
São Luís, quinta-feira, 22 de novembro de 2018 nº 3.151

99188.8267 facebook/aqui-mawww.aqui-ma.com.br

Em 10 minutos, tudo o que você precisa saber

CAPITAL

R$ 0,50

Concursos no estado prorrogam e reabrem 
inscrições. Salários chegam a R$ 4 mil. As vagas 

são para todos os níveis de escolaridade
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236 VAGAS 
ABERTAS 

“FAXINEIRO FUJÃO”

PM RECAPTURA 
PRESO QUE FUGIU 
PELA PORTA DA 

FRENTE DE PRESÍDIO
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“BUCHUDO” É 
TRUCIDADO 
A TIROS POR 

QUATRO PESSOAS
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NA MALDADE

VEJA COMO FAZER 
RECEITAS PARA 

MELHORAR A TOSSE 
COM CATARRO
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DICAS

MARANHÃO

TIBIRI

SUSPEITO TENTA 
ESCAPAR, MAS 
É PRESO COM A 

“BRANCA”
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Horóscopo

Novelas RECEITA – TORTA DE FRANGO DE FRIGIDEIRA

Cruzadas

Malhação – Vidas Brasileiras
Rafael se angustia ao não conseguir 
falar com Márcio. Álvaro se encanta 
com os vídeos de poesia de Úrsula. 
Gabriela sugere que Úrsula participe 
de concursos em Portugal. Dandara 
é ríspida com Leonor, que reclama 
com Marcelo. Rafael sai à procura de 
Márcio, e Pérola fica aflita. Santiago 
aprova o filme de Michael sobre o 
relacionamento dos dois. Verena conta 
que Álvaro deixará o Sapiência e todos 
se entristecem. Rafael encontra Márcio 
e ajuda o filho. Márcio afirma que 
não quer ser pai e pede a Rafael para 
expulsar Camila de sua casa. 

Espelho da Vida
Cris/Julia enfrenta Eugênio e atravessa 
o portal. Américo vê a filha sair da 
casa de Julia e vai a seu encontro para 
que ela fale com Ana. Marcelo ouve 
Pat e a repreende por sua brincadeira. 
Michele convence Tavares e Neusa 
de sua história. Mariane termina o 
relacionamento com Mauro. Gerson 
comenta com Marina e Dalva que a 
mãe de Flor pode não aparecer na 
festa de aniversário da menina. Isabel 
procura Alain na fazenda.

O Tempo não Para
Lúcio diz que tem interesse nos 
projetos da Samvita. Mariacarla avisa 
a Lúcio que Emílio apressou o plano 
de Amadeu de ser congelado. Betina 
pede a Herberto uma substância 
letal que não deixe vestígios. Natália 
estranha o comportamento de Bento. 
Lúcio confessa a Betina que ficou 
deslumbrado por ela. Lúcio diz a 
Marocas que tem interesse em investir 
na Kikinico. Herberto entrega a 
substância letal para Betina.

Sétimo Guardião
Sóstenes diz a Geandro que Gabriel 
continuará em sua casa. Luz revela a 
Gabriel o sonho que teve antes de sua 
partida. Atalla conversa com Afrodite 
sobre Diana. Milu mostra a Ondina o 
desenho da marca do último guardião. 
Feliciano desconversa quando Nicolau 
fala sobre o tesouro. Afrodite se 
emociona vendo Diana, e Atalla insiste 
que ela deixe a filha treinar caratê. 
Feijão desiste de maltratar León. 
Geandro conversa com Lourdes Maria 
na igreja. 

Ingredientes:

3 ovos
1/2 xícara (chá) de leite
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (chá) de fermento em pó
2 dentes de alho amassados
1/2 cebola ralada
1/2 colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de óleo

Recheio

1 peito de frango

1 dente de alho picado

1 xícara de molho de tomate

sal e pimenta-do-reino a gosto

cheiro-verde a gosto

PIADA
MARIDO DESCONFIADO
Desconfiado de que a sua mulher o 
estava traindo, o marido voltou mais cedo 
para casa e percebeu que ela estava no 
quarto com um homem.
Foi à cozinha, pegou a faca grande e 
começou a afiá-la,  imaginando picar em 
pedacinhos os dois.
Ainda passando o amolador na faca, 
abriu a porta do quarto e se deparou com 
um 38 do amante da mulher apontado 
para a sua cabeça.
Sem perder a pose, disse, solícito:
— Não tenham pressa, o churrasco ainda 
vai demorar um pouquinho.

Solução

22 DE NOVEMBRO DE 2018 www.aquima.com.br

 ÁRIES - Evite, neste dia, questões com vizinhos e a 
pressa. Os amigos leais o ajudarão em dificuldade e 
conseguirá realizar boa parte de seus  desejos.  
 
TOURO - Você pode fazer compras ou vendas 
lucrativas. Procure cuidar de sua saúde. Atividade 
brilhante na vida social, esportiva intelectual e 
administrativa.
 
GÊMEOS - Dia neutro a vida sentimental e 
amorosa. Haverá, também, muitas dificuldades 
que só serão solucionadas com bastante trabalho, 
otimismo e perseverança. 
 
CÂNCER - Dia em que poderá fazer ou pedir 
empréstimos e assinar documentos, ações ou 
mesmo pedir aumento de vencimentos, que será 
muito bem sucedido. 
 
LEÃO - Com otimismo e entusiasmo, você 
conseguirá ótimos resultados. Procure evitar os 
compromissos arriscados. Não trate nada com 
pessoas desconhecidas.
 
