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Horóscopo

Novelas Receitas - COSTELA DE BOI NA PANELA DE PRESSÃO

Cruzadas

 ÁRIES - Bom ganho de dinheiro proporcio-
nado pelo esforço nos negócios iniciados 
anteriormente. 

TOURO - O dia indica êxito em tudo que 
está relacionado com o seu progresso. Pode 
solicitar a colaboração alheia, que será pron-
tamente atendido. 

GÊMEOS - A posição da lua vai de favorecer. 
Cuidado com amor à primeira vista. 

CÂNCER - Dia propício ao sucesso na inves-
tigação de todo e qualquer assunto oculto 
e místico. 

LEÃO - Bom dia para solicitar a casa própria 
em um órgão competente do governo, se 
ainda não a têm. 

VIRGEM - A influência do dia promete a você 
lucros em negócios e em empreendimentos 
ousados e, também favorece relações 
sentimentais. 

LIBRA - Procure evitar as ações violentas e as 
palavras ásperas. Dia favorável para novas 
amizades que o ajudarão a progredir.

ESCORPIÃO - Dia em que poderá entrar em 
atrito com pessoas da família. Por outro lado, o 
sucesso amoroso  evidente. 

SAGITÁRIO - Excelentes oportunidades de se 
realizar sentimental e financeiramente, Não 
discuta com os familiares.

CAPRICÓRNIO - Não se torne insistente demais 
em suas pretensões, junto aos seus superiores. 

AQUÁRIO - Tendência aos excessos de prazer, 
aos amores extraconjugais. Evite tais coisas 
para não ser prejudicado de um momento 
para o outro.  

PEIXES - Tome cuidado com acidentes, causa-
dos por inflamáveis e corrosivos, e cuide de 
sua saúde e reputação. 

Malhação – Vidas Brasileiras
A turma repreende Kavaco 
e Álvaro por questionarem 
Camila. Lia se emociona com 
a história de Garoto e reafirma 
seu amor pelo menino. Dandara 
e Hugo conversam sobre seus 
comportamentos. Michael e 
Santiago implicam um com o 
outro. Márcio confessa a Pérola 
que não deseja ser pai. Todos 
ficam ansiosos com o vídeo 
que montaram para o festival 
audiovisual. 

Espelho da Vida
Américo ronda a casa de Julia 
e fala com Ana. Isabel mostra 
para Edméia/ Grace o resultado 
do exame de DNA. Cris/Julia 
tenta se conter ao conhecer 
Hildegard. Daniela mostra o ator 
que encontrou para representar 
Danilo. Bola se entristece ao 
saber do término do noivado de 
Alain e Cris. Cris/Julia ouve as 
badaladas do relógio e corre para 
a penteadeira.

O Tempo não Para
Marocas aceita o pedido de 
casamento de Samuca. Betina 
fica tensa quando Lúcio afirma 
ter certeza de que Emílio foi 
assassinado. Waleska revela a 
Mateus que não se casará com 
ele por causa da gravidez. Dom 
Sabino causa transtorno na 
Freguesia do Ó ao instalar um 
pedágio na rua. 

Sétimo Guardião
Valentina ironiza o comunicado de 
Olavo. Gabriel reclama da demora 
da conversa entre Lourdes Maria 
e Geandro. Luz faz uma proposta 
para Lourdes Maria manter o 
segredo de Gabriel. Luz decide 
desabafar com Elisa. O delegado 
encerra a investigação sobre o 
sumiço de Marilda. Leonardo revê 
o vídeo que fez de Marilda. 

EVITE QUEBRADEIRAS EM 
OBRAS EM CASA

1 - Principalmente na 
reforma, quando não há 
necessidade de trocar 
instalações embutidas, 
existem soluções simples, 
limpas e rápidas que podem 
mudar a cara do seu banheiro 
ou cozinha sem necessidade 
de quebrar nada.

2 - Evitando assim as dores 
de cabeça com a sujeira, 
atrasos nas obras pela mão 
de obra e incômodos com 
vizinhos.

3 - Algumas alternativas 
que podem ser aplicadas: 
pintura de azulejos, troca 
somente do rejunte, 
adesivos de banheiros e 
instalação de pisos sobre 
pisos.

4 - Lembra-se, as reformas 
podem ser feitas sem 
necessidade de quebra-
quebra, muita sujeira, 
bagunça e transtorno. 
O segredo é evitar a 
quebradeira desnecessária 
escolhendo materiais 
adequados e organizar bem 
as instalações.

Ingredientes:
1 kg de costela
4 dentes de alho amassados
1 cebola picadinha
2 colheres (sopa) de óleo
sal a grosso a gosto

Modo de preparo
1 - O primeiro passo é temperar bem a sua 
costela usando o sal grosso.
2 - Você também pode usar outros temperos 
da sua preferência como pimenta-do-reino, 
páprica e cominho.
3 - Na sequência, aqueça a panela de pressão 
com o óleo.
4 - Acrescente a cebola para cozinhar e assim 
que ela começar a ficar translúcida, adicione 

PIADA
ORGULHO DA AULA
Joãozinho diz para o professor 
de história:
- Professor, sinto muito orgulho 
dessa aula!
- Por que me diz isso Joãozinho?
- Porque daqui a 10 anos vou 
olhar para esse caderno e 
vou falar: “Esse caderno tem 
história!”
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o alho.
5 - Quando os dois começarem a dourar, 
acrescente a costela e refogue rapidamente.
6 - Tampe a panela de pressão e deixe cozinhar por 
aproximadamente 1 hora.
7 - É isso mesmo, essa receita não leva água! 
Não precisa se preocupar porque a carne soltará 
bastante água que ajudará no cozimento e 
impedirá a sua panela de explodir.
8 - Você também pode acrescentar outros 
ingredientes para cozinhar junto com a costela e 
conferir ainda mais sabor à receita como batatas, 
tomates e cenouras.
9 - Passado o tempo, remova a pressão da panela e 
abra-a com cuidado.
10 - A sua costela estará pronta, macia e 
supersuculenta.

