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Em 10 minutos, tudo o que você precisa saber

CAPITAL

R$ 0,50

CRIANÇA É 
ASSASSINADA 

POR PISTOLEIROS 

TRAGÉDIA

Dupla vai executar alvos, mas acaba matando 
criança na porta de casa. A vítima morreu com 

dois tiros. O crime aconteceu em São Bento
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TEMPORADA 2019

JOGOS DO PAPÃO 
SÃO ALTERADOS 

NA COPA DO 
NORDESTE

FORQUILHA

“CHICO BIA”
É PRESO COM 

MUITA DIAMBA 
EM CASA

SEM NOÇÃO!

MULHER É 
FLAGRADA 

AGREDINDO 
IDOSA 

TARADÃO

HOMEM DE 
38 ANOS É 
PRESO POR 
ESTUPRAR 

VELHINHA DE 
92 ANOS
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RECEITA – BOLINHO DE SARDINHA

Cruzadas

LIMPAR 
SARDINHAS
 FRESCAS
1 - Para preparar a sardinha fres-

ca, primeiro limpe-a bem em água 

corrente. Retire as escamas indo do 

rabo à cabeça.

2 -  Em seguida, retire a cabeça, 

delicadamente.

3 - Retire suas vísceras e a espi-

nha central, fazendo um corte pela 

barriga. 

4 - Lave novamente em água 

corrente.

5 -  Retire suas espinhas e pronto: 

tudo certo para começar a cozinhar

INGREDIENTES:
2 latas de sardinha
1 cebola média, picada
1 tomate médio, picado
1 pimentão médio picado
3 copos (aproximadamente) de farinha de trigo 
sem fermento
1 1/2 copo americano de leite
Farinha de pão
1 colher de margarina
Sal a gosto

MODO DE PREPARO
1 - Coloque a sardinha (com todo o seu óleo) em 
uma panela para levar ao fogo alto
2 - Adicione a cebola, o tomate e o pimentão
3 - Mexa por uns 5 minutos
4 - Acrescente o leite e a margarina, deixe ferver
5 - Depois, junte a farinha de trigo, mexa até perce-
ber que a massa desgrudou da panela
6 - Tire- o do fogo e deixe a massa esfriar um 

PIADA
ESCONDENDO 
DA PROFESSORA

Joãozinho estava passeando 
com o avô pela pracinha, em 
um sábado, até que o avô de 
Joãozinho avista a professora do 
garoto.

- João, se esconde, meu filho, sua 
professora está lá! - o avô diz.

- Na verdade, vovô, quem tem 
que se esconder é o senhor! - 
rebate o menino.

- Mas por que eu, se foi você que 
faltou na escola ontem? - per-
gunta o avô.

- Porque eu falei que eu fui ao 
enterro do senhor.So

lu
çã

o
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Horóscopo

Novelas

Malhação – Vidas Brasileiras
Maria Alice tenta convencer 
Pérola a se reaproximar de Már-
cio. Verena teme que Álvaro não 
se adapte à nova escola. A turma 
planeja promover um amigo 
oculto. Márcio afirma a Camila 
que cuidará da filha dos dois. 
Márcio procura Pérola e diz que 
não pode viver sem ela. Camila 
recebe uma mensagem misterio-
sa. Santiago teme o encontro de 
seu pai e Michael durante o jogo 
de futebol e Talíssia aconselha o 
amigo.  

Espelho da Vida

Isabel conta para Alain que ele é 
pai de Priscila. Cris se impressiona 
ao olhar o camafeu. Hugo leva 
Gabi para conhecer suas tias. 
Isabel tem um pesadelo. Solange 
reclama com Bola de uma de 
suas cenas com Emiliano. Alain 
procura Dalton. Edméia/Grace 
tenta conversar com Isabel sobre 
Priscila. Américo escapa de ser 
fotografado com Gentil, e Zezé 
desconfia. Lenita se surpreende 
com Isabel.  

O Tempo não Para

Marocas aceita a participação de 
Lúcio na Kikinico. Dom Sabino con-
ta a história da mãe de Cecílio. 
Waleska é contratada pela Sam-
vita. Carmen descobre que Dom 
Sabino não é pai biológico de 
Cecílio e conta a Eliseu. Agustina 
não consegue assinar o divórcio. 
Agnese aceita a proposta de 
Betina e se candidata a gover-
nanta na casa de Agustina.