VIRGEM - Todas as suas possibilidades de êxito, 
estarão conjugadas hoje. Basta que dê mais 
atenção às pessoas próximas ou vizinhas para 
desenvolver com sucesso qualquer transação. 
 
LIBRA - Lucros em negócios relacionados com 
a terra e propriedades de um modo geral. Os 
transportes também estão favorecidos, bem como 
viagens por via aérea. 
 
ESCORPIÃO - Muita atividade física e mental você 
empregará hoje. Mas no final sairá vencedor. 
Os meios de comunicações, e transportes estão 
favorecidos.
 
SAGITÁRIO - Boa influência para cuidar dos seus 
interesses pessoais e assuntos sentimentais. 
Pessoas próximas vão procurar favorecê-lo. 
 
CAPRICÓRNIO - Período em que deverá evitar 
questões e negócios com pessoas da família. Por 
outro lado, haverá progressos profissionais devido à 
influência de pessoas desconhecidas. 
 
AQUÁRIO - Bom dia para solicitar a casa própria 
em um órgão competente do governo, se ainda 
não a tem. Sucesso nos transportes e em viagens, 
principalmente as aéreas. Harmonia familiar e 
êxito sentimental.
 
PEIXES - Algumas perturbações passageiras 
na vida doméstica e depressão psíquica estão 
previstas para você neste dia. Aja com calma e 
autoconfiança, que tudo tende a dar certo. 

Dicas

PARA FACILITAR 
LAVAR A LOUÇA
1. Organize a pia - Este truque não 
ajuda necessariamente a limpar 
os pratos, mas ele é uma boa 
dica para evitar a procrastinação. 
Quando a pia está bagunçada, 
temos a impressão de que há 
mais itens a serem lavados do que 
realmente existe. Ao organizar 
sua louça na pia, você terá uma 
ideia melhor da quantidade, 
percebendo que “não era tanto 
assim”. Procure empilhar os pratos 
deixando os menores por cima, 
deixe os copos todos juntos e 
disponha os talheres dentro do 
mesmo recipiente. As panelas e 
os potes podem ficar ao lado dos 
demais itens.

2. Comece pelos itens “menos 
sujos” - É mais fácil lavar copos e 
talheres do que formas de assar 
carne, certo? Por isso, você pode 
aproveitar a organização do item 
anterior para lavar sua louça em 
grupos de objetos, começando 
pelos que estão mais limpos. 
Isso também ajuda a conservar 
sua esponja, já que ela não vai 
ficar cheia de gordura depois do 
primeiro item lavado. É bem mais 
fácil deixar para limpá-la no final 
do processo todo.

3 - Use água quente – Uma dica 
que pode evitar gastar tempo é 
esquentar um pouco de água 
para esfregar os potes e panelas 
mais engordurados. A água 
quente elimina sujeira muito mais 
rápido. Despeje um pouco da 
água no recipiente e, em seguida, 
esfregue com detergente.

4 - Use bicarbonato de sódio 
para tirar restos de comida que 
queimaram e grudaram no fundo 
da panela – Para isso, misture o 
produto em um pouco de água 
quente. Despeje essa mistura na 
panela e, depois de uns minutos, 
passe a esponja com detergente 
para remover a sujeira.

Modo de preparo:

1 - Cozinhe o frango na água com sal. Quando estiver 
cozido, desfie-o.
2 - Em uma panela, doure 1 dente de alho picado com 
azeite ou óleo. Coloque o frango desfiado e tempere 
com sal e pimenta-do-reino a gosto.
3 - Acrescente o molho de tomate e misture. Adicione 
o cheiro-verde picado a gosto e reserve.
4 - Em uma vasilha, prepare a massa batendo os ovos 
com o leite. Adicione o alho amasso, a cebola ralada 
e o sal.
5 - Acrescente a farinha e o fermento peneirados.
6 - Aqueça bem uma frigideira no fogo, coloque o 
óleo e espere esquentar.
7 - Coloque metade da massa espalhada na frigideira.
8 - Acrescente o frango desfiado por cima.
9 - Cubra o frango com a outra metade da massa.
10 - Frite em fogo médio por 8 a 10 minutos, virando na 
metade do tempo.
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Con cur so pú bli co que vi sa o 
pro vi men to de car gos efe ti vos no 
âm bi to da Ad mi nis tra ção Pú bli ca 
Mu ni ci pal tem ins cri ções pror ro ga- 
das pe la Pre fei tu ra de Co ro a- 
tá. Os in te res sa dos ago ra po dem 
efe tu ar can di da tu ra até o dia 30 
de no vem bro de 2018, por meio 
do en de re ço ele trô ni co 
www.con sep-pi.com.br. A ta xa de 
par ti ci pa ção va ria en tre R$ 50 e 
R$ 100. As 162 opor tu ni da des ofer-
ta das nes te con cur so se en con- 
tram nos car gos de Téc ni co em 
En fer ma gem (15), Téc ni co em Ins-
pe ção Sa ni tá ria (1), As sis ten te Ad- 
mi nis tra ti vo (15), Guar da Mu ni ci- 
pal (5), Téc ni co em In for má ti ca 
(1), Ad mi nis tra dor (3), As sis ten te 
So ci al (3), Ana lis ta do Meio Am bi- 
en te (1), Ana lis ta de Ci ên ci as 
Con tá beis (1), En fer mei ro (5), Fi si o- 
te ra peu ta (3), Nu tri ci o nis ta (2), 
Odon tó lo go (2), Psi có lo go (3), Pro- 
fes sor ní vel 01 – Edu ca ção In fan til

Concurso prorrogado
Prefeitura de Coroatá prorroga inscrições de concurso público com 162
oportunidades. Interessados devem ficar atentos às mudanças ocorridas

Es tão re a ber tas as ins cri ções 
pa ra o no vo Con cur so Pú bli co da 
Pre fei tu ra de Mon tes Al tos, no Es-
ta do do Ma ra nhão, cu jo ob je ti vo 
é a ad mis são de 74 pro fis si o nais 
com os ní veis de for ma ção Fun da- 
men tal, Mé dio/ Téc ni co e Su pe ri-
or.