11 - Bom apetit
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Ou tras va gas es tão
aber tas na Ilha
PRO FES SOR DE MA TE MÁ TI -
CA E FÍ SI CA – Ho rá rio ma -
tu ti no e ves per ti no; Cur so:
En ge nha ria, Ma te má ti ca
ou Fí si ca; Do mí nio das dis -
ci pli nas Ma te má ti ca e Fí -
si ca. En vi ar cur rí cu lo pa ra
o e-mail: re cru ta men to e -
du ca cao.sa o -
luis@gmail.com com o
no me da va ga no as sun -
to e o tur no dis po ní vel.
AU XI LI AR AD MI NIS TRA TI -
VO – Ex pe ri ên cia na área;
Co nhe ci men to em Ex cel
In ter me diá rio; Gra du a -
ção em Ad mi nis tra ção
ou Ci ên ci as Con tá beis.
En vi ar cur rí cu lo pa ra:
maranhenserh2017@gma
il.com
ES TÁ GIO (AD MI NIS TRA -
ÇÃO/FI NAN CEI RO) – En si -
no su pe ri or cur san do ad -
mi nis tra ção, eco no mia,
con tá beis, en ge nha ria,
ho te la ria e áre as afins;
Ho rá rio ma tu ti no ou ves -
per ti no; Di fe ren cia se ti ver
in glês in ter me diá rio e ha -
bi li da de com Ex cel. En vi -
ar cur rí cu lo pa ra: re cru ta -
men to.in tra -
ding@gmail.com com o
as sun to “ES TÁ GIO – AD MI -
NIS TRA ÇÃO/FI NAN CEI -
RO”

O jor nal Aqui-MA traz uma se le- 
ção de va gas de em pre go dis po- 
ní veis na Gran de Ilha de São Luís. 
As opor tu ni da des são pa ra vá ri os 
car gos de to dos os ní veis de es co- 
la ri da de. Não per ca tem po e ve ja 
qual pos to de tra ba lho vo cê po de 
ocu par e sair des sa pin daí ba. 

LA VA DOR DE VEÍ CU LOS (CON-
CES SI O NÁ RIA) – Ex pe ri ên cia com 
la va gem de veí cu los e ha bi li ta-
ção ca te go ria B. En vi ar cur rí cu lo 
pa ra: va gas.sa o luis@hot mail.com 
com o as sun to “VA GAS”

GE REN TE – Ex pe ri ên cia em ges- 
tão de lo ja de mó veis pla ne ja dos; 
En si no mé dio com ple to; De se já vel 
gra du a ção afim da va ga. En vi ar 
cur rí cu lo pa ra: re cru ta men to@re- 
de ri bei ro.com.br até o dia 30/11

VEN DE DOR – Ex pe ri ên cia na 
área de ma te ri al de cons tru ção; 
Fle xi bi li da de de ho rá rio. En vi ar cur-
rí cu lo pa ra: re cru ta men to@re de ri- 
bei ro.com.br até o dia 30/11

Não fique na pindaíba
Com oportunidades para todos os níveis de escolaridade, o Aqui-MA traz 
listão do emprego para que você não fique mais desempregado

RE CUR SOS HU MA NOS – Su pe ri or 
com ple to em Ad mi nis tra ção, Re- 
cur sos Hu ma nos, Psi co lo gia ou 
áre as afins; De se já vel Pós Gra du a- 
ção em Ges tão de Pes so as; Vi vên-
cia em co or de na ção de RH; Do- 
mí nio do pa co te of fi ce. En vi ar cur-
rí cu lo pa ra: ta lenthun- 
ting@fococonsultancy.com.br ci-
tan do o có di go da va ga nº 
02008/2018 e pre ten são sa la ri al.

AS SIS TEN TE DE EVEN TOS – Cur so 
téc ni co ou su pe ri or em an da men-
to em tu ris mo, ho te la ria ou si mi lar; 
Ex pe ri ên cia na área. En vi ar cur rí- 
cu lo pa ra: va gas@gru poin te ra- 
tlan ti ca.com.br com o no me da 
va ga no as sun to.

ES TE TI CIS TA – Com ex pe ri ên cia. 
En vi ar cur rí cu lo pa ra: ad mi nis tra- 
cao@nu tro cen ter.com.br.

AU XI LI AR DE SE GU RAN ÇA  – Ex- 
pe ri ên cia com pro va da de 1 ano; 
Ha bi li da de com aten di men to ao 
pú bli co; Dis po ni bi li da de de ho rá- 
rio; Cur so com cer ti fi ca do em for-

Mais oportunidades disponíveis 

ES TÁ GIO (RE FOR ÇO ES CO LAR TU- 
TI O RA DE LIN GUA GENS) – Gra du a- 
ção em Le tras/In glês; Do mí nio da 
lín gua in gle sa; Ho rá rio ves per ti no. 
En vi ar cur rí cu lo pa ra o e-mail: re- 
cru ta men to e du ca cao.sa o- 
luis@gmail.com com o no me da 
va ga no as sun to e o tur no dis po ní- 
vel.

ES TÁ GIO (RE FOR ÇO ES CO LAR) – 
Dis po ni bi li da de ma nhã ou tar de; 
Do mí nio de con teú dos das sé ri es 
ini ci ais até o fun da men tal mai or. 
En vi ar cur rí cu lo pa ra o e-mail: re- 
cru ta men to e du ca cao.sa o- 
luis@gmail.com com o no me da 
va ga no as sun to e o tur no dis po ní- 
vel.

ma ção de vi gi lan tes; Car ta re fe rên- 
cia de em pre sas an te ri o res. En vi ar 
cur rí cu lo com fo to pa ra: va gas lu mi- 
ar@gmail.com.

SU PER VI SOR DE GES TÃO DE PES- 
SO AS – Ní vel su pe ri or em Ad mi nis- 
tra ção, Psi co lo gia e áre as afins; Co- 
nhe ci men to em re cru ta men to e se- 
le ção, trei na men to e de sen vol vi- 
ment. En vi ar cur rí cu lo pa ra: re cru ta- 

men to.grup@gmail.com.
ANA LIS TA DE PES SO AL – Ní vel su- 

pe ri or em Ad mi nis tra ção, Ci ên ci as 
con tá beis ou áre as afins; Co nhe ci- 
men to em fo lha de pa ga men to, 
tais co mo: eSo ci al, fé ri as, fo lhas de 
pon to, res ci sões, apu ra ção e re ten- 
ção de im pos tos e le gis la ção tra- 
ba lhis ta. En vi ar cur rí cu lo pa ra: re- 
cru ta men to.grup@gmail.com.

https://banca.oimparcial.com.br/
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“É
im pos sí vel pen sar em me lho rar a
qua li da de da edu ca ção, sem
pen sar em in ves ti men tos pa ra
cri ar as con di ções ne ces sá ri as

pa ra que is so acon te ça. Es sa é a pre o cu pa- 
ção do go ver na dor Flá vio Di no des de o pri- 
mei ro dia de sua ges tão. E foi com in ves ti- 
men tos em di ag nós ti cos, por meio dos si mu- 
la dos, e em ações con cre tas, que a edu ca- 
ção do Ma ra nhão atin giu o mai or Ideb de
sua his tó ria, e São Luís se des ta cou en tre as
cin co ca pi tais do Bra sil com me lho res in di ca- 
do res edu ca ci o nais”, afir ma o se cre tá rio de
Es ta do da Edu ca ção, Fe li pe Ca ma rão, ao
se re fe rir ao se gun do Si mu la do Mais Ideb, re- 
a li za do nes ta se ma na com mais de 209 mil
es tu dan tes da re de es ta du al de en si no em
to do o Ma ra nhão.

