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RECEITA – FILÉ DE PEIXE DA MAMÃE

Cruzadas

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 decomposição, 
como a putrescina e o 
gás sulfídrico. Mas o peixe 
que está bom não tem um 
cheiro insuportável, não: 
ele pode ter um cheiro 
característico, 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 indício 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 devem 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
1 kg de filé de peixe
Sal a gosto
1 Kg de batatas cozidas cortadas em rodelas
1 lata de molho de tomate
Catchup
200 gramas de mussarela

MODO DE PREPARO
1 - Em um refratário médio coloque as batatas cozidas de tal forma que elas cubram o fundo
2 - Coloque os filés de peixe temperados com sal por cima das batatas
3 - Misture o molho de tomate e o catchup e distribua essa mistura por cima dos filés
4 - Repita a operação, terminando com o molho
5 - Leve ao forno quente (200º) por 15 minutos
6 - Retire, coloque a mussarela, leve ao forno novamente para gratinar
7 - Sirva com arroz branco
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Horóscopo

Novelas

Malhação
Talíssia conta para Lia e 
Dandara sobre seu relacio-
namento com Marquinhos e 
como começou a namorar 
Vinícius. Rosália ensina Márcio 
a economizar dinheiro. Rafael 
e Márcio se divertem juntos. 
Talíssia tenta responder os 
questionamentos de Valentina 
sobre Marquinhos. Tito recla-
ma das mensagens que Luca 
mandou para Flora. Álvaro se 
emociona com Gabriela.  

Espelho da Vida
No passado, Cris, como Julia, 
conversa com Piedade sobre 
Gustavo. Eugênio se enfurece 
com a chegada de Danilo à 
festa, mas se controla ao saber 
da amizade de Gustavo Bruno 
com o rapaz. Américo provo-
ca Flávio, que o agride. Alain 
mostra o desenho que Cris fez 
de Danilo para Bola e Cláudio. 
Isabel procura Marcelo.

O Tempo não Para
Samuca promete a Coronela 
que assumirá sua responsabi-
lidade na gravidez de Wales-
ka. 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. 

Segundo Sol
Rosa segue Laureta. Durante 
o julgamento de Luzia, Beto 
anuncia que Remy está vivo. 
Luzia é declarada culpada da 
morte de Remy. Rosa encon-
tra o esconderijo de Remy e 
Laureta. Dulce surpreende 
Rosa observando sua casa 
e prende a menina em um 
porão. Valentim afirma a 
Ícaro que eles provarão a 
inocência de Luzia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



SÃO LUÍS, SÁBADO E DOMINGO, 3 E 4 DE NOVEMBRO DE 2018 3www.aqui-ma.com.brConcursos

185 vagas em prefeitura

A De fen so ria Pú bli ca 
do Es ta do do Ma ra nhão 
(DPE -MA) di vul ga o pe-
río do de ins cri ções pa ra 
um no vo Con cur so Pú bli-
co des ti na do à ad mis-
são de oi to De fen so res 
Pú bli cos de 1ª Clas se. As 
opor tu ni da des es tão 
aber tas até a pró xi ma 
se gun da-fei ra (5).

Den tro do to tal de 
opor tu ni da des, exis tem 
va gas re ser va das à pro- 
fis si o nais que se en cai- 
xem nos re qui si tos es ta-
be le ci dos pe lo edi tal de 
aber tu ra.

As ins cri ções pre li mi-
na res po dem ser efe tu a- 
das até às 14h de 5 de 
no vem bro de 2018, ex- 
clu si va men te por meio 
do en de re ço ele trô ni co 
da Con cur so FCC, em- 
pre sa res pon sá vel pe la 
or ga ni za ção des te cer- 
ta me.

Em se gui da, os con-

R$ 26 mil em salários

cor ren tes ao car go se rão 
sub me ti dos às fa ses de 
pro va es cri ta pre li mi nar 
ob je ti va; pro va es cri ta es- 
pe cí fi ca e pro va dis cur si- 
va, que es tão pre vis tas 
pa ra acon te cer na ci da- 
de de São Luís – MA a par- 
tir do dia 15 de de zem bro 
de 2018.

Após a apro va ção nas 
fa ses aci ma ci ta das, o 
pro fis si o nal de ve rá aten- 

tar-se à da ta e o lo cal di- 
vul ga dos pa ra que se ja 
re a li za da a ins cri ção de fi- 
ni ti va, que da rá ao mes- 
mo o di rei to de par ti ci par 
das de mais eta pas que in- 
clu em pro va oral e de tí tu- 
los.

As sim que ocor re rem as 
ad mis sões, os pro fis si o nais 
de vem fa zer jus ao sub sí- 
dio men sal no va lor de R$ 
26.125,15.