Ago ra os in te res sa dos po dem 
efe tu ar as ins cri ções, que co bram 
ta xas de R$ 70 a R$ 100, até o dia 
25 de no vem bro de 2018, por 
meio do en de re ço ele trô ni co con-
cur sos.icap-to.com.br.

As va gas dis po ní veis es tão dis tri- 
buí das en tre os car gos de Au xi li ar 
de Ser vi ços Ge rais (7); Co vei ro (1); 
Mo to ris ta “D” (2); Vi gia (5); Agen te 
de Com ba te à En de mi as (4); 
Aten den te de Con sul tó rio Odon- 
to ló gi co (2); Téc ni co Ad mi nis tra ti- 
vo (8); Téc ni co de En fer ma gem 
(2); Di gi ta dor (2); Fis cal de Tri bu tos 
(2); As sis ten te Ju rí di co (1); As sis ten-
te So ci al (2); Con tro la dor In ter no 
(1); En fer mei ro (3); Mé di co (2); Mé-

Certame reaberto

(31), Pro fes sor ní vel 01 – 1º ao 5º Ano 
(34), Pro fes sor ní vel 01 – 6º ao 9º ano 
com ha bi li ta ção em Por tu guês (9), 
Ma te má ti ca (8), Ci ên ci as (4), Ge o- 
gra fia (4), His tó ria (3), In glês (3), Edu- 
ca ção Fí si ca (2), Li bras (3) e In for- 
má ti ca (1).

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 es pe ci fi ca dos no edi tal. Se le ci o- 
na dos de ní vel mé dio e su pe ri or de- 
vem fa zer jus à re mu ne ra ção com 
va lor en tre R$ 954 e R$ 3.102,15.

Es te cer ta me, vá li do por dois 
anos, con sis ti rá na re a li za ção de 
pro vas Ob je ti va, de Tí tu los e de Ap- 
ti dão Fí si ca.

di co Ve te ri ná rio (1); Odon tó lo go 
(2); Pro cu ra dor (1); Pro fes sor de 
Edu ca ção Fí si ca – Fun da men tal II – 
Anos Fi nais 6º ao 9º (2); Pro fes sor 
Fun da men tal I – Anos Ini ci ais 1º ao 
5º (6); Pro fes sor Fun da men tal I – 
Anos Ini ci ais 1º ao 5º – Ru ral (5); Pro- 
fes sor Fun da men tal I – Anos Ini ci ais 
1º ao 5º – Edu ca ção Es pe ci al (1) e 
ou tros car gos.

Os pro fis si o nais que as su mi rem 
es tas fun ções vão atu ar em jor na- 
das de 20h a 40h se ma nais de tra- 
ba lho, com re mu ne ra ções que va- 
ri am de R$ 954 a R$ 4 mil men sais.

Os can di da tos à es tes car gos de- 
vem ser clas si fi ca dos por meio de 
ob je ti va, cu ja apli ca ção de ve 
ocor rer no dia 16 de de zem bro de 
2018.

O JORNAL MAIS 
ACESSADO DO MARANHÃO

DE CLIQUES MENSAIS
MILHÕES

to o
to o ug

oimp rcia .com.br
92 ANOS D

CREDIBILID

O JORNA
CESSADO DO M ANHÃO

E CLIQUES MENS
MILHÕES

to o
to o ug

oimp rcia .com.br
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CREDIBILID

O JORNA
CESSADO DO M ANHÃO

E CLIQUES MENS
MILHÕES

Leia a toda hora 
e em todo lugar

oimp rcia .com.br
92 ANOS D

CREDIBILID
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AS PALMEIRAS E ÁRVORES DA PRAÇA RECEBERAM CORDAS DE LUZ

VÁRIAS PRAÇAS DO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS SERÃO DECORADAS

A
ca pi tal ma ra nhen se co- 
me ça a en trar no cli ma
na ta li no com a de co ra- 
ção es pe ci al que a ges- 

tão do pre fei to Edi val do Ho lan da
Jú ni or es tá pre pa ran do pa ra a
da ta. A Pre fei tu ra de São Luís vai
uti li zar cen te nas de pe ças e ele- 
men tos de co ra ti vos, dis tri buí dos
em pon tos es tra té gi cos da ci da- 
de. Nes te con jun to, ár vo res na ta- 
li nas, en tre elas uma de 12 me- 
tros, se des ta cam em be le zan do
as áre as de co ra das. Os ele men- 
tos vão de co rar fa cha das dos
prin ci pais mo nu men tos da ci da- 
de. Os tra ba lhos ini ci a ram na úl ti- 
ma se ma na.

Um dos prin ci pais cri té ri os pa ra
es co lha dos pon tos a se rem de- 
co ra dos foi a gran de pro cu ra por
vi si ta ção. O ob je ti vo é atrair ain- 
da mais o pú bli co e es ti mu lar a
con fra ter ni za ção nes te pe río do
de fes tas e união en tre as pes so- 
as.