Pro mo vi do des de 2017 co mo fer ra men ta
de di ag nós ti co so bre as apren di za gens em
lei tu ra, in ter pre ta ção tex tu al e re so lu ção de
pro ble mas, en tre es tu dan tes da eta pa fi nal
da Edu ca ção Bá si ca, o Si mu la do Mais Ideb
é um exem plo tí pi co de in ves ti men tos que
co la bo ra ram pa ra que a re de es ta du al de
en si no cres ces se na apren di za gem.

Nes te as pec to, São Luís me re ce um des ta- 

que es pe ci al, pois pas sou a fi gu rar en tre as
ca pi tais bra si lei ras com me lhor Ideb em
2017, com a mé dia his tó ri ca de 3,8, de acor- 
do com da dos do Mi nis té rio da Edu ca ção
(MEC).

A ca pi tal ma ra nhen se fi cou la do a la do
com Cu ri ti ba, con si de ra da uma das ca pi tais
com me lhor qua li da de de en si no no país, e
à fren te de gran des ci da des co mo: São Pau- 
lo (com mé dia 3,5), que fi cou no dé ci mo lu- 
gar, Bra sí lia (3,4), Be lo Ho ri zon te (3,3), Te re si- 
na e Rio de Ja nei ro (3,1), em pa ta dos na vi- 
gé si ma po si ção.

Os da dos do Ín di ce de De sen vol vi men to
da Edu ca ção Bá si ca (Ideb), tra zi dos es te
ano pe lo Ins ti tu to Na ci o nal de Es tu dos e Pes- 
qui sas Edu ca ci o nais Aní sio Tei xei ra (Inep), ór- 
gão do MEC, mos tram ain da que o En si no
Mé dio em São Luís, te ve des ta que, tam bém,
no ren di men to es co lar.

Qua dras es por ti vas na Ilha
Des de o iní cio des te ano, o Go ver no do

Ma ra nhão, por meio da Agên cia Exe cu ti va
Me tro po li ta na (AGEM), vem de sen vol ven do
um con jun to de pro je tos pa ra be ne fi ci ar to- 
da a Re gião Me tro po li ta na da Gran de São

Luís (RMGSL).
Al gu mas obras já fo ram en tre gues e ou- 

tros bair ros se pre pa ram pa ra re ce ber no vos
equi pa men tos ur ba nos de es por te e la zer,
ca so da Vi la Lui zão e Vi la Ma gril.

Na Vi la Lui zão, os mo ra do res irão re ce ber
uma qua dra po li es por ti va, cons truí da em
um ter re no si tu a do em uma área ca ren te de
am bi en tes pro pí ci os a ati vi da des es por ti vas,
que, an tes, exis tia um cam po de areia e de- 
pois pas sou a ser uti li za da pa ra des car te de
res tos de cons tru ção.

O pro je to con tem pla, além da qua dra, ar- 
qui ban ca da com ca pa ci da de pa ra 70 pes- 
so as, bi ci cle tá rio, de pó si to pa ra ar ma ze na- 
men to de ma te ri ais es por ti vos e área ver de.

A Vi la Ma gril, por sua vez, irá ga nhar uma
pra ça com qua dra es por ti va, cal ça men to
com meio-fio, pa vi men ta ção, pas seio, es ta- 
ci o na men to pa ra car ros e mo to ci cle tas,
can tei ros com áre as ver des e ar bo ri za das,
aca de mia com ins ta la ção de apa re lhos de
gi nás ti ca, playground e um es pa ço ao ar li- 
vre pa ra ati vi da des di ver sas no lo cal.

No to tal, se rá uma área de 1.754,13m².  As
obras se rão en tre gues até o fi nal des te ano
pa ra as co mu ni da des.

SÃO LUÍS ESTÁ ENTRE AS MELHORES CAPITAIS EM RELAÇÃO À EDUCAÇÃO A CAPITAL MARANHENSE FICOU LADO A LADO COM CURITIBA

Investimentos em aprendizagem colocam rede estadual, em São Luís, entre as 5 melhores do país

Educação de qualidade e
entre as melhores

https://banca.oimparcial.com.br/
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Fo ram con cluí das as
gra va ções da pri mei ra
tem po ra da de “Par tiu
Vi a gem”, no vo pro gra -
ma de Thaynara OG,
com pro du ção da Flo -
res ta e es treia em ja -
nei ro no GNT. Em um
ro tei ro por des ti nos pa -
ra di sía cos, pou co ex -
plo ra dos no país, a pri -
mei ra pa ra da foi em
Al cân ta ra (MA) e con -
tou com as par ti ci pa -
ções de Da ni e la
Mercury e Lucy Al ves.
Rais sa San ta na (Ri a -
chão – Ma ra nhão),
Jhon Drops (Par que
Na ci o nal de Ana vi lha -
nas – Ama zo nas), Lau -
ra Nei va (Al ter do
Chão – Pa rá) e Ma ri a -
na Xa vi er (Ilha de Ma -
ra jó – Pa rá) e Mau rí cio
Des tri (Ter ra Ron ca 
Goiás) são ou tras atra -
ções. “A ex pe ri ên cia
foi in crí vel. Pri mei ro por
ex plo rar lu ga res bra si -
lei ros, já que o nos so
país tem mui tos lo cais
pa ra di sía cos e, o me -
lhor, por ser per to da
gen te, é uma opor tu ni -
da de úni ca. Es tou mui -
to fe liz com o pro gra -
ma e mui to an si o sa
pa ra to do mun do ver”,
con ta Thaynara. Co -
mo sem pre, uma se -
gun da tem po ra da vai
de pen der dos re sul ta -
dos da pri mei ra.