35 vagas na Uema
A Ue ma tor na pú bli co

o Pro ces so Se le ti vo pa ra
Pre cep to ria do cur so de
En fer ma gem, com 35 va- 
gas. Até o dia 6 de no- 
vem bro de 2018, os in te- 
res sa dos po dem efe tu ar
su as ins cri ções, das 9h às
12h e das 14h às 18h, na
Ue ma. A clas si fi ca ção
dos can di da tos se rá por
meio da Aná li se de do cu- 
men tos. Os pre cep to res
de En fer ma gem com for- 
ma ção su pe ri or se rão re- 
mu ne ra dos com bol sa
men sal de R$ 1.500. São
opor tu ni da des nas Uni da- 
des Bá si cas de Saú de
(UBS) dos mu ni cí pi os de:
Ba ca bal, Bal sas, Bar ra do
Cor da, Ca xi as, Gra jaú, e
nas Uni da des Hos pi ta la- 
res de Mé dia e Al ta Com- 
ple xi da de de: Co ro a tá e
São Luís, nas dis ci pli nas
de Es tá gio Cur ri cu lar Su- 
per vi si o na do em/ na:
Saú de Co le ti va (5); Saú- 

de da Fa mí lia (11); Saú de
Men tal e Psi quiá tri ca (5);
Saú de da Mu lher e do Re- 
cém-nas ci do (3); Saú de
da Cri an ça e do Ado les- 
cen te (3); Saú de do Adul- 
to e do Ido so (3); Pe ri o pe- 
ra tó ria (3); e Ad mi nis tra- 
ção Hos pi ta lar (2).

IF MA – 4 va gas
 O IF MA tor na pú bli co o

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 ser fei tas até 02 de
no vem bro, via in ter net,
no si te do IF MA – Cam pus
Ba ca bal.

A Pre fei tu ra de São João dos Pa tos,
no es ta do do Ma ra nhão, re ti fi ca Pro- 
ces so Se le ti vo des ti na do ao pre en chi- 
men to de va gas ofe re ci das e for ma ção
de ca das tro re ser va de pro fis si o nais. Os
re qui si tos de es co la ri da de exi gi dos dos
can di da tos ao car go de Ori en ta dor So- 
ci al fo ram mo di fi ca dos.

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

Cui da dor pa ra Cre che (7); Fis cal de Tri- 
bu tos (2); Mo ni tor do Pro je to Re cre an do
e Edu can do (4); Pro té ti co Den tá rio (1);
Téc ni co de En fer ma gem (7); Téc ni co
em In for má ti ca (1); Vi si ta dor do Pro gra- 
ma Cri an ça Fe liz (4); Me câ ni co (1); Mo- 
to ris ta (6); Vi gia (33); Ze la dor (55); e
Ope ra dor de Má qui nas (1). Com car ga
ho rá ria de 30h ou 40h se ma nais, ou de
Plan tão, a re mu ne ra ção dos se le ci o na- 
dos de ní vel fun da men tal a su pe ri or tem
va lor en tre R$ 954 e R$ 3.500.

Os in te res sa dos em al gu ma des tas
va gas po dem efe tu ar ins cri ção por
meio do en de re ço ele trô ni co www.fsa- 
du.org.br, até as 18h do dia 5 de no- 
vem bro de 2018, me di an te pa ga men to
de ta xas de R$ 55 e R$ 85.

To dos os ins cri tos nes ta se le ção, vá li- 
da por dois anos, re a li za rão Pro va Ob je- 
ti va, no en tan to, os que con cor rem à
fun ção de Ope ra dor de Má qui nas tam- 
bém de vem ser sub me ti dos à Pro va Prá- 
ti ca. A Pro va Ob je ti va de ve ser apli ca- 
da no dia 18 de no vem bro de 2018.

https://banca.oimparcial.com.br/
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Sem aumento em 2018
Em postagem em rede social, prefeito Edivaldo Holanda garantiu que tarifa da
passagem de ônibus não irá subir e frota continuará circulando

O III Fes ti val Na ci o nal 
de Pi pas e Pa pa gai os, 
or ga ni za do pe la Li ga de 
Pi pei ros do Ma ra nhão, 
acon te ce no es ta ci o na- 
men to do Es tá dio Cas te- 
lão, no Com ple xo Es por- 
ti vo Ca nho tei ro, com 
apoio da Se cre ta ria de 
Es ta do do Es por te e La- 
zer (Se del).  Pa ra par ti ci- 
par do even to, os in te res-
sa dos de vem le var li nha 
e pi pas, além de 1kg de 
ali men to não pe re cí vel. 
Os ali men tos se rão do a-
dos à Ca sa So nho de Cri- 
an ça, abri go no Mon te 
Cas te lo, e que cui da de 
cri an ças so ro po si ti vos.

