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Em 10 minutos, tudo o que você precisa saber

CAPITAL

R$ 0,50

Inconformado com a separação, homem 
cai de facada em ex-namorada e depois se 

enforca em casa. A polícia encontrou o corpo 
do apaixonado pendurado 
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GOIÂNIA-GO 
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Horóscopo

Novelas Receitas - SUFLÊ DE LEGUMES

Cruzadas

ÁRIES – Este é um dia ideal para você. 
Vai progredir no campo profissional e 
financeiro. 

TOURO – Indícios favoráveis nos seus as-
suntos pessoais e profissionais. Obtenção 
de segredos importantes. 

GÊMEOS –  Necessidade de ter de se 
adaptar a certas condições materiais.

CÂNCER – Dificuldades de ordem 
prática poderão perturbar seus planos 
em longo prazo. 

LEÃO – Alguma surpresa agradável no 
setor amoroso por parte de alguém do 
seu círculo social. 

VIRGEM – Você estará ainda mais au-
dacioso em relação ao seu relaciona-
mento amoroso.

LIBRA – Você poderá desenvolver todo 
tipo de atividade intelectual. 

ESCORPIÃO – Período especialmente 
favorável para iniciar uma união, seja de 
cunho amoroso ou profissional. 

SAGITÁRIO – A posição do sol vai estimu-
lar novos relacionamentos, uniões e a 
formação de relacionamento amoroso. 

CAPRICÓRNIO – Pleno desenvolvimento 
dos assuntos profissionais. 

AQUÁRIO –  Possibilidade de grandes 
desenvolvimentos na vida material.

PEIXES – Surgimento de pequenas dificul-
dades práticas e materiais na relação 
com a pessoa amada.

Malhação
Talíssia conta para Lia e Dandara so-

bre seu relacionamento com Marquinhos 
e como começou a namorar Vinícius. Ro-
sália ensina Márcio a economizar dinheiro. 
Rafael e Márcio se divertem juntos. Talíssia 
tenta responder os questionamentos de Va-
lentina sobre Marquinhos. Tito reclama das 
mensagens que Luca mandou para Flora. 
Álvaro se emociona com Gabriela. Santia-
go tenta intimidar Vitor e fica intrigado com 
sua reação. Marquinhos se surpreende ao 
ver Jorge na casa de Simone.

Espelho da Vida
No passado, Cris, como Julia, conver-

sa com Piedade sobre Gustavo. Eugênio se 
enfurece com a chegada de Danilo à fes-
ta, mas se controla ao saber da amizade 
de Gustavo Bruno com o rapaz. Américo 
provoca Flávio, que o agride. Alain mostra 
o desenho que Cris fez de Danilo para Bola 
e Cláudio. Isabel procura Marcelo. Josi con-
ta para Mariane sobre Alain e Isabel. Gusta-
vo e Danilo conversam sobre Julia. Danilo e 
Cris/Julia se beijam, e Gustavo não gosta. 
Gustavo ajuda Cris/ Julia com Eugênio. Ana 
encontra André e recebe uma rosa branca.  

O Tempo não Para
Samuca promete a Coronela que as-

sumirá sua responsabilidade na gravidez de 
Waleska. Marocas conclui que a pasta que 
poderia inocentar Dom Sabino foi roubada 
por Emílio. Mariacarla oferece um emprego a 
Eliseu. Waleska confessa a Samuca que tem 
dúvidas sobre a paternidade de seu bebê. 
Miss Celine recomenda que Marocas fale 
com Dom Sabino sobre a chantagem que 
está sofrendo de Emílio. As gêmeas ficam 
felizes ao saber que Cecílio é seu irmão. Ma-
rocas procura Samuca e os dois se beijam.

Segundo Sol
Rosa segue Laureta. Durante o julga-

mento de Luzia, Beto anuncia que Remy está 
vivo. Luzia é declarada culpada da morte 
de Remy. Rosa encontra o esconderijo de 
Remy e Laureta. Dulce surpreende Rosa ob-
servando sua casa e prende a menina em 
um porão. Valentim afirma a Ícaro que eles 
provarão a inocência de Luzia. Rosa con-
segue falar ao telefone com Maura. Dulce 
leva Remy até Rosa, que tenta convencê-
lo a entregar Laureta. Karola aceita seguir 
com Laureta para casa de Dulce. Ícaro de-
cide ir até Cruz das Almas. Remy e Laureta 
ameaçam Rosa.

COMO COMPRAR PEIXES
1) De olho na pele: a pele tem 
que estar brilhante. O peixe 
está com a pele muito opaca 
e sem vida? Esqueça!
2) Sinta o cheiro: os peixes 
costumam ter cheiro forte por 
causa das substâncias que são 
produzidas durante a decom-
posição, como a putrescina e 
o gás sulfídrico. Mas o peixe 
que está bom não tem um 
cheiro insuportável, não: ele 
pode ter um cheiro caracter-
ístico, mas não pode estar com 
cheiro de podre.
3) Observe as guelras: também 
conhecidas como brânquias, 
elas ficam no fim da cabeça 
do peixe. Em um peixe bom, 
elas devem estar com cor 
avermelhada. Se estiverem 
acinzentadas, é sinal de que o 
peixe não está bom.
4) Olhos brilhantes: os olhos do 
peixe devem estar brilhando, 
com cores vivas. Esse é um in-
dício de que o peixe está bom 
para o consumo. Se os olhos 
estiverem esbranquiçados ou 
cinzas, é sinal de que o peixe 
não está lá muito bom.
5) Escamas firmes: fique de 
olho nas escamas na hora de 
comprar o peixe! Elas de-
vem estar firmes ao corpo e 
homogêneas. Uma bom sinal 
de que o peixe está bom para 
consumo é se as escamas não 
estão opacas.

INGREDIENTES:
4 ovos;
2 colheres (sopa) de farinha;
2 colheres (sopa) de margarina ou 
manteiga;
300ml de leite;
80 gramas de queijo parmesão ralado;
1 cenoura cozida e cortada em cubos;
1 chuchu cozido e cortado em cubos;
1 abobrinha cozida e cortada em cubos;
Sal a gosto.