Sétimo Guardião

Laura decide ir para Serro Azul 
com Olavo. Padre Ramiro sofre 
um acidente na estrada. Júnior 
se embriaga no cabaré e implica 
com Adamastor. Ondina conversa 
com Sampaio. Maltoni vai à casa 
do delegado, que se apressa para 
esconder seu segredo. Aranha 
cuida de Padre Ramiro.  

ÁRIES - Tudo se resolverá da melhor forma pos-
sível e com perspectivas das melhores. Lucros e 
vantagens à tarde e à noite. 

TOURO - Excelente disposição mental para 
tratar de assuntos importantes e de negócios, 
para estabelecer novas ideias . Seja sincero

GÊMEOS -  Possibilidade de perdas materiais, 
ou situações que forçarão a mudar o seu 
comportamento.

CÂNCER - Bom dia,Nesta fase, você começará 
a se preparar com muitos afincos às suas novas 
atividades profissionais.

LEÃO - Melhor entendimento com os amigos, 
mas não no amor. Vidas cultural e intelectual 
estimuladas.

VIRGEM - Bom dia para se destacar intelectual-
mente. A possibilidade de surpresas agradáveis 
é muito grande. 

LIBRA - A posição de Vênus favorecerá a vida 
amorosa, às atividades criativas e as artes. 
Sentimentos fortes e sintonia afetiva.

ESCORPIÃO - A vida familiar será bastante 
harmoniosa e as chances de sucesso pessoal, 
profissional e financeiro, deverão surgir.

SAGITÁRIO - Êxito nos trabalhos que necessitam 
muita responsabilidade e perícia, nos negócios 
iniciados anteriormente e na vida pública.

CAPRICÓRNIO - Dia indicado para iniciar a 
melhoria da aparência de sua casa, tais como 
nova decoração e reformas. 

AQUÁRIO - Conseguirá, também, ótimos 
resultados em novos empreendimentos, terá 
felicidade matrimonial, familiar e amorosa.

PEIXES - Dia em que terá o máximo sucesso 
desde que aja de maneira mais prática e 
menos idealista. O período será de reclusão. 
Você não se sentirá muito disposto a agitos e 
grandes badalações. 

pouco
7 - Faça pequenas bolinhas separando - os em 
uma vasilha
8 - Em outra vasilha pequena, coloque um pouco 
de água para molhar cada bolinho, para assim, 
poder passar na farinha de pão
9 - Agora é só fritar e se deliciar com estes bolin-
hos
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A Se cre ta ria de Es ta do de Ad- 
mi nis tra ção Pe ni ten ciá ria do Ma-
ra nhão (Se ap – MA) di vul ga on ze 
Pro ces sos Se le ti vos que vi sam a 
con tra ta ção de pro fis si o nais com 
es co la ri da de de ní vel mé dio, pro-
fis si o na li zan te ou su pe ri or. Con for- 
me o edi tal em que são es pe ci fi- 
ca das, há opor tu ni da des dis po ní- 
veis nes tas se le ções dis tri buí das 
em vá ri os car gos.

Sa lá ri os ofe re ci dos
Os se le ci o na dos de vem fa zer 

jus à re mu ne ra ção no va lor en tre 
R$ 1.500 e R$ 3 mil, em re gi me de 
30h ou 40h se ma nais, atu an do nas 
uni da des pri si o nais de Bal sas, Cân-
di do Men des, Co dó, Gra jaú, Ro sá-
rio, Ca xi as, Co ro a tá, Ita pe cu ru, 
Açai lân dia e Cha pa di nha.

Co mo se ins cre ver
In te res sa dos em al gu ma des tas 

fun ções po dem efe tu ar ins cri ção

11 seletivos na Seap
A Seap divulga onze processos seletivos que visam a contratação de
profissionais com escolaridade de nível médio, profissionalizante ou superior

A Pre fei tu ra de Ira ce ma, no Es-
ta do do Ce a rá, anun cia Con cur- 
so Pú bli co des ti na do ao pro vi men-
to de car gos efe ti vos do qua dro 
de pes so al atu al men te va gos e os 
que vi e rem a va gar, e os que fo- 
rem cri a dos du ran te o pra zo de 
va li da de de dois anos.