A ex pec ta ti va é que, 
até o do min go (4), úl ti mo 
dia do even to, o fes ti val 
reú na dois mil par ti ci- 
pan tes, com equi pes dos
es ta dos do Ma ra nhão, 
São Pau lo, Rio de Ja nei-
ro, Mi nas Ge rais e Ce a rá. 
Em to dos os di as de fes ti-

III Festival de Pipas e Papagaios

val, as ati vi da des ocor re- 
rão até às 18h. “A pi pa é 
uma tra di ção an ti ga e 
uma brin ca dei ra sa lu tar, 
que es ti mu la a men te e 
po de ser pra ti ca do por 
qual quer pes soa in de- 
pen den te men te da po si- 
ção so ci al”, afir ma Laér- 
cio Jan sen, mem bro da Li- 
ga de Pi pei ros de São 
Luís. Des de a pri mei ra edi- 
ção, o tra ba lho re a li za do 

pe la Li ga vi sa apre sen tar 
es sa prá ti ca es por ti va à 
so ci e da de e de mons trar 
os cui da dos ne ces sá ri os 
pa ra re a li zar o es por te. “A 
pi pa de ve ocor rer so men- 
te em lo cais que não ofe- 
re çam pe ri go a ter cei ros. 
Na da de brin car em lo- 
cais com re des elé tri cas, 
vi as pú bli cas de veí cu lo e 
pe des tres”, aler tou Laér- 
cio Jan sen.

Renegociação do Fies
O Diá rio Ofi ci al da

União pu bli cou as con di- 
ções pa ra a re ne go ci a- 
ção da dí vi da do Fi es. A
me di da po de rá be ne fi ci- 
ar 500 mil es tu dan tes que
es tão com mais de 90 di- 
as de atra so no pa ga- 
men to. A dí vi da to tal des- 
ses alu nos che ga a R$ 10
bi lhões. Po dem ser re ne- 
go ci a dos os con tra tos
com atra so no pa ga men- 
to de pe lo me nos 90 di as
e ain da ti ve rem no pe río- 
do de amor ti za ção e não
te nham si do al vo de
ação ju di ci al pe lo agen- 
te fi nan cei ro.

Os con tra tan tes do Fi es
te rão du as op ções: o re- 
par ce la men to, que per- 
mi te es ten der o pra zo de
pa ga men to da dí vi da
pa ra até 48 par ce las
men sais, além de in cluir
os es tu dan tes com con- 
tra tos mais an ti gos na
cam pa nha de re ne go ci- 

a ção; e o re es ca lo na- 
men to, que pos si bi li ta di- 
luir os va lo res em atra so
nas par ce las a ven cer.

Pa ra is so, de ve rá ser
pa ga uma par ce la de
en tra da, em es pé cie,
cor res pon den te ao mai or
va lor en tre 10% do va lor
con so li da do da dí vi da
ven ci da e R$ 1 mil. 

O va lor da par ce la
men sal de amor ti za ção
re sul tan te da re ne go ci a- 
ção não po de rá ser in fe ri- 
or a R$ 200. 

O es tu dan te fi nan ci a- 
do in te res sa do em re ne- 
go ci ar a dí vi da com o Fi- 
es de ve rá apre sen tar-se
na agên cia ban cá ria on- 
de fir mou o con tra to,
com um ou mais fi a do res,
cu ja ren da não po de rá
ser me nor do que o do bro
do va lor da no va pres ta- 
ção cal cu la da, res pei- 
tan do o ti po de ga ran tia
con tra ta da.

Em pos ta gem em re de so ci al, o pre- 
fei to Edi val do Ho lan da des men tiu um
su pos to re a jus te ta ri fá rio no trans por te
pú bli co e ga ran tiu não ha ve rá au men- 
to do pre ço da pas sa gem de ôni bus em
São Luís em 2018.

Cir cu la va, na in ter net, o su pos to au- 
men to do pre ço mais al to da pas sa gem
pa ra R$ 4, ca so as rei vin di ca ções do
Sin di ca to dos Ro do viá ri os fos sem aten- 
di das. Ne gan do es ta pos si bi li da de, Edi- 
val do rei te ra que “o re a jus te de sa lá rio
dos tra ba lha do res do trans por te é uma
dis cus são en tre os dois sin di ca tos”. “A
Pre fei tu ra, no seu de ver de res guar dar o
di rei to de ir e vir do ci da dão, ga ran tiu
na Jus ti ça a cir cu la ção da fro ta do
trans por te ur ba no du ran te as ne go ci a- 
ções en tre o SET [Sin di ca to das Em pre- 
sas de Trans por te] e os Ro do viá ri os, pa- 
ra que a po pu la ção não se ja pre ju di ca- 

da sem o ser vi ço”, afir mou.
O de pu ta do es ta du al e an ti go pre si- 

den te do Pro con-MA, Du ar te Jú ni or,
tam bém se pro nun ci ou em su as re des,
afir man do que as in for ma ções so bre o
au men to não têm fun da men to ju rí di co.
“Não há pos si bi li da de de re a jus te nos
pre ços co bra dos ao con su mi dor do
trans por te pú bli co pa ra 2018, em São
Luís.  O SET po de até ten tar, mas não va- 
mos per mi tir! ”