MODO DE PREPARO:
1 - Em uma panela, derreta a margarina (ou 
manteiga), sem deixar ferver.
2 - Assim que derreter, acrescente a farinha 
de trigo, o leite e uma pitada de sal e mexa 
tudo até a mistura engrossar.
3 - Quando chegar nessa consistência, 
desligue o fogo e reserve, deixando esfriar.

4 - Após isso, separe as claras das gemas.
5 - Em um recipiente, coloque as gemas e 
bata bem com um garfo.
6 - Em seguida, adicione ao recipiente o 
queijo ralado e os legumes e misture tudo.
7 - Após esse passo, adicione essa mistura 
ao recipiente com a massa reservada, 
mexendo bem; reserve.
8 - Na batedeira, bata as claras em neve.
9 - Em seguida, acrescente as claras em 
neve ao recipiente reservado com a massa 
e os legumes e torne a misturar tudo muito 
bem.
10 - Despeje a massa formada em uma 
travessa de vidro untada com manteiga e 
leve para assar em forno preaquecido a 
180º C por cerca de 15 minutos.
11 - Após esse tempo, seu suflê de legumes 
estará douradinho! Aí é só retirar do forno e 
servir. Bom apetite!

PIADA
PORTUGUÊS E OS ÓCULOS
AÍ O MANUEL PEDIU OS ÓCULOS 
EMPRESTADOS PRO HOMEM 
QUE ESTAVA ATRÁS DELE: 
– O SENHOR PODE EMPRESTAR-
ME SEUS ÓCULOS? 
– POSSO, MAS ESSES ÓCULOS 
SÃO PRA LONGE. 
– NÃO FAZ MAL, A CARTA 
TAMBÉM É.

So
lu

çã
o
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Concurso até domingo
Prefeitura de Imperatriz anuncia concurso público para Guarda Municipal.                 
 No total, são seis etapas de classificação para profissionais inscritos

A Pre fei tu ra de Vi ço sa 
do Ce a rá anun cia con- 
cur so pú bli co des ti na do 
à con tra ta ção de 693 
pro fis si o nais com es co la-
ri da de de ní vel fun da- 
men tal a su pe ri or.

Den tre as va gas ofer-
ta das, há aque las que 
são re ser va das a pes so- 
as que se en qua dram 
nos re qui si tos de ta lha dos 
no edi tal.

Os con tra ta dos de- 
vem ser lo ta dos nas Se-
cre ta ri as Mu ni ci pais de 
Edu ca ção; Fi nan ças; de 
Des por to e La zer; Tu ris- 
mo, Cul tu ra e Meio Am- 
bi en te; Agri cul tu ra e Ex- 
ten são Ru ral; Lo gís ti ca e 
Es tra té gia Ad mi nis tra ti- 
va; Saú de; e Ci da da nia 
e Pro mo ção So ci al.

Com car ga ho rá ria de 
20h ou 40h se ma nais, os 
se le ci o na dos de vem fa- 
zer jus à re mu ne ra ção 
com va lor en tre R$ 954 e

Salários de R$ 3.795 em Viçosa

R$ 3.795,48.
In te res sa dos nas chan- 

ces aci ma men ci o na das 
po dem efe tu ar ins cri ção 
até o dia 5 de de zem bro 
de 2018, por meio do en- 
de re ço ele trô ni co 
www.con sul pam.com.br. 
A ta xa de par ti ci pa ção 
va ria en tre R$ 60 e R$ 150.

To dos os ins cri tos nes te 
cer ta me, com va li da de 
de dois anos, re a li za rão 

Pro va Ob je ti va, no en tan- 
to, os que con cor rem ao 
car go de Mo to ris ta tam- 
bém de vem par ti ci par de 
Pro va Prá ti ca. Por sua vez, 
os can di da tos às fun ções 
de ní vel su pe ri or de vem 
ser sub me ti dos à Pro va 
Ob je ti va e de Tí tu los.

A Pro va Ob je ti va de ve 
ser apli ca da pro va vel- 
men te nos di as 5 e 6 de ja- 
nei ro de 2019.

Até esta quinta
A Uni ver si da de Es ta du- 

al do Ma ra nhão (Ue ma)
tor na pú bli co os edi tais
dos pro ces sos se le ti vos
que vi sam a con tra ta ção
de Pro fes so res Subs ti tu tos
pa ra o Cen tro de Es tu dos
Su pe ri o res, em ca rá ter
tem po rá rio.

Os pe di dos de par ti ci- 
pa ções de vem ser re a li- 
za dos nos Pro to co los des- 
cri tos abai xo e, pos te ri or- 
men te, en ca mi nha da ao
De par ta men to Aca dê mi- 
co so li ci tan te até es ta
quin ta-fei ra, 1º de no- 
vem bro de 2018, me di an- 
te o pa ga men to da ta xa
no va lor de R$ 100.

Os de par ta men tos que
os pro fes so res de vem
atu ar são: Le tras, Ci ên ci- 
as Bi o ló gi cas Li cen ci a tu ra
e Le tras e Pe da go gia,
com sa lá rio no va lor de
R$ 2.095,45.

No to tal são qua tro
pro ces sos se le ti vos, vá li do

por do ze me ses. 
Os se le ti vos são com- 

pos tos por pro vas Di dá ti- 
ca, pre vis ta pa ra ocor rer
no dia 14 de no vem bro
de 2018, no lo cal in di ca- 
do no edi tal dis po ní vel
em nos so si te pa ra con- 
sul ta.

O con cur so pú bli co, com va li da de
de dois anos, anun ci a do pe la Pre fei tu ra
de Im pe ra triz, no es ta do do Ma ra nhão,
es tá com ins cri ções aber tas até es te
do min go, dia 4 de no vem bro. O ob je ti- 
vo do cer ta me é con tra tar pro fis si o nais
de Ní vel Mé dio Com ple to.