Há 130 opor tu ni da des de ní vel 
fun da men tal a su pe ri or dis po ní veis 
nes te cer ta me pa ra: As sis ten te So-
ci al (4); Ci rur gião Den tis ta (4); Far- 
ma cêu ti co 20h (2); Far ma cêu ti co 
40h (1); Fi si o te ra peu ta (3); Mé di co 
(1); Nu tri ci o nis ta 20h (2); Nu tri ci o-
nis ta 40h (1); Psi có lo go 20h (2); Psi- 
có lo go 40h (1); Pro fes so res de Edu- 
ca ção Bá si ca II em Pe da go gia 
(13), Por tu guês (2), In glês (2), Ma- 
te má ti ca (1), His tó ria/ Ge o gra fia 
(1) e Ci ên ci as (1); Agen te Co mu ni- 
tá rio de Saú de (10), Agen te de En- 
de mi as (1), Al mo xa ri fe (2), Au xi li ar 
de Far má cia (3), Au xi li ar de Saú de 
Bu cal (1), Agen te Ad mi nis tra ti vo 
(10), Agen te de Trân si to (2), Se cre-

Salários de até R$ 11,5 mil

por meio do en de re ço ele trô ni co 
www.se ap.ma.gov.br, até o dia 30 
de no vem bro de 2018.

Es tas se le ções, vá li das por do ze 
me ses, com pre en de rão de Aná li se 
Cur ri cu lar e Com pro va ção de ido- 
nei da de e con du ta ili ba da na vi da 
pú bli ca e na vi da pri va da (in ves ti- 
ga ção so ci al).

Se le ti vo na UE MA
A UE MA es tá com se le ti vo aber- 

to. To dos os Do cen tes te rão que 
cum prir car ga ho rá ria de 20 ho ras 
se ma nais e fa rão jus ao sa lá rio 
equi va len te a R$ 2.095,45. As ins cri- 
ções vão até 30 de no vem bro, no 
Pro to co lo Ge ral da UE MA,em São 
Luís.

tá rio Es co lar (1), Téc ni co em Ra di o- 
lo gia (2), Téc ni co em En fer ma gem 
(5), Téc ni co em La bo ra tó rio (1), 
Téc ni co em Saú de Bu cal (1), Mo to- 
ris ta Ca te go ria B (6), Mo to ris ta Ca- 
te go ria D (7), Au xi li ar de Ser vi ços 
Ge rais (25), Ga ri (10) e Vi gia 
(2). 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.  Com 
car ga ho rá ria de 20h a 40h se ma- 
nais, os se le ci o na dos de vem fa zer 
jus à re mu ne ra ção no va lor en tre 
R$ 954,00 e R$ 11.520. Os in te res sa- 
dos em al gu ma des tas va gas po- 
dem efe tu ar ins cri ção até o dia 23 
de de zem bro, no si te ele trô ni co 
www.idib.org.br, me di an te pa ga- 
men to de R$ 70,00 a R$ 130,00.
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Con tra cân cer de
prós ta ta e pê nis
A ca da 38 mi nu tos um
ho mem mor re de cân cer
no Bra sil. 
O da do é do Ins ti tu to Na -
ci o nal de Cân cer (In ca).
Pa ra pre ve nir o cân cer
de prós ta ta e de pê nis, a
Se cre ta ria de Es ta do da
Saú de (SES) re a li za ações
no No vem bro Azul pa ra
que o ho mem cui de da
sua saú de e re for ça a
cam pa nha ‘To do dia é
um dia a mais pa ra vi ver
bem’. Uni da des de saú de
da re de es ta du al re a li -
zam pa les tras so bre cân -
cer de prós ta ta e ro da de
con ver sas, além de mu ti -
rões de con sul tas e o ras -
tre a men to e co le ta de
da dos pa ra so li ci ta ção
de exa mes de san gue
pa ra de tec tar o ní vel de
an tí ge no pros tá ti co es pe -
ci fi co (PSA).  Os ser vi do res
da Se cre ta ria Ad jun ta da
Po lí ti ca de Aten ção Pri -
má ria e Vi gi lân cia em
Saú de da SES par ti ci pa -
ram de ati vi da des de pre -
ven ção e de re la xa men -
to, além de pa les tra com
o uro lo gis ta. O mé di co
uro lo gis ta Antô nio de Pá -
dua res sal tou a im por tân -
cia da pre ven ção. “A
gen te sa be que o cân cer
de prós ta ta e o cân cer
de pê nis en tre os ho mens
têm in ci dên cia mui to al ta
no Ma ra nhão e por is so é
im por tan te es sas ações
de cons ci en ti za ções, re a -
li za ção de exa mes PSA e
ul tras so no gra fia pa ra tra -
ba lhar na pre ven ção e
com ba te da do en ça. A
cam pa nha tem es se ob -
je ti vo e já tem tra zi do re -
sul ta dos po si ti vos”, afir -
mou. Du ran te a se ma na,
ações edu ca ti vas se rão
re a li za das nas uni da des
de saú de. Nes ta sex ta-fei -
ra (23), o Cen tro de Es pe -
ci a li da des Mé di cas e Di -
ag nós ti co Dr. Luiz Al fre do
Net to Gu ter res – CEM Di a -
man te re a li za, no pe río do
da ma nhã, pa les tras so -
bre pre ven ção do cân -
cer de pê nis