Os tra ba lhos ini ci a ram com a
de co ra ção da fa cha da do Pa lá- 
cio La Ra var dière, se de do go- 
ver no mu ni ci pal. No lo cal fo ram
im plan ta das mi cro lâm pa das e
pe ças de co ra ti vas. As pal mei ras
e ár vo res da pra ça re ce be ram
cor das de luz. Ár vo res na ta li nas ri- 
ca men te de co ra das vão em be- 
le zar ain da mais o ce ná rio de
pon tos tu rís ti cos de gran de vi si ta- 
ção na ca pi tal. A mai or de las, de
12 me tros, vai emol du rar a área
ex ter na da Ca te dral Me tro po li ta- 
na, a Igre ja da Sé. A ár vo re se rá
co ber ta de mi cro lâm pa das
dou ra das e en fei tes ca rac te rís ti- 
cos co mo bo las, cor das e pe ças
lu mi no sas, en tre ou tros. O Pa lá- 
cio dos Leões, se de do Go ver no
do Ma ra nhão, vai ga nhar uma
ár vo re do ti po pi nhei ro, de se te
me tros de al tu ra.

No Es pi gão Cos tei ro, a ma gia
do Na tal se rá com ple ta com ou- 
tra ár vo re de se te me tros de al tu- 
ra, mon ta da em fi bra de vi dro.

Es te mes mo mo de lo em be le za as
pra ças De o do ro e Panthe on. Na
Pra ça Be ne di to Lei te se rá ins ta la- 
da uma ár vo re em 3D, com efei- 
tos lu mi no sos em 360 graus e es- 
tru tu ra to da em ca ma das que
se rão pre en chi das com mi cro
lâm pa das dou ra das.

Pon tos que se rão de co ra dos
Na lis ta de pon tos que es tão

re ce ben do de co ra ção na ta li na
es tá a Pra ça Dom Pe dro II, no
Cen tro His tó ri co. A ram pa de
aces so à pra ça re ce be rá um
por tal ilu mi na do com cas ca ta
de led, mais cen te nas de ade re- 
ços lu mi no sos co mo as 150 es tre- 
las em cor da de led en ro la das
nos pos tes. O lo cal te rá de co ra- 
ção nas ár vo res na tu rais com mi- 
cro lâm pa das dou ra das e con- 
jun tos de es tre las. Pe ças em flo- 
res, ve las e an jos em 3D com mi- 
cro lâm pa das em led com ple- 
men tam o vi su al do es pa ço.

No Pa lá cio dos Leões, se de do
Go ver no do Ma ra nhão, as equi- 
pes da Pre fei tu ra es tão ins ta lan- 
do pe ças de co ra ti vas e um con- 
jun to de mi cro lâm pa das. O con- 
tor no da fa cha da do pré dio his- 
tó ri co se rá fei to to do em tu bos
de led e ti ras de mi cro lâm pa das
for man do ár vo re e te rá tam bém
o tex to ‘Bo as Fes tas’.

A fa cha da do Tri bu nal de Jus ti- 
ça do Ma ra nhão, da Igre ja da Sé
e a Pra ça Be ne di to Lei te, tam- 
bém vão re ce ber de co ra ção
com ilu mi na ção es pe ci al com- 
pos ta por ele men tos na ta li nos e
mui tas mi cro lâm pa das de led
dou ra das. Pon tos tu rís ti cos co mo
o Es pi gão da Pon ta d’Areia, a
Pra ça da La goa da Jan sen, Pra- 
ça do Fo gue ti nho, Pra ça De o do- 
ro e Panthe on são ou tros con- 
tem pla dos com a ilu mi na ção na- 
ta li na. As pon tes Ban dei ra Tri bu zi
e São Fran cis co vão ga nhar
gran des pe ças de co ra ti vas pa ra
pos tes la te rais e ver ti cais.

Prefeitura de São Luís inicia iluminação decorativa da cidade para as festas de fim de ano

São Luís começa a ser
decorada para o Natal

https://banca.oimparcial.com.br/
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Si ma ria tem cau sa do
fa la tó rio, sem pre que
pos ta al go nas re des
so ci ais. Afas ta da dos
pal cos e da du pla
com a ir mã, Si mo ne,
por es tar em tra ta men -
to con tra uma Tu ber -
cu lo se Gan gli o nar, pa -
re ce que a can to ra
dei xou seus fãs um
pou co in co mo da dos
com uma pos ta gem
que fez. De se jan do
bom dia, a fo to co lo -
ca da tra zia o se guin te
pen sa men to:”O cus to
do cui da do é sem pre
me nor que o cus to do
re pa ro”. Mui ta gen te
aci o nou seus te cla dos.
Al guns elo gi an do e
dan do apoio à mo re -
na. Ou tros, cri ti can do
a fra se. “Fa la is so pa ra
meu ma ri do”, dis se
uma se gui do ra. “Se ja
um pou co mais hu mil -
de! Vo cês fa mo sos de -
pen dem de nós fãs, se
não fos se a gen te vo -
cês não es ta ri am on de
es tão ho je…apren de
ser hu mil de co mo a
sua ir mã”, es cre veu
ou tra. “En tão cui da do
que fa la. Já se rá um
cui da do pa ra não
ofen der quem te elo -
gia. Se ain da ti ves se le -
va do uma pe dra da aí
vo cê po de ria res pon -
der, mas sem ser mal-
edu ca da.

Post de Simaria gera
crítica de seguidores

Lívia Andrade surge plena em
dia de folga em Salvador

Com o fe ri a do pro lon ga do, a apre sen ta- 
do ra Lí via An dra de apro vei tou e cur tiu os

di as de fol ga do ‘Fo fo ca li zan do’ em Sal va- 
dor. Lí via pu bli cou uma fo to nas re des so ci- 

ais dia 20 e sur pre en deu in ter nau tas ao
apa re cer tran qui la cur tin do uma pis ci na
em ple na ter ça-fei ra. Na le gen da a apre- 
sen ta do ra brin cou ao es cre ver: “Ter ra da
ale gria!”. A ima gem aca bou fa zen do su- 

ces so e con se guiu mais de 169 mil cur ti das.
 