O no va me di a ção en tre o sin di ca to e
os em pre ga do res es tá mar ca da pa ra
acon te cer na pró xi ma quar ta-fei ra (7).
“Se até a pró xi ma me di a ção não nos
for apre sen ta da uma pro pos ta que
aten da os nos sos an sei os, a par tir des ta
da ta, re to ma re mos o es ta do de gre ve”,
en fa ti za Isaías Cas te lo Bran co, Pre si den- 
te do Sin di ca to dos Ro do viá ri os do Ma- 
ra nhão.

https://banca.oimparcial.com.br/
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Quan do os pri mei ros
no mes pa ra o elen co
da no ve la ‘O Sé ti mo
Guar dião’ fo ram di vul -
ga dos, o da atriz Lu a -
na Pi o va ni es ta va en -
tre os co ta dos pa ra ter
um pa pel no en re do
que se rá exi bi do na
fai xa das 21h na Glo -
bo, subs ti tuin do as sim
a atu al ‘Se gun do Sol’,
que en cer ra sua his tó -
ria no fim des se mês.
Con tu do a atriz aca -
bou sen do des con vi -
da da da no ve la e fi ca -
rá de fo ra da tra ma.
Em en tre vis ta, Lu a na
mos trou que não guar -
dou má go as e co me -
mo rou a no va fa se da
car rei ra co mo apre -
sen ta do ra do ca nal fe -
cha do E! ela in clu si ve,
es tá de mu dan ça pa -
ra Por tu gal, on de fi ca -
rá bem mais fá cil pa ra
tra ba lhar. So bre ‘O Sé -
ti mo Guar dião’ ela ex -
pli cou: “Aos 42 anos, e
de pois de mui ta aná li -
se, eu en ca ro a vi da
de uma ma nei ra mais
sim plis ta e ge ne ro sa.
Eu te nho mui ta fé em
Deus e na en gre na -
gem da vi da co mo um
to do. Quan do a gen te
faz um mo vi men to, a
en gre na gem gi ra e ela
ten de a se man ter nes -
sa inér cia.
 

Luana Piovani
desabafa após
perder papel em
novela das 21h

Léo Santana e Lorena Improta
reatam o namoro

Léo San ta na vol tou a na mo rar Lo re na Im- 
pro ta. O can tor sur pre en deu seus se gui do- 
res ao pos tar al guns ví de os nos Sto ri es do
Ins ta gram on de apa re ce tro can do ca ri- 
nho com a dan ça ri na. Após bo a tos de

que es ta vam se re a pro xi man do, eles de ci- 
di ram con fir mar o en vol vi men to ao se en- 
con tra rem du ran te a tar de de quar ta-fei ra
(31). Léo foi bus car a ama da em um com- 
pro mis so ai tro ca ram bei jos no car ro de le.

Após lançar novo hit,
Luíza Sonza é detonada
nas redes sociais

Luí za Son za lan çou seu no vo hit
in ti tu la do ‘Boa Me ni na’. Ape sar da
mú si ca ul tra pas sar 2 mi lhões de vi su-
a li za ções, a can to ra tem re ce bi do
vá ri as crí ti cas por par te dos in ter- 
nau tas. No ví deo di vul ga do em seu
ca nal no Youtube, cer ca de 226 mil
pes so as de ram li ke en quan to ou tras
133 mil de ram des li ke e pa re cem
não ter gos ta do da no va mú si ca.
“Não deu pra ou vir até o fim. Deu
von ta de de me ma tar no meio”, dis-
se um se gui dor. Ou tro, dis se que a
can to ra es ta va ‘pas san do ver go- 
nha’: “Que le tra…que co re o gra- 
fia…que ta len to…que ver go nha. 

Mumuzinho imita
Alcione durante dueto

com a cantora em
novo DVD

Gra va do em um ce ná rio
fa mi li ar, Mu mu re ce beu

sam bis tas co mo Al ci o ne,
Xan de de Pi la res, Du du

No bre e Dil si nho em uma
gran de ce le bra ção do
rit mo. O can tor ca ri o ca

re ve lou que os fãs po dem
es pe rar mui tas sur pre sas

do no vo tra ba lho. Mu mu- 
zi nho que ga nhou mui to
mais ad mi ra do res após
as imi ta ções da can to ra
Al ci o ne, vol ta a imi tar a

ma ra nhen se no no vo tra- 
ba lho. “Eu can to “A Lo- 
ba” pra ela, can ta mos

jun tos, e eu a imi to (ri sos).
Foi ma ra vi lho so, o pú bli co

amou. Vo cês ve rão
quan do lan çar o ví deo.

As sim que a cha mei pa ra
gra var o DVD, ela acei tou
de ca ra, dis se: “É só fa lar
o dia, a ho ra e a rou pa”.
Ela é pes soa mui to ge ne- 
ro sa, que te nho or gu lho

de ser ami go.” Dis se.