Vi san do pro mo ver me lho ri as ao 
flu xo de pa ci en tes, ao aten di men- 
to e aos pro ces sos ad mi nis tra ti vos, 
o Hos pi tal Mu ni ci pal Dr. Cle men ti-
no Mou ra (So cor rão II) es tá re ce-
ben do o pro je to ‘Le an nas Emer- 
gên ci as’, ação cri a da pe lo Mi nis- 
té rio da Saú de pa ra me lho rar o 
aten di men to em emer gên cia de 
hos pi tais que aten dem pe lo Sis te- 
ma Úni co de Saú de (SUS).

A exe cu ção da fer ra men ta 
con ta com o as ses so ra men to téc- 
ni co de es pe ci a lis tas do Hos pi tal 
Sí rio-Li ba nês, que re a li za ram, na 
ma nhã des ta quar ta-fei ra (21), a 
pri mei ra reu nião com pro fis si o nais 
do So cor rão II, opor tu ni da de na 
qual con tex tu a li za ram os prin ci-
pais as pec tos des sa me to do lo gia 
de ges tão e apre sen ta ram o di ag-
nós ti co de de sem pe nho ope ra ci-
o nal do hos pi tal con for me es tu do 
re a li za do pe lo Sí rio-Li ba nês na uni-
da de. O pro je to ‘Le an nas Emer-

Melhoria na saúde
Com assessoria do Sírio-Libanês, programa de melhoria na emergência         
do Socorrão II é iniciado na gestão do prefeito Edivaldo

Os ma ra nhen ses com dí vi das 
ven ci das têm uma boa opor tu ni- 
da de pa ra re gu la ri zar a si tu a ção 
e en trar 2019 com o no me lim po. É 
o Bal cão de Re ne go ci a ção de Dí- 
vi das, en tre 26 e 30 de no vem bro 
(se gun da a sex ta-fei ra), no Pá tio 
Nor te Shop ping, em Pa ço do Lu- 
mi ar, na Gran de Ilha. O Bal cão é 
pro mo vi do pe lo Tri bu nal de Jus ti- 
ça e tem o apoio do Go ver no do 
Ma ra nhão, que vai es tar pre sen te 
pa ra aju dar na re ne go ci a ção e 
par ce la men to de dé bi tos.

Co mo fun ci o na
Os con su mi do res vão até o lo- 

cal e se en con tram com re pre sen- 
tan tes das ins ti tui ções e em pre sas 
com as quais têm dí vi das ven ci- 
das. São ban cos, em pre sas, ór- 
gãos pú bli cos, con ces si o ná ri as de 
ser vi ços pú bli cos, ins ti tui ções de 
en si no par ti cu lar, en tre ou tras. E aí 
é fei ta a re ne go ci a ção das dí vi- 
das.