Andressa Suita canta ao
lado do marido e diz que
está ‘procurando um
empresário’

Na noi te de ter ça-fei ra (20), jun to
com o ma ri do, o can tor Gust ta vo Li- 
ma, An dres sa Sui ta se reu niu com
ami gos, e apa re ceu can tan do. No
ví deo, com par ti lha do em seu Sto ri- 
es, no Ins ta gram, An dres sa dis se
que es ta va pro cu ran do um em pre- 
sá rio, pois, o ma ri do ha via cor ri do.
“Pro cu ran do em pre sá rio, por que
meu ma ri do cor reu”, es cre veu ela.
Ela ex pli cou em um ou tro ví deo que
dei xou os dois fi lhos, Ga bri el e Sa- 
mu el, fru to de sua união com Gust- 
ta vo, sob os cui da dos da sua mãe,
Suely Sui ta. “En quan to is so, em ca-
sa… far ra na ca ma da vo vó”.

Sabrina Sato completa
40 semanas de

gestação: ‘no seu
tempo’

Sa bri na Sa to es tá pres tes
a dar à luz sua pri mei ra fi- 
lha, Zoe. Des de que com- 
ple tou os no ve me ses de
ges ta ção, a web aguar- 
da an si o sa men te no vi da- 

des re fe ren te ao nas ci- 
men to da ga ro ti nha. Na

quar ta-fei ra (21), mais
uma pu bli ca ção do ‘diá- 
rio de bor do’ da ja po ne- 
sa, veio à to na. Ao la do

do ma ri dão, Du da Na gle,
a apre sen ta do ra apa re- 
ceu tro can do ca ri ci as

com o pai da ga ro ti nha.
Se gu ran do um qua dro,
on de apa re cia es cri to:

“40 se ma nas, Vem Zoe”,
em um ce ná rio pa ra di sía- 
co, os dois dei xa ram os in- 
ter nau tas ain da mais an- 
si o sos. Na le gen da do cli- 
que, brin can do com a si- 
tu a ção, que se tor nou um
dos as sun tos mais ci ta dos
nas re des so ci ais, ain da
mais pe lo fa to de Isis Val- 
ver de ter da do à luz Ra el,
na úl ti ma se gun da-fei ra

(19), com quem pro ta go- 
ni zou até mes mo um

‘quizz’ na web, de quem
che ga ria ao fim da ges- 

ta ção pri mei ro.
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Si ma ria tem cau sa do
fa la tó rio, sem pre que
pos ta al go nas re des
so ci ais. Afas ta da dos
pal cos e da du pla
com a ir mã, Si mo ne,
por es tar em tra ta men -
to con tra uma Tu ber -
cu lo se Gan gli o nar, pa -
re ce que a can to ra
dei xou seus fãs um
pou co in co mo da dos
com uma pos ta gem
que fez. De se jan do
bom dia, a fo to co lo -
ca da tra zia o se guin te
pen sa men to:”O cus to
do cui da do é sem pre
me nor que o cus to do
re pa ro”. Mui ta gen te
aci o nou seus te cla dos.
Al guns elo gi an do e
dan do apoio à mo re -
na. Ou tros, cri ti can do
a fra se. “Fa la is so pa ra
meu ma ri do”, dis se
uma se gui do ra. “Se ja
um pou co mais hu mil -
de! Vo cês fa mo sos de -
pen dem de nós fãs, se
não fos se a gen te vo -
cês não es ta ri am on de
es tão ho je…apren de
ser hu mil de co mo a
sua ir mã”, es cre veu
ou tra. “En tão cui da do
que fa la. Já se rá um
cui da do pa ra não
ofen der quem te elo -
gia. Se ain da ti ves se le -
va do uma pe dra da aí
vo cê po de ria res pon -
der, mas sem ser mal-
edu ca da.

Post de Simaria gera
crítica de seguidores

Lívia Andrade surge plena em
dia de folga em Salvador

Com o fe ri a do pro lon ga do, a apre sen ta- 
do ra Lí via An dra de apro vei tou e cur tiu os

di as de fol ga do ‘Fo fo ca li zan do’ em Sal va- 
dor. Lí via pu bli cou uma fo to nas re des so ci- 

ais dia 20 e sur pre en deu in ter nau tas ao
apa re cer tran qui la cur tin do uma pis ci na
em ple na ter ça-fei ra. Na le gen da a apre- 
sen ta do ra brin cou ao es cre ver: “Ter ra da
ale gria!”. A ima gem aca bou fa zen do su- 

ces so e con se guiu mais de 169 mil cur ti das.
 

Andressa Suita canta ao
lado do marido e diz que
está ‘procurando um
empresário’

Na noi te de ter ça-fei ra (20), jun to
com o ma ri do, o can tor Gust ta vo Li- 
ma, An dres sa Sui ta se reu niu com
ami gos, e apa re ceu can tan do. No
ví deo, com par ti lha do em seu Sto ri- 
es, no Ins ta gram, An dres sa dis se
que es ta va pro cu ran do um em pre- 
sá rio, pois, o ma ri do ha via cor ri do.
“Pro cu ran do em pre sá rio, por que
meu ma ri do cor reu”, es cre veu ela.
Ela ex pli cou em um ou tro ví deo que
dei xou os dois fi lhos, Ga bri el e Sa- 
mu el, fru to de sua união com Gust- 
ta vo, sob os cui da dos da sua mãe,
Suely Sui ta. “En quan to is so, em ca-
sa… far ra na ca ma da vo vó”.