Thaynara OG
conclui gravações
de novo programa
para o GNT

Programa de caça talentos
em São Luís está com

inscrições abertas

Es tão aber tas as ins cri ções pa ra Ofi ci na de
Ta len tos que ofe re ce cur sos de ora tó ria,

dic ção, per da de ti mi dez, eti que ta, bo as
ma nei ras, pas sa re la, pos tu ra, te a tro li vre,
fo to gra fia e mui to mais. O pro je to tem du- 
ra ção de dois me ses e ocor re aos sá ba- 
dos, nos tur nos ma tu ti no e ves per ti no. Os
in te res sa dos en trar em con ta to com Mar- 

tins Oli vei ra, (98) 8892-0390.

Jennifer Nascimento
ganha a segunda edição
do “Popstar”

Jen ni fer Nas ci men to se tor nou a
gran de ven ce do ra da se gun da
edi ção do reality “PopS tar” da Re- 
de Glo bo que acon te ceu do min go
(18). A atriz se su pe rou na re ta fi nal e
fe chou sua apre sen ta ção com Sur-
vi vor, hi no das Destiny’s Child. Com- 
pe tin do da fi nal com João Côr tes,
que er rou a le tra da mú si ca, Nas ci-
men to se sa grou ven ce do ra. A fi nal
te ve pro ble mas téc ni cos, com o
pla car não com pu tan do a no ta
cor re ta dos ju ra dos, e até uma ga fe
de Pre ta Gil, que es que ceu de dar
a no ta, que au to ma ti ca men te a
dei xou com a no ta mais bai xa, 9.7.

Em meio a polêmicas e
crise de ibope, ‘Amor e

Sexo’ chega ao fim

O pro gra ma de Fer nan da
Li ma che gou ao fim na

Glo bo. A atu al tem po ra- 
da de “Amor & Se xo” se rá

a úl ti ma. No ar des de
2009, a atra ção  vem per- 
den do em au di ên cia pa- 

ra “A Fa zen da”, da Re- 
cordTV, e en fren tan do
uma gran de que da de
pú bli co. Há di as em que

che ga a per der o ter cei ro
lu gar pa ra o SBT. Na mé- 

dia na ci o nal, a au di ên cia
da atra ção des pen cou
qua se 70% de 2016 pa ra

2018. No úl ti mo dia 13, en- 
tre as 23h13 e 0h08, a

atra ção glo bal con quis- 
tou 10,7 pon tos de au di- 
ên cia. O SBT mar cou 11,2

pon tos, com par te do
“Pro gra ma do Ra ti nho” e
“Ci ne Es pe ta cu lar”. A Re- 
cord fi cou na li de ran ça

com “A Fa zen da 10”, e fi- 
cou no pri mei ro lu gar

com 12,9 pon tos. O pro- 
gra ma se en vol veu em

po lê mi cas, co mo a com
o can tor Edu ar do Cos ta,
que ata cou Fer nan da Li- 
ma nas re des so ci ais após
um dis cur so de la no pro- 
gra ma con tra o ma chis- 

mo e pre con cei to.
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Goiás) são ou tras atra -
ções. “A ex pe ri ên cia
foi in crí vel. Pri mei ro por
ex plo rar lu ga res bra si -
lei ros, já que o nos so
país tem mui tos lo cais
pa ra di sía cos e, o me -
lhor, por ser per to da
gen te, é uma opor tu ni -
da de úni ca. Es tou mui -
to fe liz com o pro gra -
ma e mui to an si o sa
pa ra to do mun do ver”,
con ta Thaynara. Co -
mo sem pre, uma se -
gun da tem po ra da vai
de pen der dos re sul ta -
dos da pri mei ra.

Thaynara OG
conclui gravações
de novo programa
para o GNT

Programa de caça talentos
em São Luís está com

inscrições abertas

Es tão aber tas as ins cri ções pa ra Ofi ci na de
Ta len tos que ofe re ce cur sos de ora tó ria,

dic ção, per da de ti mi dez, eti que ta, bo as
ma nei ras, pas sa re la, pos tu ra, te a tro li vre,
fo to gra fia e mui to mais. O pro je to tem du- 
ra ção de dois me ses e ocor re aos sá ba- 
dos, nos tur nos ma tu ti no e ves per ti no. Os
in te res sa dos en trar em con ta to com Mar- 

tins Oli vei ra, (98) 8892-0390.

Jennifer Nascimento
ganha a segunda edição
do “Popstar”

Jen ni fer Nas ci men to se tor nou a
gran de ven ce do ra da se gun da
edi ção do reality “PopS tar” da Re- 
de Glo bo que acon te ceu do min go
(18). A atriz se su pe rou na re ta fi nal e
fe chou sua apre sen ta ção com Sur-
vi vor, hi no das Destiny’s Child. Com- 
pe tin do da fi nal com João Côr tes,
que er rou a le tra da mú si ca, Nas ci-
men to se sa grou ven ce do ra. A fi nal
te ve pro ble mas téc ni cos, com o
pla car não com pu tan do a no ta
cor re ta dos ju ra dos, e até uma ga fe
de Pre ta Gil, que es que ceu de dar
a no ta, que au to ma ti ca men te a
dei xou com a no ta mais bai xa, 9.7.

Em meio a polêmicas e
crise de ibope, ‘Amor e

Sexo’ chega ao fim

O pro gra ma de Fer nan da
Li ma che gou ao fim na

Glo bo. A atu al tem po ra- 
da de “Amor & Se xo” se rá

a úl ti ma. No ar des de
2009, a atra ção  vem per- 
den do em au di ên cia pa- 

ra “A Fa zen da”, da Re- 
cordTV, e en fren tan do
uma gran de que da de
pú bli co. Há di as em que

che ga a per der o ter cei ro
lu gar pa ra o SBT. Na mé- 

dia na ci o nal, a au di ên cia
da atra ção des pen cou
qua se 70% de 2016 pa ra

2018. No úl ti mo dia 13, en- 
tre as 23h13 e 0h08, a

atra ção glo bal con quis- 
tou 10,7 pon tos de au di- 
ên cia. O SBT mar cou 11,2

pon tos, com par te do
“Pro gra ma do Ra ti nho” e
“Ci ne Es pe ta cu lar”. A Re- 
cord fi cou na li de ran ça

com “A Fa zen da 10”, e fi- 
cou no pri mei ro lu gar

com 12,9 pon tos. O pro- 
gra ma se en vol veu em

po lê mi cas, co mo a com
o can tor Edu ar do Cos ta,
que ata cou Fer nan da Li- 
ma nas re des so ci ais após
um dis cur so de la no pro- 
gra ma con tra o ma chis- 

mo e pre con cei to.