Marília Mendonça fala da dificuldade de
frequentar motel: ‘Tudo vira notícia’

A can to ra  Ma rí lia
Men don ça,  23, con- 
ver sou nes ta se ma na
com al guns fãs no
Twit ter que fa la vam
so bre mo téis. Sin ce ra,
a ser ta ne ja de sa ba- 
fou que, por cau sa da
fa ma, ela não con se- 
gue fre quen tar es ses
am bi en tes.

“Eu, no ca so, te nho
que en trar ves ti da de
Bat man des cen do de um fo gue te in vi sí vel no quar to
se cre to se qui ser ir, né? Por que se um bei jo vi ra no tí cia,
ima gi na a Ma ri li nha en tran do nes se am bi en te de for- 
ni ca ção?”, pos tou. “Ima gi na as me ni nas que tra ba- 
lham lá: ‘Aê Ma rí lia, ti ra uma fo to co mi go?’ E se por al- 
gum mo ti vo eu ti ver que pe dir al gu ma coi sa no te le fo- 
ne? No meio do ro lê, to ca a cam pai nha: ‘Oi, sou sua
fã, ti ra uma fo to?’”, brin cou a fa mo sa.

Wesley Safadão move a maior ação judicial
contra haters da internet

Após ser  al vo de
mui tas crí ti cas nos úl ti- 
mos tem pos, pa re ce
que o can tor  Wesley
Sa fa dão, 30, re sol- 
veu dar um bas ta de
uma vez por to das na- 
que les que ofen dem
ele e seus fa mi li a- 
res nas re des so ci ais.

De acor do com o
jor na lis ta Léo Di as, do
pro gra ma  “Fo fo ca li- 
zan do”,o ar tis ta de for ró de ci diu mo ver o mai or pro- 
ces so de uma ce le bri da de con tra os ha ters da in ter- 
net. Com uma equi pe po de ro sa de ad vo ga dos que
con tra tou, o fa mo so es tá tra van do uma ba ta lha nos
tri bu nais con tra os in ter nau tas que pro pa ga ram men- 
sa gens de ódio gra tui to nos per fis de le, da mãe, Do na
Bill, e da es po sa, Thyane Dan tas.

https://banca.oimparcial.com.br/
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O bei jo é al go mui to pes so al e 
ín ti mo e, mais além, é um re sul ta- 
do que de pen de do en vol vi men- 
to de du as pes so as. Se rá que exis- 
te uma fór mu la pa ra um bei jo 
bom?

Afi nal, co mo na mo rar al guém 
de quem vo cê não gos ta do bei- 
jo? Co mo a va ri e da de é gran de e 
ca da um tem seu jei to par ti cu lar, a 
bus ca do equi lí brio por am bas as 
par tes se faz es sen ci al. Um mo- 
men to tão ín ti mo co mo es se me- 
re ce to da a nos sa sen si bi li da de e 
al gu mas téc ni cas tam bém po- 
dem aju dar.

1 – Bus que a har mo nia. Si ga o 
rit mo do ou tro, com su a vi da de e 
sem afo ba ção, adap tan do seu 
bei jo ao que ele ofe re ce. Um dos 
dois é sem pre mais ati vo. Ten te se 
ajus tar ao jei to de le mas tam bém 
te nha sua par ce la de ati tu de. Bus- 
car o equi lí brio en tre o seu mo do 
de bei jar e o de le é sem dú vi da a

Como beijar bem
Existe coisa melhor do que beijar? Veja dicas para deixar seu beijo ainda    mais
envolvente e aplique as novas técnicas na pessoa amada

4 – A lín gua. Ela não pre ci sa ser 
a pri mei ra coi sa do bei jo, mas é 
fun da men tal que ela par ti ci pe. 
Um bei jo sem lín gua po de pa re cer 
va zio, sem gra ça. Fa ça mo vi men- 
tos cir cu la res ou dei xe ela ir pa ra 
on de qui ser.

5 – Es ti mu le os sen ti dos. O per fu- 
me, o há li to, o to que, o ce ná rio, 
to dos os sen ti dos são im por tan tes 
pa ra um bei jo per fei to. Use um 
per fu me agra dá vel e es co lha um 
am bi en te que com bi ne com o cli- 
ma, se ja um even to ou um lu gar 
mais tran qui lo.

6 – As mãos. Use su as mãos pa- 
ra um ca fu né ou ca ri nho. En vol va 
o mo ço em um abra ço gos to so e 
se gu re seu ros to e seu pes co ço 
com as mãos, su a ve men te.

7 – Os olhos. Olhos fe cha dos 
pos si bi li tam uma in ten si fi ca ção 
das sen sa ções além de aju dar a 
sol tar a ima gi na ção. Mas uma tro- 
ca de olha res apai xo na dos po de 
ser mui to le gal tam bém, até pa ra

Beijar de língua e selinho

me lhor ma nei ra de co me çar um 
bei jo sa tis fa tó rio.