Sabrina Sato completa
40 semanas de

gestação: ‘no seu
tempo’
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N
es te pe río do de mui to ca lor, fi ca- 
mos pro pen sos a gri par, prin ci pal- 
men te as cri an ças.

O jor nal Aqui-MA es tá tra zen do,
nes ta edi ção, du as re cei ti nhas óti mas e na- 
tu rais pa ra tra tar aque la tos se que vem
acom pa nha da de ca tar ro.

Xa ro pe e chá
Os re mé di os ca sei ros pa ra tos se com ca- 

tar ro sem pre são bons, prin ci pal men te o xa- 
ro pe pre pa ra do com ce bo la e alho.

No en tan to, o chá de mal va com gua co
tam bém apre sen ta ex ce len tes re sul ta dos.

No en tan to, es tes re mé di os não subs ti tu- 
em os re mé di os in di ca dos pe lo mé di co em- 
bo ra se jam úteis pa ra com ple men tar o seu
tra ta men to.

Pa ra que se jam mais efi ca zes é acon se- 
lha do que se jam ado ça dos com mel por- 
que o mel aju da a eli mi nar os ví rus e bac té ri- 
as do or ga nis mo.

No en tan to, be bês e cri an ças com me nos
de 3 anos de ida de e pes so as di a bé ti cas
não de vem to mar mel e por is so po dem to- 
mar sem ado çar ou usar açú car mas ca vo.

Mu lhe res grá vi das de vem op tar por ina la- 

ções e óle os es sen ci ais que po dem ser apli- 
ca dos na pe le por que o uso de cer tos chás
é con train di ca do na gra vi dez de vi do a au- 
sên cia de es tu dos ci en tí fi cos que com pro- 
vem sua efi cá cia e se gu ran ça du ran te es ta
fa se.

Xa ro pe de ce bo la e alho
O re mé dio ca sei ro pa ra tos se com ca tar ro

com ce bo la e alho tem pro pri e da des ex- 
pec to ran tes e an ti-sép ti cas, que além de
aju da rem a sol tar o ca tar ro, for ta le cem o sis- 
te ma imu ne e re du zem a in fla ma ção do pul- 
mão, evi tan do a pro du ção de mais ca tar ro.

In gre di en tes
3 ce bo las mé di as ra la das

 3 den tes de alho amas sa dos
 Su co de 3 li mões

 1 pi ta da de sal
 2 co lhe res de mel

Mo do de pre pa ro
Nu ma pa ne la co lo car as ce bo las, o alho,

o su co de li mão e o sal. Le var pa ra aque cer
em fo go bai xo e jun tar com o mel. Co ar e to- 
mar 3 co lhe res do xa ro pe 4 ve zes ao dia.

Chá de mal va e gua co
O re mé dio ca sei ro pa ra tos se com ca tar ro

com mal va e gua co pro vo ca um efei to cal- 
man te so bre os brôn qui os, re du zin do a pro- 
du ção de ca tar ro e a fal ta de ar. Além dis so,
as pro pri e da des do gua co tor nam as se cre- 
ções mais lí qui das, sen do mais fá cil re ti rar o
ca tar ro pre so na gar gan ta e pul mões.

In gre di en tes
1 co lher (de so pa) de fo lhas de mal va

 1 co lher (de so pa) de fo lhas de gua co
 1 xí ca ra de água

 1 co lher (de chá) de mel

Mo do de pre pa ro
Co lo car as fo lhas de mal va e gua co pa ra

fer ver jun ta men te com a água. De pois de
fer ver, des li gar o fo go e tam par por 10 mi nu- 
tos. 

Ao fim des se tem po, mis tu rar com o mel e
be ber uma xí ca ra de chá 30 mi nu tos an tes
das prin ci pais re fei ções. 

Es te chá só de ve ser to ma do a par tir de 1
ano de ida de, sen do que nas cri an ças mais
no vas são re co men da das ina la ções de va- 
por de água.

1 2

Aqui-MA traz receitas para você que está com gripe acompanhada de tosse com catarro

Remédios caseiros para   
tosse com catarro
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Início da pré-temporada
Técnico do Moto Club chega a São Luís, nesta quinta-feira (22), para dar início aos
trabalhos visando a temporada 2019. Papão espera os jogadores de fora do estado

A aber tu ra da Co pa 
do Bra sil 2018 foi de mui- 
tos gols. Os jo ga do res 
dos oi to clu bes que dis- 
pu tam a eta pa fi nal no 
Par que Olím pi co da Bar-
ra não ali vi a ram os go lei- 
ros ad ver sá ri os.

Fo ram 42 gols mar ca-
dos em qua tro jo gos, 
uma mé dia de 10,5 gols 
por par ti da. Des ta que 
pa ra a vi tó ria do Sam- 
paio Cor rêa, atu al cam- 
peão da com pe ti ção.

Com um ti me for ma do 
qua se to do por atle tas 
da Se le ção Bra si lei ra, a 
Bo lí via Que ri da se impôs 
em qua dra e ven ceu o 
Ga ma-DF pe lo pla car 
mais elás ti co do dia: 11 a 
0.

Mar ca ram pa ra o ti me 
ma ra nhen se: Fi li pe (4), 
Zé Lu cas (2), Eu din (2), 
Ser gi nho, Bru no Xa vi er e 
Da ti nha.

