé 
de Pa no, que tra ba lha va co mo 
ven de dor de pei xe, no ano de 
2009, no Por to do Bar bo sa, dis cu tiu 
com o in di ví duo co nhe ci do co mo 
“Lui si nho”, em vir tu de des te não 
ter lhe re pas sa do o va lor da ven-
da de de ter mi na da quan tia de 
pei xe.

Du ran te a dis cus são, Pé de Pa-
no efe tu ou gol pes com uma pei- 
xei ra na ví ti ma, que veio a óbi to. O
ho mem foi con de na do a 16 anos 
de pri são em re gi me fe cha do.

Após a re a li za ção dos pro ce di-
men tos le gais, Pé de Pa no foi en- 
ca mi nha do ao Cen tro de São Luís. 
Va le es cla re cer que tal man da do

“Pé de Pano” é preso por assassinato

lo ca va em uma mo to, na ci da de 
de Pe drei ras. Ro si lei de es ta va na 
ga ru pa do veí cu lo no mo men to em 
que os ati ra do res che ga ram e exe- 
cu ta ram o ho mem.

A po lí cia in ves ti ga se exis te al gu- 
ma li ga ção en tre o as sas si na to de 
Tau mar tu go e o da es po sa.

Ima gens das câ me ras de vi de- 

mo ni to ra men to das re si dên ci as 
pró xi mas ao lo cal do cri me se rão 
ana li sa das pa ra iden ti fi car os sus- 
pei tos do cri me.

O ca so acon te ceu na Rua Vi- 
cen te Be nig no, no bair ro No vo Se- 
rin gal.

de pri são só pô de ser cum pri do, em 
ra zão des te ser de fi ni ti vo e por cri- 
me ina fi an çá vel ex ce ção pre vis ta 
no ar ti go 236 do Có di go Elei to ral.

10kg de ma co nha
A Po lí cia Mi li tar do Ma ra nhão 

con se guiu apre en der cer ca de 12 
ta ble tes de ma co nha, um pou co 
mais de 10 qui los. O ma te ri al ilí ci to 

foi apre en di do no bair ro do João 
Pau lo, em São Luís.

Ao che gar ao lo cal ci ta do na 
de nún cia, os po li ci ais sur pre en de- 
ram a du pla que con se guiu se dis- 
pen sar de uma bol sa, mas os sus- 
pei tos con se gui ram se eva dir do lo- 
cal. Na bol sa, fo ram apre en di dos 
10,792 Kg, sen do 12 ta ble tes gran- 
des e 7 pe que nos de ma co nha.
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