2 – Mo vi men te-se su a ve men te. 
Du ran te o bei jo, não são ape nas 
bo ca e lín gua que tra ba lham, to- 
dos os sen ti dos são es ti mu la dos e 
in flu en ci am pa ra o su ces so do bei- 
jo. Se sol te e dei xe to do o cor po in- 
te ra gir nes se mo men to es pe ci al.

3 – Use não só os lá bi os. Mas tam- 
bém a lín gua e os den tes (pa ra 
uma mor di di nha de le ve). O se gre- 
do é va ri ar nos mo vi men tos pa ra 
dei xar o bei jo mais ins ti gan te e não 
cair na mes mi ce. Nin guém aguen- 
ta uma bo ca pa ra da com uma lín- 
gua su per agi ta da, ou uma lín gua 
mor ta em uma bo ca in qui e ta.

vo cê per ce ber al gu ma re a ção de- 
le.

8 – Bo ca lim pa. Mau há li to não 
com bi na em na da com o bei jo. 
Mas não adi an ta cui dar dos den tes 
no dia do acon te ci men to: a ma nu- 
ten ção do bom há li to e da saú de 
oral exi ge aten ção diá ria e uma 
boa ali men ta ção. Mas nin guém es- 
tá li vre de uma si tu a ção cons tran- 

ge do ra após mui tas ho ras sem es- 
co var os den tes. Em uma oca sião 
des tas, é pos sí vel dis far çar com ba- 
las ou chi cle tes.

9 – Ter mi ne com um bei jo se li nho. 
Po de pa re cer en gra ça do mas o es- 
ta li nho no fi nal do bei jo é qua se 
uma re gra. As sim o cli ma vai se dis- 
si pan do aos pou cos, sem uma in- 
ter rup ção ra di cal.
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Título e valorização
Preparador de goleiros campeão da Copa do Nordeste com o Sampaio analisa
propostas. André Dias já esteve na Ponte Preta após trabalhar pelo Sport-PE 

Uma tes te mu nha se 
apre sen tou pa ra pres tar 
de poi men to so bre o ca- 
so do as sas si na to do 
meia Da ni el Cor rea, do 
São Ben to-SP, ti me que 
dis pu ta a Sé rie B do Bra si-
lei ro. 

Da ni el te ria se en vol vi- 
do com a es po sa do sus- 
pei to do cri me e foi es- 
pan ca do an tes de mor-
rer. 

Seu cor po foi acha do 
em um ma ta gal na tar- 
de do úl ti mo sá ba do 
com o pes co ço per fu ra- 
do e sem o ór gão ge ni- 
tal.

Fo ra da lis ta de re la ci- 
o na dos do São Ben to 
pa ra o jo go con tra o 
CRB, no úl ti mo sá ba do, 
Da ni el foi até Cu ri ti ba se 
en con trar com ami gos e 
aca bou in do pa ra uma 
ca sa no tur na. De pois, a 
fes ta con ti nu ou na ca sa 
do sus pei to. Foi aí que

Caso Daniel pode ser elucidado

co me çou to da a con fu- 
são.  De acor do com a 
tes te mu nha, Da ni el foi até 
um quar to du ran te a fes ta 
e lo go de pois uma das 
mu lhe res gri ta ram por so- 
cor ro. 

Só de ca mi se ta e cu e- 
ca, o meia es ta va sen do 
es pan ca do pe lo sus pei to 
e mais três pes so as. O lo- 
cal es ta va com mui to 
san gue e o jo ga dor im plo- 

ra va pa ra não ser mor- 
to. Ain da se gun do re la tos, 
o sus pei to te ria en tra do 
em con ta to com as pes- 
so as que es ta vam na fes- 
ta com o ob je ti vo de mu- 
dar as ver sões dos fa tos. 

A tes te mu nha, po rém, 
foi até a Jus ti ça pa ra con- 
tar re al men te o que viu. 
Ela vai ser in cluí da no ser- 
vi ço de pro te ção às tes te- 
mu nhas da Jus ti ça.

Raimundinho no MAC
Com a se le ti va pa ra a

Sé rie D pres tes a acon te- 
cer, o Ma ra nhão Atlé ti co
Clu be já con fir mou o no- 
me do no vo trei na dor. O
no me es co lhi do pe la di- 
re to ria Atle ti ca na é o de
Rai mun di nho Lo pes. “Es- 
ta mos con fir man do o no- 
me de Rai mun di nho Lo- 
pes pa ra a co mis são téc- 
ni ca, jun ta men te com o
pre pa ra dor Ne to Di as, es- 
ta mos for man do uma
equi pe pa ra re a li zar um
bom se le ti vo. Acre di ta- 
mos no tra ba lho de Rai- 
mun di nho Lo pes, que foi
um jo ga dor com lar ga
ex pe ri en cia, e nes se mo- 
men to es ta mos to dos jun- 
tos pa ra mon tar um ti me
com pe ti ti vo pa ra co lo car
o ti me na Sé rie D”, de cla- 
rou o pre si den te do clu be
Antô nio Ma ce do.