A pri mei ra par ti da foi

Sampaio goleia no beach soccer

en tre Mu ri ci-AL e Vi tó ria. A 
equi pe bai a na ven ceu 
por 7 a 4, com des ta que 
pa ra Ne li to que fez 3 gols. 
Reyder (2) e An der son (2) 
com ple ta ram pa ra o 
Leão, en quan to o ex pe ri- 
en te An dré Bi go de (3) e 
Xe pa des con ta ram pa ra 
o ti me ala go a no.

No con fron to se guin te, 
o mul ti cam peão Vas co 
da Ga ma não deu chan- 

ces pa ra o Amé ri ca-RN. 
Com gols de Antô nio (3), 
Pau li nho (3), Ben ji nha, Ra- 
fi nha, Jor dan e Lu cão, o 
ti me cruz mal ti no go le ou 
por 10 a 3 a equi pe po ti- 
guar, que te ve co mo ar ti- 
lhei ros Ed son (2) e Di e go.

Bo ta fo go e Bo a vis ta, 
tra va ram um gran de du e- 
lo e o pla car de 4 a 3 a fa- 
vor do Bo ta fo go mos trou 
o que foi a par ti da.

Alterações no Tricolor
Com o úl ti mo jo go na

Sé rie B mar ca do pa ra a
tar de do pró xi mo sá ba do
(24), o téc ni co do Sam- 
paio Cor rêa te rá que fa- 
zer al gu mas mu dan ças. 

No ata que, Jheimy de- 
ve ser o ti tu lar e Uil li am
Bar ros vol ta a fi car co mo
op ção no ban co de re- 
ser vas.

A la te ral-es quer da é
um pro ble ma, pois Ju li- 
nho es tá sus pen so. 

Sem jo ga do res da po si- 
ção dis po ní veis no elen- 
co, Mar ci nho pla ne ja va
es ca lar o jo vem João Vi- 
tor, mas o jo ga dor es tá
gri pa do. 

Ou tro se tor que po de
so frer mu dan ças é o
meio-cam po, on de Eloir
po de ga nhar a ti tu la ri da- 
de.

Co pa FMF
Nes ta quin ta-fei ra (22),

a Co pa FMF, que va le

uma va ga pa ra a Sé rie D
do Cam pe o na to Bra si lei- 
ro 2019, te rá a re a li za ção
da quar ta ro da da. 

No Es tá dio Pi nhei rão,
em São Ma teus, o San ta
Qui té ria re ce be o MAC,
às 15h30. 

Na ci da de de Bar ra do
Cor da, o Cor di no en ca ra
o Ba ca bal, no mes mo ho- 
rá rio, no Es tá dio Le an- 
drão. 

Já às 16h, ti me de Pi- 
nhei ro, lí der iso la do da
com pe ti ção, re ce be o
São Jo sé, que ocu pa a
ter cei ra co lo ca ção na
ta be la. 

A par ti da se rá re a li za- 
da no Es tá dio Cos ta Ro- 
dri gues.

Co pa FMF
1º – Pi nhei ro: 9 pts
2º – Ma ra nhão: 6 pts
3º – São Jo sé: 4 pts
4º – Ba ca bal: 3pts
5º – S. Qui té ria: 2 pts
6º – Cor di no: 1 pt

A pré-tem po ra da do Mo to Club po- 
de ini ci ar an tes do es pe ra do, pois o trei- 
na dor Wal la ce Le mos de sem bar ca em
São Luís pa ra co me çar os tra ba lhos
com os atle tas que fo ram se le ci o na dos
em um pe río do de tes tes e ou tros que
mo ram na ca pi tal ma ra nhen se.

Os atle tas de fo ra do es ta do es ta rão
à dis po si ção de Wal la ce Le mos no dia
1º de de zem bro, quan do ini cia os tra- 
ba lhos da pré-tem po ra da.

Co mis são téc ni ca:
Téc ni co: Wal la ce Le mos
Au xi li ar-téc ni co: Pe dro Pau lo
Pre pa ra dor fí si co: Jo nas Fer nan do de

Godoy
Trei na dor de go lei ros: Val dir Ber nar do

de Oli vei ra
Ana lis ta de de sem pe nho: Sil vio Jú ni or
Fi si o lo gis ta: Vi ní cius Vi lhe na

Na tem po ra da 2019, o Mo to Club te- 
rá qua tro com pe ti ções em dis pu ta: Co- 
pa do Nor des te, Co pa do Bra sil, Cam- 
pe o na to Ma ra nhen se e Sé rie D do Bra si- 
lei ro. Um amis tos se rá re a li za do pe la
equi pe mo ten se em de zem bro. A di re- 
to ria ava lia lo cal e ad ver sá rio.

Jo ga do res anun ci a dos:
Go lei ros – Ro dol fo Cas tro, Vi tor Pai va

e So la no
La te rais – Di e go Re nan, Glei si nho e

Ma teus Men des
Za guei ros – Alis son Cas si a no, Lu cas

Di as e An dré Ri bei ro
Vo lan tes – Ra fa el San tos, Vic tor Sal- 

va dor e Lu cas Hulk
Mei as – Már cio Di o go, Ju ni nho Ar- 

can jo e Wan der
Ata can tes – Ri car do Ma ra nhão e Di e- 

go Vi tor
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Devolvido para a cadeia
"Detento faxineiro" foge após criar confiança no presídio, mas é recapturado meses
depois. Ele ainda confessou que vazou "sem nem dar tchau", e pela porta da frente

A po lí cia ini ci ou as in- 
ves ti ga ções pa ra pren- 
der os sus pei tos da exe-
cu ção de um jo vem na 
ci da de de Pi nhei ro, lo-
ca li za da na Bai xa da Ma- 
ra nhen se.