SÃO LUÍS, QUARTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2018 5Te Contei?

Fo ram con cluí das as
gra va ções da pri mei ra
tem po ra da de “Par tiu
Vi a gem”, no vo pro gra -
ma de Thaynara OG,
com pro du ção da Flo -
res ta e es treia em ja -
nei ro no GNT. Em um
ro tei ro por des ti nos pa -
ra di sía cos, pou co ex -
plo ra dos no país, a pri -
mei ra pa ra da foi em
Al cân ta ra (MA) e con -
tou com as par ti ci pa -
ções de Da ni e la
Mercury e Lucy Al ves.
Rais sa San ta na (Ri a -
chão – Ma ra nhão),
Jhon Drops (Par que
Na ci o nal de Ana vi lha -
nas – Ama zo nas), Lau -
ra Nei va (Al ter do
Chão – Pa rá) e Ma ri a -
na Xa vi er (Ilha de Ma -
ra jó – Pa rá) e Mau rí cio
Des tri (Ter ra Ron ca –
Goiás) são ou tras atra -
ções. “A ex pe ri ên cia
foi in crí vel. Pri mei ro por
ex plo rar lu ga res bra si -
lei ros, já que o nos so
país tem mui tos lo cais
pa ra di sía cos e, o me -
lhor, por ser per to da
gen te, é uma opor tu ni -
da de úni ca. Es tou mui -
to fe liz com o pro gra -
ma e mui to an si o sa
pa ra to do mun do ver”,
con ta Thaynara. Co -
mo sem pre, uma se -
gun da tem po ra da vai
de pen der dos re sul ta -
dos da pri mei ra.

Thaynara OG
conclui gravações
de novo programa
para o GNT

Programa de caça talentos
em São Luís está com

inscrições abertas

Es tão aber tas as ins cri ções pa ra Ofi ci na de
Ta len tos que ofe re ce cur sos de ora tó ria,

dic ção, per da de ti mi dez, eti que ta, bo as
ma nei ras, pas sa re la, pos tu ra, te a tro li vre,
fo to gra fia e mui to mais. O pro je to tem du- 
ra ção de dois me ses e ocor re aos sá ba- 
dos, nos tur nos ma tu ti no e ves per ti no. Os
in te res sa dos en trar em con ta to com Mar- 

tins Oli vei ra, (98) 8892-0390.

Jennifer Nascimento
ganha a segunda edição
do “Popstar”

Jen ni fer Nas ci men to se tor nou a
gran de ven ce do ra da se gun da
edi ção do reality “PopS tar” da Re- 
de Glo bo que acon te ceu do min go
(18). A atriz se su pe rou na re ta fi nal e
fe chou sua apre sen ta ção com Sur-
vi vor, hi no das Destiny’s Child. Com- 
pe tin do da fi nal com João Côr tes,
que er rou a le tra da mú si ca, Nas ci-
men to se sa grou ven ce do ra. A fi nal
te ve pro ble mas téc ni cos, com o
pla car não com pu tan do a no ta
cor re ta dos ju ra dos, e até uma ga fe
de Pre ta Gil, que es que ceu de dar
a no ta, que au to ma ti ca men te a
dei xou com a no ta mais bai xa, 9.7.

Em meio a polêmicas e
crise de ibope, ‘Amor e

Sexo’ chega ao fim

O pro gra ma de Fer nan da
Li ma che gou ao fim na

Glo bo. A atu al tem po ra- 
da de “Amor & Se xo” se rá

a úl ti ma. No ar des de
2009, a atra ção  vem per- 
den do em au di ên cia pa- 

ra “A Fa zen da”, da Re- 
cordTV, e en fren tan do
uma gran de que da de
pú bli co. Há di as em que

che ga a per der o ter cei ro
lu gar pa ra o SBT. Na mé- 

dia na ci o nal, a au di ên cia
da atra ção des pen cou
qua se 70% de 2016 pa ra

2018. No úl ti mo dia 13, en- 
tre as 23h13 e 0h08, a

atra ção glo bal con quis- 
tou 10,7 pon tos de au di- 
ên cia. O SBT mar cou 11,2

pon tos, com par te do
“Pro gra ma do Ra ti nho” e
“Ci ne Es pe ta cu lar”. A Re- 
cord fi cou na li de ran ça

com “A Fa zen da 10”, e fi- 
cou no pri mei ro lu gar

com 12,9 pon tos. O pro- 
gra ma se en vol veu em

po lê mi cas, co mo a com
o can tor Edu ar do Cos ta,
que ata cou Fer nan da Li- 
ma nas re des so ci ais após
um dis cur so de la no pro- 
gra ma con tra o ma chis- 

mo e pre con cei to.
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Manchou aquela rou-
pa que você adora e não 
sabe o que fazer para lim-
par o tecido? Não entre em 
pânico, isso é um problema 
que pode ser resolvido. Mas 
antes de tentar remover a 
marca, você deve saber 
que quanto antes tentar 
tirá-la, mais fácil será. Caso 
ela fique muito tempo no 
tecido pode se incrustar 
nas fibras e tornar a re-
moção uma tarefa quase 
que impossível. Para te aju-
dar, o Moda & Estilo listou 
alguns truques práticos que 
podem eliminar a sujeira e 
salvar a peça. 

Truques para tirar 
manchas das roupas

Listamos alguns truques práticos que podem eliminar 11 
tipos de manchas e salvar sua peça de roupa favorita

Mancha 
deixada por 
outra roupa

De preferência, não a 
deixe secar com a “nova 
cor”. Numa panela, colo-
que-a em água com um 
pouco de sabão e dê 
uma fervida rápida.

MaquiageM
Esfregue um pouco de 
álcool 90º no tecido 
manchado e depois lave 
a roupa normalmente. 
Não deixe para secar ao 
sol. Se a mancha for de 
batom, é recomendado 
utilizar acetona em 
peças brancas, e nas 
coloridas, passar um 
cubo de gelo para as 
fibras se abrirem, e um 
pouco de detergente de 
cozinha.

Sangue
Essa mancha sai 
facilmente com uma 
solução de água com 
água oxigenada 20 
volumes. O vinagre 
também pode ser um 
excelente removedor 
de manchas de sangue 
seco.

gordura
Éter, benzina, gasolina 
e querosene são 
ótimos removedores 
de gordura. É só 
embeber uma 
escova em uma das 
substâncias e esfregar 
sobre a mancha. Para 
roupas coloridas é 
recomendado lavar 
a região com sabão 
e água quente ou 
polvilhar um pouco de 
talco ou farinha sobre a 
mancha.