De acor do com o pre si- 
den te do clu be, a ba se
da equi pe se rá for ma da

por jo ga do res da ca te- 
go ria sub-19, e por jo ga- 
do res que dis pu ta ram a
Sé rie B Ma ra nhen se.

A apre sen ta ção da
equi pe es tá con fir ma da
pa ra a pró xi ma se gun da-
fei ra (5), no Par que Va lé- 
rio Mon tei ro.

A mo vi men ta ção dos clu bes vi san do
a tem po ra da não me xe so men te com
con tra ta ção de jo ga do res e mu dan ças
de di re to ria – co mis sões téc ni cas tam- 
bém pas sam por mu dan ças. As sim,
pen san do no ano que vem, o pre pa ra- 
dor de go lei ros An dré Di as se gue ou vin- 
do pro pos tas.

Com uma pas sa gem de meia dé ca- 
da pe la Pon te Pre ta após tra ba lhar pe- 
lo Sport, An dré Di as che gou a Cam pi- 
nas com Gu to Fer rei ra e, de pois da saí- 
da do trei na dor. No pe río do, foi par cei- 
ro de ar quei ros que fi ze ram his tó ria, co- 
mo Ro ber to, Mar ce lo Lom ba, Ara nha,
elei to o me lhor go lei ro do Pau lis tão de
2017. Após sair da Ma ca ca, foi con tra- 
ta do pe lo Sam paio Cor rêa, que dis pu ta
a Sé rie B do Cam pe o na to Bra si lei ro e
con quis tou o tí tu lo iné di to da Co pa do
Nor des te. A cam pa nha no ma ta-ma ta

do Re gi o nal con tou com a co la bo ra- 
ção do ca mi sa 1, Andrey, au tor de de- 
fe sas es pe ta cu la res di an te de Vi tó ria,
ABC e Bahia.

Em 2006, An dré Di as es te ve no Bra- 
gan ti no, na co mis são téc ni ca de Ni ca- 
nor de Car va lho. Ele tam bém já tra ba- 
lhou en si nan do e pre pa ran do ar quei ros
pa ra Atlé ti co-MG, For ta le za, Fran ca, Lu- 
ver den se, São Ber nar do, Itu a no e Sport.
Em 2016, fez es tá gio de um mês na Ro- 
ma, tra ba lhan do ao la do do ti tu lar da
Se le ção Bra si lei ra Alis son e ga nhan do
um pou co da ex pe ri ên cia do fu te bol
eu ro peu.

An dré Di as foi go lei ro do Lon dri na,
pe lo qual foi cam peão pa ra na en se em
1992. Na Pon te Pre ta, fez par te da es co- 
la que re ve lou no mes co mo Wal dir Pe- 
res, Car los Ro ber to Gal lo, Sér gio, Bri gat- 
ti, Fa bi a no e mui tos ou tros.
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Gru po ten ta ex plo dir
ban co do Bra des co
Um gru po for te men te ar -
ma do ten tou ex plo dir um
Pos to Ban cá rio do Bra -
des co, da ci da de de
Pau li no Ne ves, e efe tu ou
vá ri os dis pa ros de ar ma
de fo go con tra o Co man -
do da Po lí cia Mi li tar do
mu ni cí pio.
Se gun do in for ma ções do
de le ga do Ru bens San tos,
res pon sá vel pe la re gião,
o gru po, com pos to por
cer ca de 10 pes so as, es -
ta va ar ma do com um fu -
zil e ten tou ex plo dir a
agên cia com uma di na -
mi te.

 Si mul ta ne a men te, o gru -
po que es ta va di vi di do,
ten tou im pe dir a ação da
po lí cia e efe tu ou vá ri os
dis pa ros con tra o DPM e
uma vi a tu ra que es ta va
es ta ci o na da.
Os cri mi no sos não con se -
gui ram efe tu ar a ex plo -
são e fu gi ram sem le var
na da. Um re for ço de São
Luís es tá sen do di re ci o na -
do pa ra o mu ni cí pio pa ra
as in ves ti ga ções.
 
Du as pes so as são         
 ba le a das em Im pe ra triz
Du as pes so as fo ram ba le -
a dos, na Rua das Pal mei -
ras, bair ro Vi la Re den ção
2, em Im pe ra triz. As ví ti -
mas fo ram iden ti fi ca das
co mo Ju lio Ce zar For ta le -
za Oli vei ra e Da ni el Ro dri -
gues Ma ri nho, to dos com
pas sa gens pe la po li cia.
As du as vi ti mas fo ram
atin gi das por dis pa ros de
pis to la. Jú lio Ce zar e Da -
ni el Ro dri gues fo ram so -
cor ri dos em um vei cu lo e
le va dos pa ra Hos pi tal
Mu ni ci pal de Im pe ra triz,
sen do que Jú lio Ce zar le -
vou dois ti ros e Da ni el le -
vou um ti ro na mão.
In for ma ções que o ati ra -
dor es ta vam em uma vei -
cu lo GM Cel ta, de cor
ver me lho, en quan to que
os dois es ta vam em um
ter re no na Rua Pal mei ras,
quan do fo ram ata ca das.
Os sus pei tos fu gi ram após
o cri me.