Os car gos dis po ní veis são Guar da
Mu ni ci pal Mas cu li no (37) e Guar da Mu- 
ni ci pal Fe mi ni no (10), com sa lá rio de R$
1335,83 e jor na da de tra ba lho de 44 ho- 
ras se ma nais.

As ins cri ções de vem ser re a li za das ex- 
clu si va men te por meio do si te:
www.fsa du.org.br, até às 18h do dia 04
de no vem bro de 2018. O pe di do de
par ti ci pa ção de ve ser con fir ma do me- 
di an te o pa ga men to da ta xa no va lor
de R$ 100,00.

Es te cer ta me é com pos to por Pro va
Ob je ti va, Tes te de Ap ti dão Fí si ca – TAF,

En tre ga de do cu men tos pa ra a In ves ti- 
ga ção So ci al, Exa mes Mé di cos, Ava li a- 
ção Psi co ló gi ca e Cur so de For ma ção.
A pri mei ra eta pa es tá pre vis ta pa ra
ocor rer no dia 18 de no vem bro de 2018.

IF MA até sex ta
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) tor na pú bli co o pro ces so se le ti vo
pa ra con tra ta ção de qua tro Tra du to res
e In tér pre tes da Lín gua Bra si lei ra de Si- 
nais – Li bras. Pa ra par ti ci par é ne ces sá- 
rio que o Pro fis si o nal te nha en si no Su pe- 
ri or em qual quer área, além de Cur sos
de Edu ca ção Pro fis si o nal de Tra du ção
e In ter pre ta ção de Li bras ci ta dos no
edi tal. O pro fis si o nal atu a rá por 40h se- 
ma nais. Ins cri ções de ve rão até 2 de no- 
vem bro de 2018, via in ter net, no si te do
IF MA – Cam pus Ba ca bal. A ta xa a ser
pa ga é de R$ 80.

https://banca.oimparcial.com.br/
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Pre fei tu ra pa ra           
sa lá ri os nes ta quin ta
Di nhei ro na mão an tes do
fe ri a do pro lon ga do. A
ges tão do pre fei to Edi val -
do Ho lan da Jú ni or se gue
an te ci pan do o pa ga -
men to sa la ri al dos ser vi -
do res mu ni ci pais. 
Nes te mês de no vem bro,
o fun ci o na lis mo pú bli co
se rá pa go nes ta quin ta-
fei ra (1º), an tes do pre vis -
to no ca len dá rio de pa -
ga men tos, dia 3 de no -
vem bro. 
A an te ci pa ção da qui ta -
ção dos ven ci men tos é
re sul ta do de uma ges tão
equi li bra da e or ga ni za da
co lo ca da em prá ti ca pe -
lo pre fei to da ca pi tal ma -
ra nhen se. “A cri se econô -
mi ca na ci o nal afe tou o
mu ni cí pio de São Luís,
mas o com pro mis so com
as con tas pú bli cas e com
o ser vi dor são as pri o ri da -
des da nos sa ges tão”, dis -
se o pre fei to Edi val do”. 
O ges tor mu ni ci pal ain da
re ve lou que, “ape sar da
que da no re pas se de re -
cur sos, te mos man ti do
um equi lí brio das con tas
pú bli cas, que re sul ta no
cum pri men to do nos so
com pro mis so com o ser vi -
dor mu ni ci pal e ga ran te
a an te ci pa ção sa la ri al”,
acres cen tou o pre fei to
Edi val do Ho lan da Jú ni or. 
Pa ra ter aces so às in for -
ma ções so bre seus ven ci -
men tos, os ser vi do res mu -
ni ci pais po dem se di ri gir a
qual quer ter mi nal de au -
to-aten di men to do Ban -
co do Bra sil, atra vés do
con tra che que ele trô ni co
e aces sar a op ção “Ou -
tros Ser vi ços”, es co lher a
op ção “Con tra che que
BB” e de pois in for mar o
nú me ro da ma trí cu la e o
mês de se ja do do do cu -
men to. 
As in for ma ções tam bém
po dem ser aces sa das pe -
lo si te da Pre fei tu ra de
São Luís (www.sa o -
luis.ma.gov.br), no Por tal
do Ser vi dor do mu ni cí pio
de São Luís, in for man do a
ma trí cu la e a se nha.

As ins cri ções de no vos alu nos 
pa ra o en si no mé dio téc ni co in te- 
gral vin cu la do à edu ca ção pro fis- 
si o nal nas uni da des ple nas do Ins ti-
tu to de Edu ca ção, Ci ên cia e Tec- 
no lo gia do Ma ra nhão (Ie ma) nos 
mu ni cí pi os de Axi xá, Ba ca bei ra, 
Bre jo, Cu ru ru pu, Ma tões, Pin da ré-
Mi rim, São Luís (Cen tro), Ita qui-Ba- 
can ga e Ti mon en cer ram-se dia 
29 de no vem bro.

O re sul ta do fi nal dos can di da-
tos clas si fi ca dos se rá di vul ga do 
dia 14 de de zem bro por meio do 
si te do Ins ti tu to e as ma trí cu las ini- 
ci am no dia 7 de ja nei ro de 2019. 
O ca len dá rio aca dê mi co com o 
iní cio do ano le ti vo se rá di vul ga do 
em 2019.

Se rão ofe re ci das 1.260 va gas 
pa ra jo vens que es te jam con cluin-
do o no no ano do en si no fun da- 
men tal e que de se jam cur sar en si- 
no mé dio téc ni co in te gra do à 
edu ca ção pro fis si o nal no Ie ma.

Vagas no Iema
Iema anuncia período de inscrição de alunos para unidades do Instituto. O
resultado final dos candidatos classificados será divulgado dia 14 de dezembro

Nes ta se ma na dois aci den tes 
re sul ta ram na que bra de pos tes e 
con se quen te in ter rup ções no for- 
ne ci men to de ener gia elé tri ca.