CaneTa
Passar um algodão 
embebido em álcool ou 
sabão sobre a mancha 
é o recomendado. 
Caso ainda não tenha 
conseguido removê-la, 
tente aplicar um pouco 
de suco de limão.

graxa
Cubra a mancha 
generosamente com talco 
e remova o excesso. Na 
falta, você poderá usar 
maisena ou sal. Em seguida, 
espalhe detergente de 
louça sobre a mancha, 
espere cerca de 20 minutos 
e depois lave. 

TinTa a óleo
Misture uma colher de 
chá de detergente em um 
copo de água morna. Com 
a ajuda de uma esponja 
limpa, passe o líquido em 
cima da mancha. Em 
seguida, lave com água fria 
e deixe secar naturalmente. 
Para os tecidos escuros, 
passe um pouco de leite 
quente ou um pouco da 
casca do limão e depois 
lave com água e sabão 
neutro.

Mofo
A solução é tentar 
retirar os fungos com 
um pano ou algodão 
embebido em sabão 
de pH neutro. Outra 
medida é aplicar 
vinagre branco 
e suco de limão. 
Deixe a peça ao 
sol por algumas 
horas e lave-a 
separadamente do 
resto das roupas. 

Suor 
Coloque a roupa 
de molho durante 
15 minutos em uma 
solução feita com 
3 colheres de chá 
de vinagre branco 
e 1 litro de água. 
Depois lave a roupa 
normalmente. 

deSodoranTe
Para remover 
manchas de 
desodorante, deve-se 
esfregar suavemente 
uma esponja 
umedecida com água 
oxigenada sobre a 
mancha e deixar agir 
por 1 ou 2 minutos.

Café
Se a mancha for 
recente, esfregue 
gelo no local até que 
desapareça. O uso 
de uma solução de 
água e bicarbonato 
de sódio para a 
remoção também é 
indicada. Porém, se a 
mancha estiver seca 
o indicado é esfregar 
um pano úmido com 
álcool ou vinagre 
branco.
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“É
im pos sí vel pen sar em me lho rar a
qua li da de da edu ca ção, sem
pen sar em in ves ti men tos pa ra
cri ar as con di ções ne ces sá ri as

pa ra que is so acon te ça. Es sa é a pre o cu pa- 
ção do go ver na dor Flá vio Di no des de o pri- 
mei ro dia de sua ges tão. E foi com in ves ti- 
men tos em di ag nós ti cos, por meio dos si mu- 
la dos, e em ações con cre tas, que a edu ca- 
ção do Ma ra nhão atin giu o mai or Ideb de
sua his tó ria, e São Luís se des ta cou en tre as
cin co ca pi tais do Bra sil com me lho res in di ca- 
do res edu ca ci o nais”, afir ma o se cre tá rio de
Es ta do da Edu ca ção, Fe li pe Ca ma rão, ao
se re fe rir ao se gun do Si mu la do Mais Ideb, re- 
a li za do nes ta se ma na com mais de 209 mil
es tu dan tes da re de es ta du al de en si no em
to do o Ma ra nhão.

Pro mo vi do des de 2017 co mo fer ra men ta
de di ag nós ti co so bre as apren di za gens em
lei tu ra, in ter pre ta ção tex tu al e re so lu ção de
pro ble mas, en tre es tu dan tes da eta pa fi nal
da Edu ca ção Bá si ca, o Si mu la do Mais Ideb
é um exem plo tí pi co de in ves ti men tos que
co la bo ra ram pa ra que a re de es ta du al de
en si no cres ces se na apren di za gem.

Nes te as pec to, São Luís me re ce um des ta- 

que es pe ci al, pois pas sou a fi gu rar en tre as
ca pi tais bra si lei ras com me lhor Ideb em
2017, com a mé dia his tó ri ca de 3,8, de acor- 
do com da dos do Mi nis té rio da Edu ca ção
(MEC).

A ca pi tal ma ra nhen se fi cou la do a la do
com Cu ri ti ba, con si de ra da uma das ca pi tais
com me lhor qua li da de de en si no no país, e
à fren te de gran des ci da des co mo: São Pau- 
lo (com mé dia 3,5), que fi cou no dé ci mo lu- 
gar, Bra sí lia (3,4), Be lo Ho ri zon te (3,3), Te re si- 
na e Rio de Ja nei ro (3,1), em pa ta dos na vi- 
gé si ma po si ção.

Os da dos do Ín di ce de De sen vol vi men to
da Edu ca ção Bá si ca (Ideb), tra zi dos es te
ano pe lo Ins ti tu to Na ci o nal de Es tu dos e Pes- 
qui sas Edu ca ci o nais Aní sio Tei xei ra (Inep), ór- 
gão do MEC, mos tram ain da que o En si no
Mé dio em São Luís, te ve des ta que, tam bém,
no ren di men to es co lar.

Qua dras es por ti vas na Ilha
Des de o iní cio des te ano, o Go ver no do

Ma ra nhão, por meio da Agên cia Exe cu ti va
Me tro po li ta na (AGEM), vem de sen vol ven do
um con jun to de pro je tos pa ra be ne fi ci ar to- 
da a Re gião Me tro po li ta na da Gran de São

Luís (RMGSL).
Al gu mas obras já fo ram en tre gues e ou- 

tros bair ros se pre pa ram pa ra re ce ber no vos
equi pa men tos ur ba nos de es por te e la zer,
ca so da Vi la Lui zão e Vi la Ma gril.

Na Vi la Lui zão, os mo ra do res irão re ce ber
uma qua dra po li es por ti va, cons truí da em
um ter re no si tu a do em uma área ca ren te de
am bi en tes pro pí ci os a ati vi da des es por ti vas,
que, an tes, exis tia um cam po de areia e de- 
pois pas sou a ser uti li za da pa ra des car te de
res tos de cons tru ção.

O pro je to con tem pla, além da qua dra, ar- 
qui ban ca da com ca pa ci da de pa ra 70 pes- 
so as, bi ci cle tá rio, de pó si to pa ra ar ma ze na- 
men to de ma te ri ais es por ti vos e área ver de.

A Vi la Ma gril, por sua vez, irá ga nhar uma
pra ça com qua dra es por ti va, cal ça men to
com meio-fio, pa vi men ta ção, pas seio, es ta- 
ci o na men to pa ra car ros e mo to ci cle tas,
can tei ros com áre as ver des e ar bo ri za das,
aca de mia com ins ta la ção de apa re lhos de
gi nás ti ca, playground e um es pa ço ao ar li- 
vre pa ra ati vi da des di ver sas no lo cal.