Um cri me bru tal e co me ti do fri a- 
men te. As sim foi o tri plo ho mi cí dio, 
ocor ri do no dia 17 de abril de 
2016, por vol ta das 19h, na es tra da 
de aces so ao po vo a do Cen tro do 
Meio, zo na ru ral de Es pe ran ti nó-
po lis, dis tan te 324 km da ca pi tal 
ma ra nhen se.

Os de ta lhes das exe cu ções fo- 
ram con ta dos por Antô nio Tei xei ra 
de Oli vei ra, o “Toin do Al to”, sus- 
pei to de par ti ci pa ção e exe cu-
ção de uma das ví ti mas.

De acor do com Toin, o seu al vo 
era Ma no el Al ves de Sou za, o 
“Thor”, mas Antô nia Ra mos Al ves e 
uma cri an ça tam bém fo ram mor-
tas por com par sas de le. “Ra paz, o 
Thor fui eu que de to nei ele. Quan- 
to a mu lher, eu saí de per to e en- 
cos tou o Eris mar e o Mão zi nha e 
não sei mais na da. Re ce bi R$ 6 mil 
do Eris mar…”, re ve lou Antô nio de 
Oli vei ra em de poi men to.

A Po lí cia Ci vil da 14ª De le ga cia

Pistoleiro “malvadão”
Antônio Teixeira de Oliveira, o "Toin do Alto", teria participado da morte de    três
pessoas, incluindo uma criança, na cidade de Esperantinópolis

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, 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 
Ader son Mo ra es Oli vei ra, o “Ca- 
be lu do”, de 48 anos, pe los cri mes 
de trá fi co de dro gas e as so ci a ção 
pa ra o trá fi co.

A ação do De par ta men to de 
Com ba te ao Cri me Or ga ni za do 
(DC CO) foi de fla gra da de pois de 
po li ci ais re ce be rem as in for ma- 
ções da Po lí cia Mi li tar de Api cum-
Açu re ve lan do que o sus pei to es-
ta ria cons tan te men te en vi an do 
dro gas pa ra os com par sas da ci- 
da de, uti li zan do-se de em pre sas 
de trans por te pú bli co, es con den- 
do a subs tân cia en tre al guns pro-
du tos ali men tí ci os.

Du ran te a abor da gem, os po li- 
ci ais con fir ma ram as sus pei tas e 
en con tra ram a ma co nha en tre os 
pro du tos que ele ten ta va en vi ar, 
apre en den do ain da a quan tia de 
R$ 557 em no tas tro ca das.

“Cabeludo” preso com maconha

Re gi o nal de Pe drei ras, co man da- 
da pe lo de le ga do Di e go Ma ci el, foi 
res pon sá vel pe la pri são de Toin. Ele 
re ve lou que foi pa go por um em- 
pre sá rio pa ra as sas si nar Thor, e que 
a mor te da cri an ça e mu lher não 
es ta vam no pla no.

A se gun da pes soa que “aju dou” 
Toin foi iden ti fi ca da co mo Fran cis- 

co Mes si as Fi lho, o “Mão zi nha”, que 
foi pre so em ju lho des te ano por um 
cri me em Itin ga.  Eris mar Lo pes foi 
pre so e con de na do a 52 anos e 
dois me ses de pri são. Toin foi en ca- 
mi nha do pa ra a De le ga cia Re gi o- 
nal de Pe drei ras, on de pres tou de- 
poi men to. Ele es tá pre so no lo cal e 
aguar da de ci são ju di ci al.

Ca be lu do já pos sui an te ce den te 
cri mi nal por trá fi co de dro gas, pois 
fo ra pre so no ano de 2008, no bair- 
ro Vi la Em bra tel.

O sus pei to foi le va do pa ra a se de 
da Seic e de pois das for ma li da des 
le gais foi en ca mi nha do ao Com- 
ple xo Pe ni ten ciá rio de Pe dri nhas, 
on de per ma ne ce rá à dis po si ção 
da Jus ti ça.

Em Pa ço do Lu mi ar
A PM pren deu em fla gran te Jo- 

san der son Bar ros Ro cha, sus pei to 
pe lo cri me de trá fi co de dro gas no 
mu ni cí pio de Pa ço do Lu mi ar. Du- 
ran te uma re vis ta pes so al, fo ram lo- 
ca li za dos 13 pa pe lo tes de ma co- 
nha e cer ca de R$ 11. Di an te da 
pro va do cri me, foi de cre ta da a pri- 
são de Jo san der son.
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