Um de les acon te ceu na Ave ni- 
da Gua ja ja ras. Nin guém fi cou fe ri- 
do, mas o for ne ci men to de ener- 
gia e o fun ci o na men to dos se má- 
fo ros fo ram res ta be le ci dos ape- 
nas por vol ta das 9h, o que pro vo-
cou lon gos con ges ti o na men tos. O 
ou tro aci den te acon te ceu na Rua 
Mon ção, Jar dim Re nas cen ça.

Os aci den tes de trân si to com 
que bra de pos tes afe tam tan to os 
ocu pan tes dos veí cu los e seus fa- 
mi li a res, co mo os mo ra do res pró xi- 
mos ao aci den te. 

Se gun do os da dos da Com pa-
nhia Ener gé ti ca do Ma ra nhão 
(Ce mar), até o mês de ou tu bro 
des te ano, já fo ram re gis tra dos 
1.483 aci den tes com pos tes da re- 
de de ener gia elé tri ca em to do o 
Es ta do. Des tes, 246 fo ram re gis tra-
dos so men te na gran de São Luís.

Quem derrubar poste paga R$ 4 mil

Em ca da uni da de se rão ofer ta das 
80% das va gas pa ra alu nos de es- 
co la pú bli ca, 15% pa ra am pla con- 
cor rên cia e 5% pa ra pes so as com 
de fi ci ên cia. “En tra mos em uma no- 
va fa se com a ofer ta de no vas va- 
gas, em se gui da te re mos o re sul ta- 
do e a di vul ga ção do pe río do de 
ma trí cu las dos es tu dan tes e is so nos 
es ti mu la mui to por que sig ni fi ca que 
o Ins ti tu to con ti nua em sua tra je tó- 
ria de de sen vol vi men to e con so li- 
da ção”, des ta cou o rei tor Jho na- 
tan Al ma da.

As ins cri ções se rão efe tu a das ex- 
clu si va men te via in ter net, no en de- 
re ço ele trô ni co www.ie- 
ma.ma.gov.br, me di an te pre en chi- 
men to de for mu lá rio ele trô ni co de 
ins cri ção, con for me cro no gra ma 
do pro ces so se le ti vo.

A mé dia das no tas em lín gua 
por tu gue sa e ma te má ti ca no 8º 
ano e a dis tân cia que o alu no mo ra 
da uni da de ple na a qual es tá se 

can di da tan do se rão os cri té ri os de 
ava li a ção. Os can di da tos de ve rão 
ter to tal dis po ni bi li da de de se gun- 
da a sex ta-fei ra pa ra a jor na da es- 
co lar em tem po in te gral de dez ho- 
ras diá ri as, das 7h30 às 17h.

Re fei ções e des can so se rão fei- 
tos na pró pria es co la on de fa rão o 
cur so téc ni co in te gra do ao en si no 
mé dio.

Pa ra as au to ri da des de trân si to, 
es se ti po de aci den te tem co mo 
prin ci pais fa to res o ex ces so de ve- 
lo ci da de, más con di ções das vi as, 
es ta do de em bri a guez, so no lên cia 
do con du tor ou fa lha me câ ni ca.

A Ce mar ado ta to das as me di- 
das pa ra iden ti fi ca ção do con du- 
tor e/ou pro pri e tá rio do veí cu lo pa- 
ra ar car com os cus tos do aci den te 

(pos te, co ne xões, iso la do res, trans- 
for ma dor, mão de obra, etc). Em 
mé dia o cus to co bra do em um aci- 
den te en vol ven do pos tes é de R$ 4 
mil. Em ca so de ocor rên ci as des sa 
na tu re za, a Com pa nhia ori en ta 
que a po pu la ção en tre em con ta- 
to com nos sos ca nais de aten di- 
men to (Cen tral 116), e in for me o lo- 
cal com pon to de re fe rên cia. 

https://banca.oimparcial.com.br/
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Si mo ne e Si ma ria pre -
ci sa ram pau sar a car -
rei ra de vi do ao tra ta -
men to da co le gui nha
con tra a tu ber cu lo se.
O pro ble ma foi des co -
ber to ain da no ini cio
do ano e fez com que
Si ma ria mu das se com -
ple ta men te sua ro ti na,
obri gan do a du pla a
pa rar com as apre sen -
ta ções. Pre o cu pa dos,
os fãs bus cam por
qual quer ti po de in for -
ma ção so bre o es ta do
de saú de da ir mã de
Si mo ne. No en tan to, a
can to ra pu bli cou em
seu per fil na se gun da-
fei ra (29), uma fo to em
que apa re ce can tan -
do mú si cas de seu no -
vo re per tó rio. 
“Aqui é meu lu gar!!”,
dis se a co le gui nha
usan do as hash tags
“re per tó ri of*da’,
‘vemdvd no vo’ e
‘aguar dem’. 
Is so fez com que al -
guns se gui do res e fãs
das ser ta ne jas fi cas -
sem es pe ran ço sos. 
Em um pro gra ma de
te le vi são, a du pla ga -
ran te que vol ta rá a fa -
zer shows so men te no
iní cio do ano de 2019.
As ir mãs es tão sem
can tar jun tas des de a
do en ça de Si ma ria
que con ti nua en fran -
ca re cu pe ra ção.

Simone publica foto
e deixa fãs
esperançosos

Foto de Paolla Oliveira de
biquíni ferve redes sociais

Uma fo to de Pa ol la Oli vei ra de biquí ni dei- 
xou a tar de de seus se gui do res mais fe liz. A

atriz usou su as re des so ci ais na tar de de
ter ça(30) pa ra pu bli car uma fo to re no van- 
do o bron ze a do em um Re sort, em Ala go- 
as. A atriz dei xou o cor pão à mos tra. Na

ima gem, além de Pa ol la Oli vei ra de biquí- 
ni, seus fãs pu de ram ver a be la sor rin do

com um cor po na mão. Os elo gi os, é cla ro,
ra pi da men te apa re ce ram.