No to tal, se rá uma área de 1.754,13m².  As
obras se rão en tre gues até o fi nal des te ano
pa ra as co mu ni da des.

SÃO LUÍS ESTÁ ENTRE AS MELHORES CAPITAIS EM RELAÇÃO À EDUCAÇÃO A CAPITAL MARANHENSE FICOU LADO A LADO COM CURITIBA

Investimentos em aprendizagem colocam rede estadual, em São Luís, entre as 5 melhores do país

Educação de qualidade e
entre as melhores
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Quem serve?
Técnico Marcinho Guerreiro já tem jogadores para 2019 e entrega relatório para
presidente, revelando quem serve para continuar no Sampaio Corrêa

A pe núl ti ma ro da da 
da Sé rie B ter mi nou no úl- 
ti mo sá ba do, com uma 
lin da fes ta no jo go da ta- 
ça do For ta le za, além do 
aces so con fir ma do pa ra 
o Goiás. Mais uma vez, o 
Por tal Fu te bol In te ri or 
acom pa nhou to das as 
par ti das e es ca lou a Se-
le ção da Ro da da. Com 
uma go le a da por 4 a 1 
so bre o Ju ven tu de, o do- 
no da ta ça é o ti me com 
mais re pre sen tan tes nes- 
ta edi ção. Des ta ques 
tam bém pa ra o fa to de 
cin co jo ga do res te rem 
mar ca do dois gols na ro- 
da da. Além de Gus ta vo 
e Mar lon, do For ta le za, 
tam bém con se gui ram o 
fei to Alex Sil va (Goiás), 
Wil li ans San ta na (CRB) e 
El ton (Fi guei ren se).

Meia: Mar lon
O ex-jo ga dor do Sam- 

paio Cor rêa fez o gol de

Ex-Sampaio na seleção

em pa te do For ta le za aos 
no ve mi nu tos do pri mei ro 
tem po em uma lan ce de 
opor tu nis mo e fe chou a 
go le a da por 4 a 1 com 
um go la ço aos 42 do se- 
gun do tem po. As du as 
bo las na re de já mos tram 
a qua li da de do jo go fei to 
por Mar lon, que se mo vi- 
men tou bem no meio de 
cam po e mos trou-se de ci- 
si vo.

Se le ção da ro da da
Be li at to (Cri ciú ma); 

Alex Sil va (Goiás), Be tão 
(Avaí), Re nan Fon se ca 
(Pon te Pre ta) e Ro má rio 
(Gua ra ni); Fe li pe (For ta le- 
za), Mar lon (For ta le za) e 
Pe dro Car mo na 
(Paysandu); Wil li ans San- 
ta na (CRB), Gus ta vo (For- 
ta le za) e El ton (Fi guei ren- 
se). Téc ni co: João Bri gat ti 
(Paysandu)

Clubes podem se “unir”
O Red Bull Bra sil es tá

pla ne jan do dar gran des
vo os no fu te bol bra si lei ro
num cur to pra zo de tem- 
po. De pois de 11 anos pa- 
ti nan do pa ra che gar à
eli te na ci o nal sem su ces- 
so, o clu be quer atin gir o
seu ob je ti vo por ca mi- 
nhos di fe ren tes. Há al- 
guns me ses já ne go cia
uma fu são com o Oes te e
tam bém a mu dan ça de
sua se de de Cam pi nas
pa ra a ci da de de Jun di- 
aí, no in te ri or de São Pau- 
lo.

O ‘no vo’ Red Bull iria
com is so fi car com a va- 
ga do Oes te na Sé rie B do
Cam pe o na to Bra si lei ro, já
em 2019, e fi ca ria a um
de grau da eli te na ci o nal.
Des de 2015 es tá no Pau- 
lis tão.

Há ain da al gu mas dú- 
vi das no ar, que tal vez
exis tam até pa ra os di ri- 
gen tes. Uma de las é se o

Red Bull vai ab sor ver o
Pau lis ta de Jun di aí, atu al- 
men te na se gun da di vi- 
são. 

Ou tra é de que no mo- 
men to em que a fu são –
Red mais Oes te – se for- 
ma li zar, ha ve ria uma va- 
ga a ser pre en chi da no
Pau lis tão. 

O Oes te vol tou à eli te
em 2018 ao ser vi ce-cam- 
peão da Sé rie A2.

São ques tões que de- 
vem ser re sol vi das pe la
Fe de ra ção Pau lis ta de
Fu te bol (FPF) no seu tem- 
po. A en ti da de, ex tra-ofi- 
ci al men te, acom pa nha
to da a mo vi men ta ção
fei ta pe lo Red Bull, bem
co mo o al vo ro ço já cau- 
sa do por clu bes do In te ri- 
or in te res sa dos na va ga
do pos sí vel ex tin to Oes te.
Não se sa be qual cri té rio
a FPF ado ta ria pa ra dei- 
xar a sua eli te com os 16
clu bes.

A tem po ra da 2018 ain da nem aca- 
bou e o téc ni co Mar ci nho Guer rei ro,
co man dan te do Sam paio Cor rê, já pla- 
ne ja o pró xi mo ano da equi pe. 

O trei na dor da Bo lí via Que ri da en tre- 
gou um re la tó rio pa ra o pre si den te Sér- 
gio Fro ta on de mos tra quem tem con di- 
ções de con ti nu ar no Tri co lor ma ra- 
nhen se.

O re la tó rio foi en tre gue na úl ti ma
quin ta-fei ra (15), em reu nião com o car- 
to la. Nes te en con tro tam bém fi cou
mar ca da a da ta de iní cio pa ra a pré-
tem po ra da. “A pré-tem po ra da já es tá
mar ca da e va mos co me çar o ano a to- 
do va por, pois a co bran ça vai ser mai- 
or”, dis se Mar ci nho, que ain da re ve lou
que no re la tó rio tem no mes de quem
não tem con di ções de per ma ne cer no
ti me. “Vi mos quem ser ve e quem não
po de fi car”.

Lis ta de jo ga do res
Além dos jo ga do res que de vem per- 

ma ne cer no elen co tri co lor pa ra o pró- 
xi mo ano, o téc ni co Mar ci nho Guer rei ro
tam bém en tre gou uma lis ta de atle tas
que de vem ser con tra ta dos. 