De nil ton Jo sé dos San-
tos Pe rei ra, mais co nhe-
ci do co mo “Bu chu do”, 
foi mor to com vá ri os ti ros, 
no bair ro João Cas te lo.

In for ma ções de tes te- 
mu nhas do cri me re ve- 
lam que Bu chu do es ta va 
em uma mo to Hon da Biz, 
quan do foi abor da do 
em via pú bli ca por qua-
tro sus pei tos ar ma dos.

Sem ne nhu ma dis cus- 
são en tre a ví ti ma e os 
ho mens que o abor da-
ram, os qua tro cri mi no-
sos co me ça ram a ati rar 
em Bu chu do, que não 
te ve nem tem po de fu-
gir.

A Po lí cia Mi li tar che- 
gou no lo cal do cri me

Executado sem piedade

após re ce ber de nún cia 
do ti ro teio no bair ro João 
Cas te lo. Uma equi pe da 
For ça Tá ti ca, com o apoio 
da Equi pe Águia, se des- 
lo cou ao en de re ço, on de 
os po li ci ais cons ta ta ram a 
ve ra ci da de dos fa tos. O 
Ser vi ço de Aten di men to 
Mé di co de Ur gên cia (Sa- 
mu) foi aci o na do, mas, ao 
che gar no lo cal do fa to, 
Bu chu do já es ta va sem vi- 

da.
Bu chu do era ir mão de 

Jail ton San tos Pe rei ra, o 
“Ja mai ca”, que mor reu, 
em ju lho des te ano, em 
con fron to com a po lí cia, 
du ran te ten ta ti va de as- 
sal to aos Cor rei os da ci- 
da de de Nu nes Frei ra. 
Além de Ja mai ca, Jo si val- 
do de Sou sa Bo as tam- 
bém mor reu du ran te o 
con fron to.

Preso com cocaína
No Ti bi ri, a Po lí cia Mi li tar

pren deu um ho mem sus- 
pei to de trá fi co de dro- 
gas. Com ele fo ram en- 
con tra das du as por ções
gran des de co caí na. De
acor do com in for ma- 
ções, o sus pei to, iden ti fi- 
ca do co mo Edi nal do
Mar tins Mo ta, es ta va em
uma mo to, com uma mu- 
lher na ga ru pa, tra fe gan- 
do na Ave ni da Prin ci pal
do Ti bi ri. Ao ob ser var os
po li ci ais mi li ta res do 21º
Ba ta lhão, Edi nal do pa rou
em uma ca sa e en trou no
lo cal com uma bol sa na
mão.

Ime di a ta men te, os PMs
pe di ram au to ri za ção pa- 
ra a pro pri e tá ria da ca sa
e en tra ram. Edi nal do jo- 
gou a bol sa por ci ma do
mu ro, mas um dos po li ci- 
ais con se guiu en con trar a
bol sa fe mi ni na. Ao abrir,
en con trou as du as por- 
ções gran des de co caí- 
na. Edi nal do foi en ca mi- 
nha do pa ra o Plan tão da
De le ga cia Es pe ci al da Ci- 
da de Ope rá ria (De cop),
pa ra as pro vi dên ci as ca- 
bí veis ao ca so, sen do au- 
tu a do em fla gran te por
trá fi co de dro gas.

Po li ci ais mi li ta res do 9º Ba ta lhão re- 
cap tu ra ram um pre so fu gi ti vo, que apli- 
cou o “ve lho des do bro” da con fi an ça,
pa ra fu gir pe la por ta da fren te de uma
das uni da des pri si o nais do Com ple xo
de Pe dri nhas. Wik son Trin da de Cor reia,
co nhe ci do co mo “Ma grão” ou “Gu- 
dé”, de 33 anos, es ta va sen do pro cu ra- 
do des de 22 de ju lho, quan do “va zou”
após ser um “pre so de con fi an ça”, on- 
de exer cia a fun ção de fa xi nei ro do
pre sí dio. O des do bro so foi re cap tu ra do
na Ave ni da Vi to ri no Frei re, no bair ro Co- 
do zi nho, na re gião me tro po li ta na de
São Luís.

A Po lí cia Mi li tar to mou co nhe ci men to
de que Wik son se ria fo ra gi do do Com- 
ple xo Pe ni ten ciá rio de Pe dri nhas, e fo- 
ram fei tos le van ta men tos, on de os po li- 
ci ais fo ram in for ma dos da lo ca li za ção
de le. O fo ra gi do, ao ser abor da do, con- 

fes sou que exer cia a fun ção de fa xi nei- 
ro e que te ria fu gi do. Di an te dos fa tos,
ele foi apre sen ta do em uma de le ga cia
e de vol vi do ao pre sí dio.

Sus pei to iden ti fi ca do
Após in ves ti ga ções, a po lí cia já iden- 

ti fi cou o prin ci pal sus pei to de ma tar bru- 
tal men te a ido sa Antô nia Con cei ção
da Sil va, de 106 anos, mor ta a pau la- 
das, na dia 17. O sus pei to foi iden ti fi ca- 
do pe las mar cas do cal ça do que ele
dei xou na pa re de da ca sa da ví ti ma,
que são com pa tí veis com as que ele
usa va no dia do cri me. O sus pei to es ta- 
ria em uma fes ta que acon te cia per to
da ca sa da ví ti ma. Além dis so, os pe ri tos
le va ram as rou pas que ele es ta va usan- 
do no dia da fes ta. Fo ram co lhi das tam- 
bém al gu mas amos tras de san gue, que
po dem ser da ví ti ma.
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