Paulo Gustavo reúne
famosos em seu
aniversário de 40 anos

Pau lo Gus ta vo com ple tou 40
anos nes ta ter ça-fei ra (30) e deu
uma fes ta ba da la da e reu niu vá ri os
ami gos fa mo sos no even to. No mes
co mo Clau dia Raia e o fi lho En zo
Ce lu la ri, a atriz in clu si ve, dan çou e
apro vei tou bas tan te a fes ta du ran-
te to da a noi te. Ma ri a na Xi me nes
tam bém mar cou pre sen ça as sim
co mo as glo bais Ka tius cia Ca no ro e
Sa mantha Schmütz, que além de
es tar no ‘Pops tar’ da Glo bo atua ao
la do de Pau lo no hu mo rís ti co ‘Vai
que Co la’, do Mul tishow. Mar cos
Ve ras tam bém cur tiu a noi te e po- 
sou ao la do do ani ver sa ri an te.

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.

Em Miami, Anitta posa com ex de Jennifer

Pas san do uns di as
em Mi a mi, nos Es ta- 
dos Uni dos, Anit ta
cau sou um al vo ro ço
Tu do por que a fa mo- 
sa can to ra foi cli ca- 
da, apa ren te men te
du ran te uma fes ta,
ao la do do dan ça ri no
Cas per Smart. Va le
lem brar que ele é ex-
na mo ra do de Jen ni- 
fer Lo pez, che gan do
a pro ta go ni zar o cli pe do hit Dan ce Again, da ar tis ta
in ter na ci o nal. “Pra zer em co nhe cer e pas sar um tem- 
po com @anit ta”, che gou a es cre ver Cas per, ao com- 
par ti lhar uma fo to com a do na dos su ces sos Vai Ma- 
lan dra e Down town, por meio de seu per fil no Ins ta- 
gram. Anit ta,tem apro vei ta do vá ri os de seus mo men- 
tos de des can so, em meio à ro ti na agi ta da, pa ra cur tir
com os ami gos, in clu si ve no ex te ri or.

Barbie humana finalmente mostra seu 
rosto sem maquiagem

Fãs da bo ne ca Bar- 
bie po dem ser mui to
ex tre mos e al guns a
amam tan to que que- 
rem se pa re cer exa ta- 
men te co mo ela. É o
ca so da ucra ni a na
Va le ria Lukyanova,
que mu dou to da sua
vi da em fun ção de
seu brin que do fa vo ri- 
to.

Ape sar de su as for- 
mas fo ra do co mum, Va le ria ga ran te que nun ca pas- 
sou por ne nhu ma ci rur gia plás ti ca (mas mui ta gen te
afir ma que ela re mo veu as cos te las pa ra con quis tar a
cin tu ra de 48 cen tí me tros). Ela diz que seu cor po foi al- 
can ça do atra vés de uma di e ta ri go ro sa e mui to exer- 
cí cio fí si co, o que é bem di fí cil de acre di tar. E não é
ape nas o cor po que cha ma a aten ção, mas tam bém
seu ros to su per fi no e com olhos gi gan tes
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Nos di as atu ais te mos vis to o nú- 
me ro de “Bar ber Shops” cres cen- 
do de uma for ma gi gan tes ca e 
com gran de quan ti da de de ho- 
mens ade rin do ao ser vi ço. Is to na- 
da mais é do re fle xo da ne ces si- 
da de do ho mem em ter um lu gar 
pró prio, on de se pos sa cui dar do 
ca be lo e prin ci pal men te da Bar- 
ba.

Sa be mos que a bar ba não é 
sim ples men te “bar ba”. Dei xá-la 
cres cer não é tão sim ples o quan- 
to pa re ce. Ca da ros to pos sui seus 
ca rac te rís ti cas, su as pe cu li a ri da- 
de com re la ção aos pe los fa ci ais 
e é por is so que mui tas ve zes pre ci-
sa mos de um es pe ci a lis ta (no nos- 
so ca so, um bar bei ro) pa ra nos ori- 
en tar á tra tar da me lhor for ma.

Bom mas va mos pa rar de con- 
ver sa fi a da e va mos ao que in te- 
res sa: Mas e o que fa zer quan do 
não te mos bar ba? ou te mos 
aque la bar ba fa lha da? ou não te-

Faça a barba crescer
Veja algumas dicas de como fazer a sua barba crescer. Cada rosto possui suas
características, suas peculiaridades com relação aos pelos faciais

3. Ali men ta ção Sau dá vel
 O que a ali men ta ção tem a ver 

com o fa to que que re mos dei xar 
a bar ba cres cer? Uma ali men ta- 
ção ri ca e ba lan ce a da in flu en cia 
em to das as áre as do cor po. Com 
a bar ba não é di fe ren te. Boa par- 
te de uma bar ba sau dá vel de-
pen de de uma ali men ta ção ade- 
qua da, ba lan ce a da e ri ca prin ci-
pal men te em pro teí nas.

Não va mos en trar no de ta lhe 
da ali men ta ção por que não é o 
ob je ti vo do blog mas va le a pe na 
pes qui sar mais a res pei to e se pos-
sí vel con sul tar um es pe ci a lis ta da 
área.

4. Be ba água
 Vo cê sa bia que cer ca de 75% do 

pe so de um mús cu lo é com pos to 
por água? O san gue por sua vez 
con tém 95% de água, a gor du ra 
cor po ral 14% e o te ci do ós seo 
22%. . Con cluí mos en tão que as-
sim co mo a ali men ta ção, es se fa-
tor va le pa ra to dos os as pec tos

Outras dicas

mos o vo lu me que que re mos? exis- 
te so lu ção pa ra is to? Ve ja as di cas 
que pre pa ra mos pa ra aque les que 
al me jam a tão so nha da bar ba! Ve- 
ja co mo fa zer a bar ba cres cer de 
uma for ma rá pi da!