Es tes jo ga do res já es ta vam sen do ob- 
ser va dos pe lo trei na dor em ava li a ção.
Eles de vem che gar pa ra aju dar o Tri co- 
lor na pró xi ma tem po ra da, on de a co- 
bran ça se rá mai or por con ta da de fe sa
do tí tu lo da Co pa do Nor des te e e o rá- 
pi do re tor no à Sé rie B do Bra si lei ro.

Úl ti mo jo go de 2019
An tes de 2019, o Sam paio ain da tem

um úl ti mo com pro mis so na atu al tem- 
po ra da. 

Nes te sá ba do, o Tri co lor vi si ta o Cri- 
ciú ma, às 16h (ho rá rio de São Luís), no
Es tá dio He ri ber to Hülse.

https://banca.oimparcial.com.br/
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Assassinatos na capital
Em poucos dias, três pessoas foram assassinadas na capital maranhense.                 
Todos os crimes foram com arma de fogo. A polícia investiga os casos

A Se cre ta ria de Se gu- 
ran ça Pú bli ca do Ma ra- 
nhão (SSP-MA) já co lo-
cou equi pes pa ra elu ci- 
dar o bru tal as sas si na to 
da ido sa   Antô nia Con- 
cei ção da Sil va, de 106 
anos.

O cri me bár ba ro, que 
cho cou a pe que na ci-
da de de Fei ra No va, a 
803 km de São Luís, foi 
co me ti do na ma dru ga- 
da do úl ti mo sá ba do 
(17).

 A De le ga cia de Ri a chão 
se rá res pon sá vel por 
con du zir as in ves ti ga- 
ções. A po lí cia re ve lou 
que foi um cri me de la- 
tro cí nio.

Do na Antô nia, que 
mo ra va com um ne to, 
te ve a ca sa in va di da por 
su pos tos as sal tan- 
tes, que, de for ma au da- 
ci o sa, en tra ram pe lo te- 
lha do da re si dên cia.

De acor do com in for-
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ma ções, os cri mi no sos ti- 
ra ram a ido sa do so fá, on- 
de ela es ta va dor min do, 
e ar ras ta ram ela pe la ca- 
sa em bus ca de di nhei ro. 
Co mo não foi en con tra do 
ne nhu ma va lor, a ví ti ma 
foi agre di da até a mor te.

A vas ta quan ti da de de 
san gue le va a Po lí cia Mi li- 
tar a crer em es pan ca- 
men to por pau la das, já 
que o ros to da ido sa de 

106 anos es ta va com ple- 
ta men te des fi gu ra do.

O ne to de Antô nia che- 
gou de uma se res ta e en- 
con trou ela já sem vi da.

A po pu la ção do pe- 
que no mu ni cí pio es tá re- 
vol ta da, pois  do na Antô- 
nia, co mo era ca ri nho sa- 
men te co nhe ci da, era 
con si de ra da um mar co 
por to da a ci da de.

Suspeito em cana
Em con ti nui da de à re- 

pres são a cri mes pa tri mo- 
ni ais, a Po lí cia Ci vil do
Ma ra nhão, por meio da
De le ga cia de Rou bos e
Fur tos (DRF), De le ga cia
de Rou bos e Fur tos de
Veí cu los (DRFV) e De le ga- 
cia Es pe ci al e São Jo sé
de Ri ba mar, deu cum pri- 
men to, no Cen tro de São
Jo sé de Ri ba mar, a man- 
da dos de pri são pre ven ti- 
va con tra Luís Fe li pe Oli- 
vei ra Cor rêa, de 24 anos.

Ele se ria in te gran te de
uma as so ci a ção cri mi no- 
sa es pe ci a li za da em rou- 
bos a re si dên cia e foi
iden ti fi ca do, jun ta men te

com ou tros que já fo ram
pre sos, co mo au tor de
três cri mes. 

A qua dri lha da qual fa- 
zia par te ata cou ca sas si- 
tu a das nos bair ros Jar dim
Ara ça gi III, no dia 30 de
ju lho de 2018, Coha trac,
no dia 13 de agos to de
2018) e Jar dim das Mar- 
ga ri das no dia 24de agos- 
to de 2018, on de ren de- 
ram fa mí li as com uti li za- 
ção de ar ma de fo go e
sub traí ram bens.

O pre so 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.

Um jo vem foi mor to a ti ros nas pro xi- 
mi da des de um pos to de ga so li na, lo- 
ca li za do na Ave ni da São Luís Rei de
Fran ça, em São Luís. Crisley Eric Se re jo ti- 
nha 21 anos e foi al ve ja do no pei to
após o iní cio de uma con fu são ge ne ra li- 
za da. A ví ti ma che gou a ser le va da à
Uni da de de Pron to Aten di men to (UPA)
do Par que Vi tó ria, mas che gou ao lo cal
já em óbi to. Ou tro jo vem, iden ti fi ca do
co mo Wil li am Ga bri el, de 24 anos, tam- 
bém foi atin gi do por um ti ro de ras pão
nas ná de gas e não cor re ris co de mor- 
te. As in ves ti ga ções já es tão em an da- 
men to e as câ me ras de se gu ran ça do
lo cal se rão ave ri gua das pa ra iden ti fi car
o que te ria oca si o na do o cri me.

Ou tros as sas si na tos
Na úl ti ma sex ta-fei ra (16) du as pes so- 

as fo ram as sas si na das a ti ros. A pri mei ra

ví ti ma foi iden ti fi ca da co mo Ri car do
Ma ci el, de 28 anos, mor to no Jar dim
Con cei ção. O se gun do ca so acon te- 
ceu por vol ta das 23h30. A ví ti ma foi
iden ti fi ca da co mo Cleyphane Agui ar
dos San tos, de 35 anos, tam bém mor ta
a ti ros. O ca so foi re gis tra do no bair ro
Iguaí ba, em Pa ço do Lu mi ar.

Trá fi co no Mai o bão
Uma ação re a li za da pe la Po lí cia Mi li- 

tar re sul tou na pri são em fla gran te de
Wal ber San tos Ra mos, 42 anos, por sus- 
pei ta de trá fi co de dro gas, no Mai o- 
bão, em Pa ço do Lu mi ar. Uma equi pe
da Ro tam re a li za va o pa tru lha men to na
Rua 77 do bair ro pa ra apu rar uma sé rie
de de nún ci as da exis tên cia de um in- 
ten so trá fi co de dro gas na re gião,
quan do avis ta ram Wal ber em fren te a
sua re si dên cia em ati tu des sus pei tas.

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