1. Dei xe a sua bar ba cres cer
 Po de pa re cer um tan to ób vio afir- 

mar que pa ra dei xar a bar ba cres- 
cer, vo cê de ve “dei xar a bar ba 
cres cer”.  Quan do a pu ber da de 
pas sa e ve mos que a bar ba não es- 
tá cres cen do ou fi can do cheia co- 
mo de ve ria, re ce be mos a fa mo sa 
di ca: “fa ça a bar ba to dos di as que 
irá cres cer”. De pois de mui tas ten- 
ta ti vas ve mos que is to não traz re- 
sul ta dos. 

Mas na ver da de, apa ran do-a 
com uma mé dia de in ter va lo de 4 
se ma nas, faz com que o fio se es tru- 
tu re de uma for ma mais ro bus ta e 
vol te a cres cer com mais vo lu me. 
En tão a ques tão aqui não é so men- 
te o cum pri men to da bar ba mas 

sim tam bém o vo lu me e a qua li da- 
de que vai se dar es te cres ci men- 
to. 

2. Lim pe za
 Há um gran de mi to que afir ma que 

a bar ba su ja cres ce mais rá pi do. Er- 
ra do! Na ver da de é to tal men te o 
opos to. Man ter o ros to lim po aju da 
no cres ci men to fa ci al jus ta men te 
por com ba ter ves tí gi os de su jei ras 
que in ter fe rem no pro ces so. A di ca 
pa ra a lim pe za da bar ba é com es- 
fo li an tes pa ra o ros to, pas san do 
uma vez por se ma na. A es fo li a ção 
aju da rá a de sobs truir os po ros e eli- 
mi nar as cé lu las mor tas.  Há tam- 
bém di ver sos sham po os de sen vol- 
vi dos es pe ci fi ca men te pa ra a bar- 
ba. A mai o ria de les pos su em em 
sua fór mu la di ver sos com po nen tes 
co mo a bi o ti na e ex tra tos de ce va- 
da e lú pu lo, que pu ri fi cam, con di ci- 
o nam e con tro lam a ole o si da de de 
ca be los, bar ba e pe le, con fe rin do 
ma ci ez e hi dra ta ção.

cor po hu ma no. A bar ba mais uma 
vez não fo ge à re gra.  Man te nha 
sem pre o cor po bem hi dra ta do.

6. Bi o ti na
 A bi o ti na, tam bém co nhe ci da co- 

mo vi ta mi na B7 é uma vi ta mi na 
que traz ex ce len tes re sul ta dos pa ra 
es ti mu lar o cres ci men to da bar ba. 
Su as pro pri e da des tem ra la ção 
com a pro du ção de que ra ti na, 

pro teí na que com põem o ca be- 
lo. A bi o ti na é en con tra da em di- 
ver sos ali men tos, den tre eles de ri- 
va dos do lei te (man tei ga, io gur te e 
quei jo), car ne ver me lha, no zes, 
den tre ou tros.

Mes mo com a abun dân cia de 
ali men tos que con tem a bi o ti na, 
va le a pe na in cluir uma su ple men- 
ta ção des te pro du to.
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Eloir retorna contra o CSA
O grupo do Sampaio vai entrar em um ritmo de decisões, daqui pra frente, sabendo
que o único resultado possível para manter a equipe Tricolor na Série B é a vitória

Mes mo sus pen so pe la 
Con me bol pa ra a par ti- 
da de vol ta en tre Grê- 
mio e Ri ver Pla te, vá li da 
pe las se mi fi nais da Co pa 
Li ber ta do res, o téc ni co 
Mar cel lo Gal lar do des- 
cum priu a proi bi ção de 
se co mu ni car com seus 
co man da dos e, ‘dis far-
ça do’, foi ao ves tiá rio da 
equi pe du ran te o in ter- 
va lo do con fron to. Du-
ran te os 90 mi nu tos, câ- 
me ras de TV tam bém fla-
gra ram o ar gen ti no em 
um ca ma ro te fa lan do 
com sua co mis são téc ni- 
ca por meio de um rá-
dio. Após ga ran tir a clas- 
si fi ca ção à fi nal da com- 
pe ti ção, com a vi tó ria 
por 2 a 1, em Por to Ale-
gre, o pró prio trei na dor 
ad mi tiu ter co me ti do 
uma in fra ção, mas não 
mos trou ar re pen di men-
to. “To mei a au dá cia 
por que achei que os jo-

Técnico do River pode ser punido

ga do res pre ci sa vam e eu 
tam bém. Que brei uma re- 
gra, re co nhe ço e as su mo. 
Eles ti nham uma men sa- 
gem mui to cla ra e as pes- 
so as que tra ba lham co mi- 
go, tam bém”.  Mar cel lo 
Gal lar do es ta va pu ni do 
por ser rein ci den te no 
atra so de sua equi pe em 
cam po, mes mo fa to que 
ti rou Guil ler mo Sche lot to 
do jo go com o Pal mei- 

ras. Os dois fo ram ci ta dos 
nos ar ti gos 95, 106 e no in- 
ci so C do 173 do re gu la- 
men to do tor neio, que tra- 
tam do pro to co lo de en- 
tra da em cam po nas par- 
ti das. O  téc ni co é res pon- 
sa bi li za do e sus pen so por 
uma par ti da, além de pa- 
gar uma mul ta de US$ 
1.500 (cer ca de R$ 5,4 
mil), co mo acon te ceu 
com os dois trei na do res.

Duelo entre irmãos
Um jo go da que les.

Que en vol ve mui ta coi sa.
A pos si bi li da de de fi car
mui to per to da Sé rie A é
uma de las. E que co lo ca
fren te a fren te, pe la pri- 
mei ra vez na car rei ra, os
ir mãos Matheus Bar bo sa
e Maylson. Am bos meio-
cam pis tas, eles du e la rão
no pró xi mo sá ba do, em
Flo ri a nó po lis.

Matheus Bar bo sa é o
mais no vo, tem 24 anos.
Após um óti mo es ta du al
pe lo Tu ba rão, foi con tra- 
ta do pe lo Avaí e vem en- 
can tan do. 

Ho je é ti tu lar da equi pe
que ocu pa a vi ce-li de- 
ran ça da Sé rie B.

 Já Maylson é o ir mão
mais ve lho. Com 29 anos,
é mais co nhe ci do no
mun do da bo la. De fen- 
deu clu bes co mo Grê- 
mio, Sport, Cha pe co en se
e Náu ti co. Es ta va no Red
Bull Bra sil an tes de che gar

ao Lon dri na.
A an si e da de exis te e

não é pe que na. Se rá o
pri mei ro du e lo en tre os ir- 
mãos. 

Por is so Matheus Bar bo- 
sa não vê a ho ra de o jo- 
go co me çar.

Se o mais no vo é pu ro
agra de ci men to, o mais
ve lho é 100% or gu lho.
Maylson não es con de a
fe li ci da de em ver o ca çu- 
la ven cen do no fu te bol,
mas ga ran te que vai fa- 
zer de tu do pa ra que, pe- 
lo me nos no sá ba do, o
Avaí de Matheus Bar bo sa
se ja der ro ta do e o Lon dri- 
na con ti nu ar no bom mo- 
men to bri gan do pe lo
aces so.

O du e lo en tre Avaí e
Lon dri na, e dos ir mãos
Matheus Bar bo sa e
Maylson, es tá con fir ma do
pa ra sá ba do, às 16h30,
no es tá dio da Res sa ca- 
da, em Flo ri a nó po lis.

Nes ta sex ta-fei ra (2), o Sam paio Cor- 
rêa tem um com pro mis so de ci si vo na lu- 
ta pa ra per ma ne cer no Cam pe o na to
Bra si lei ro da Sé rie B.

O Tri co lor de São Pan ta leão en fren ta- 
rá o CSA, no Es tá dio Cas te lão, em bus- 
ca dos três pon tos pa ra se man ter vi vo
na com pe ti ção.

Re cu pe ra do de uma le são mus cu lar,
o meia Eloir par ti ci pou nor mal men te
dos trei na men tos com bo la e vi ra op- 
ção pa ra en ca rar o CSA. “Trei nei bem,
não sen ti na da e que ro mui to vol tar pa- 
ra aju dar a equi pe nes se mo men to di fí- 
cil. É ho ra de união to tal e sa cri fí cio de
to dos pa ra ti rar o Sam paio da zo na de
re bai xa men to”, res sal tou. O gru po do
Sam paio Cor rêa vai en trar em um rit mo
de de ci sões, da qui pra fren te, sa ben do
que o úni co re sul ta do pos sí vel pa ra
man ter a equi pe Tri co lor na Sé rie B é a

vi tó ria. No mo men to atu al, não exis te
ne go ci a ção. Um dos jo ga do res mais re- 
gu la res na com pe ti ção des de a sua
che ga da, Adíl son Goi a no re su me o ca- 
rá ter da pró xi ma par ti da di an te do ti me
ala go a no. “É um jo go de vi da ou mor te.
Pre ci sa mos ven cer de qual quer jei to
pa ra che gar vi vos nas úl ti mas ro da- 
das.”, afir mou o ca pi tão Tri co lor.

Goi a no re co nhe ce as qua li da des do
ad ver sá rio, e pe de aler ta to tal pa ra su- 
pe rar mais es se de sa fio. “O CSA é uma
equi pe de mui ta qua li da de e que vem
man ten do o equi lí brio ao lon go da
com pe ti ção. Pre ci sa mos jo gar com
aten ção má xi ma”, fri sou.

Sam paio e CSA se en fren tam nes ta
sex ta-fei ra, às 21h30, no Es tá dio Cas te- 
lão. Os in gres sos já es tão à ven da e só- 
cio-tor ce dor tem aces so ga ran ti do pa- 
ra acom pa nhar es te jo go de ci si vo.
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Sus pei to de trá fi co  na
Mau ro Fecury
Uma ope ra ção da Po lí cia
Ci vil, por in ter mé dio da
Su pe rin ten dên cia Es ta du -
al de In ves ti ga ções Cri mi -
nais (Seic), pren deu em
fla gran te Nahil ton Cos ta
de Sa les, Fá bio Vi lar Bo as
Sou sa Pi nhei ro, Éri ca Fer -
nan da San tos e Ta li a ne Pi -
nhei ro Ma tos pe los cri mes
de Trá fi co de Dro gas e As -
so ci a ção pa ra o Trá fi co.
A Ope ra ção do De par ta -
men to de Com ba te ao
Cri me Or ga ni za do (DC -
CO) vi sa va des man te lar
um gru po cri mi no so res -
pon sá vel por abas te cer
com dro gas o bair ro da
Vi la Mau ro Fecury II, na
ca pi tal ma ra nhen se. Du -
ran te a ação fo ram apre -
en di dos ain da 2kg de
ma co nha. To dos os sus -
pei tos fo ram le va dos pa -
ra a se de da Seic. Após
as for ma li da des le gais, os
qua tros sus pei tos fo ram
en ca mi nha dos ao Com -
ple xo Pe ni ten ciá rio de
Pe dri nhas, on de per ma -
ne ce rão à dis po si ção da
Jus ti ça.

As sal tan tes de                   
re si dên ci as pre sos 
Em con ti nui da de à re -
pres são a cri mes pa tri mo -
ni ais, a Po lí cia Ci vil cum -
priu man da dos de pri são
pre ven ti va con tra Nail son
Mo ta Dou glas de Je sus,
de 22 anos, e Lu ci a no Vi -
ei ra Sil va, o “Ca cha ça”,
de 26 anos. O pri mei ro in -
di ví duo fo ra iden ti fi ca do
co mo um dos au to res do
rou bo a re si dên cia, quan -
do três as sal tan tes ar ma -
dos in va di ram uma ca sa
no Par que Ama zo nas,
ren de ram a fa mí lia e sub -
traí ram vá ri os bens, in clu -
si ve um veí cu lo. Quan to
ao Ca cha ça, es te já é o
ter cei ro man da do de pri -
são cum pri do con tra ele
por as sal tos a re si dên ci as.
Des ta vez, a apu ra çao no
Inqué ri to Po li ci al mos trou
que Ca cha ça par ti ci pou
do rou bo a uma re si dên -
cia no Jar dim Ara ça gi III.

Na ci da de de Ba ca bal, um ca- 
so de fe mi ni cí dio, se gui do de sui cí- 
dio, foi re gis tra do. A mu lher, Fran- 
ci lei de Fran cis ca Nas ci men to, de 
36 anos, foi mor ta pe lo seu ex-
com pa nhei ro.

O au tor do de li to uti li zou uma 
fa ca no cri me. A mo ti va ção da 
bru ta li da de foi por ele não acei tar 
o tér mi no do re la ci o na men to

Matou e se matou
Homem mata ex-companheira e depois se enforca. A polícia foi prender o
suspeito, mas, quando chegou à casa dele, já estava morto

Mais um ho mi cí dio foi re gis tra do 
em Im pe ra triz, lo ca li za da na re- 
gião To can ti na. O ca so acon te- 
ceu no bair ro São Jo sé, na Rua Frei 
Da mião. A ví ti ma foi iden ti fi ca da 
co mo Ad son Vi ní cius do Car mo 
Sou sa, o “Den ti nho”, de 15 anos. 
De acor do com in for ma ções, o ra- 
paz já te ve pas sa gens pe la po lí- 
cia.  Den ti nho foi mor to com dois 
dis pa ros de ar ma de fo go. Um dos 
dis pa ros acer tou a mão do ra paz 
e ou tro, o tó rax. A ví ti ma ain da 
che gou a ser so cor ri da pe lo Ser vi- 
ço de Aten di men to Mé di co de Ur- 
gên cia (Sa mu), mas não re sis tiu e 
mor reu den tro da am bu lân cia. Os 
sus pei tos es ta vam em uma mo to 
Hon da Biz, de cor pre ta. An tes de 
as sas si nar Den ti nho, eles fo ram à 
ca sa da ir mã do ra paz, no Re si- 
den ci al Se bas tião Re gis.  Lá um 
dos as sas si nos en trou na re si dên- 
cia de ar ma em pu nho pro cu ran- 
do por Den ti nho. O ir mão da ví ti- 
ma foi as sas si na do há dois anos.

“Dentinho” assassinado a tiros

amo ro so que eles ti nham.
O ex-com pa nhei ro Ira mar Fer rei- 

ra da Sil va es fa que ou Fran ci lei de 
lo go após uma dis cus são. De pois 
do ocor ri do, o ho mem que co me- 
teu o cri me se en for cou.

A Po lí cia foi à ca sa de le pa ra 
pren dê-lo, mas, ao che gar ao lo- 
cal, en con trou o sus pei to mor to.

Sus pei tos pre sos com ar mas 
A Po lí cia Mi li tar da ci da de de Im- 

pe ra triz con se guiu exe cu tar a pri- 
são de cin co pes so as, que são sus- 
pei tas dos cri mes de pos se ile gal de 
ar ma de fo go e de co me te rem pe- 
lo me nos um ho mi cí dio na ci da de. 
Eles ain da te ri am um pla no pa ra 
exe cu tar ri vais den tro do mu ni cí pio, 
lo ca li za do na re gião To can ti na.

Fo ram pre sos Eli as da Sil va Du ar te 
Jú ni or, Je fer son Li ma Pe rei ra, Wi li am 
Ro dri gues de Sou sa, An dré Hen ri- 
que de San ta na e Eze qui as C.da Sil- 
va Jú ni or.

Se gun do o Cen tro In te gra do de 
Ope ra ções de Se gu ran ça (Ci ops), 
de nún ci as re la ta ram que no bair ro 
Ju ça ra te ria ocor ri do uma sequên- 
cia de dis pa ros de ar ma de fo- 
go.  Ao che gar ao en de re ço, a 
guar ni ção re a li zou uma abor da- 
gem nos sus pei tos, po rém na da foi 
en con tra do.

Já na re si dên cia de Eli as Du ar te 
Jú ni or fo ram lo ca li za dos três ar mas 
de fo go:  um re vól ver ca li bre 32, um 
re vól ver ca li bre 38 e uma ar ma 
uma es pin gar da.

To dos os sus pei tos fo ram en ca mi- 
nha dos ao Plan tão Cen tral da Po lí- 
cia Ci vil, on de ad mi ti ram que ti- 
nham pla nos de ma tar de sa fe tos 
na ci da de.

Além dis so, se gun do as au to ri da- 
des po li ci ais, os cin co são sus pei tos 
de te rem co me ti do um ho mi cí dio 
na úl ti ma se ma na no bair ro Bo ca 
da Ma ta, em Im pe ra triz.

As sas si no pre so em Goiás 
A Po lí cia Ci vil, atra vés da Su pe- 

rin ten dên cia de Ho mi cí di os de Pro- 
te ção à Pes soa (SHPP), lo ca li zou, 
em um can tei ro de obras na ci da- 
de de Goi â nia-GO, Jar del Cos ta 
Ma tos, de 35 anos. Jar del é con de- 
na do pe la jus ti ça es ta du al por prá- 
ti ca de ho mi cí dio qua li fi ca do, fa to 
ocor ri do no mu ni cí pio de Mor ros, in- 

te ri or do Ma ra nhão. A ví ti ma do cri- 
me foi iden ti fi ca da co mo Adal ber- 
to Araú jo dos San tos. Ar ti cu la ção 
en tre a SHPP e a De le ga cia de In- 
ves ti ga ção de Ho mi cí di os de Goi â-
nia le vou à pri são do cri mi no so. Jar- 
del lo go se rá re cam bi a do pa ra o 
es ta do do Ma ra nhão, on de cum- 
pri rá pe na no Com ple xo Pe ni ten- 
ciá rio de Pe dri nhas.
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