Renegocie suas dívidas

gên ci as’ faz par te do Pro gra ma de 
Apoio ao De sen vol vi men to Ins ti tu ci- 
o nal do SUS (Pro a di-SUS) pa ra o tri ê- 
nio de 2018 a 2020. A ini ci a ti va vi sa 
pro mo ver me lho ri as no aten di men- 
to hos pi ta lar de ur gên ci as e emer- 
gên ci as da po pu la ção bra si lei ra 
que uti li za o sis te ma pú bli co de saú- 
de.

O pro je to trei na e au xi lia os pro fis- 
si o nais do hos pi tal na im ple men ta- 
ção de me lho ri as pa ra ga ran tir agi- 
li da de e efi ci ên cia nos pro ces sos 
de ur gên ci as das uni da des con- 
tem pla das pe lo pro je to.

As ações in clu em a im plan ta ção 
de pro ce di men tos e pro to co los clí- 
ni cos de ur gên cia e emer gên cia 
nos hos pi tais do SUS, com a cri a ção 
de fer ra men tas que fa ci li tem e me- 
lho rem o flu xo e, tam bém, o aces so 
das equi pes às in for ma ções.

A im ple men ta ção do pro je to 
con ta com a in ter ven ção de es pe- 
ci a lis tas em Le an (ter mo in glês que 

sig ni fi ca en xu to), pa ra oti mi zar os 
pro ces sos e aten di men to nas emer- 
gên ci as.

Com a im plan ta ção des sas me- 
di das, a Pre fei tu ra de São Luís já re- 
du ziu em cer ca de 50% a in ci dên- 
cia de ca sos de in fec ções do tra to 
uri ná rio as so ci a da ao uso de ca te- 
ter ve si cal em pa ci en tes in ter na dos 
na UTI do So cor rão II.

O que le var
Os con su mi do res de vem le var 

có pi as e ori gi nais de do cu men tos 
pes so ais, com nú me ro de CPF, 
além de com pro van tes da dí vi da 
(fa tu ras de con su mo, no tas fis cais, 
bo le tos, etc).

O Bal cão do Tri bu nal de Jus ti ça 
tam bém vai ofe re cer ou tros ser vi- 
ços, co mo con sul to ria fi nan cei ra, 

ofer ta pa ra con tra tos ha bi ta ci o- 
nais, re cla ma ções (pro ble mas de 
co ber tu ra, con tes ta ções de con- 
tas) e ca das tro de cli en tes na ta ri fa 
so ci al de ener gia de bai xa ren da.

Tam bém ha ve rá ori en ta ção e 
cons ci en ti za ção de di rei tos, dis tri- 
bui ção de car ti lhas, ta be las de 
con tro le fi nan cei ro e pan fle tos que 
ori en tem o con su mi dor.

https://banca.oimparcial.com.br/
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Nad ja Pes soa foi ex pul -
sa de ‘A Fa zen da 10’
após in frin gir umas das
re gras do pro gra ma
ao agre dir Cai que
Agui ar du ran te um de -
sen ten di men to en tre
os dois. A em pre sá ria
fez uma li ve no seu Ins -
ta gram, e re sol veu ba -
ter um ba te-pa po com
os seus se gui do res so -
bre o pro gra ma. “Mi -
nha tor ci da con ti nua
pa ra o Evan dro, ele tá
ten tan do so bre vi ver. 

Nadja se revolta e
declara para quem
vai sua torcida em ‘A
Fazenda 10’

Ana Paula Renault abandona
as redes sociais e levanta

suspeitas

Na “Fa zen da”, Ana Pau la foi uma das mai- 
o res apos tas do reality. Che gou a va zar

que a Re cordTV que ria a ex-BBB de vol ta
na ca sa, ago ra ao que tu do in di ca o re tor- 

no vai mes mo acon te cer. O fa to é que
Ana Pau la aban do nou as re des so ci ais há
mais de uma se ma na. Pro cu ra da, a loi ra

não aten deu às li ga ções e nem ao me nos
res pon deu as men sa gens  re ce bi das.

Dudu Camargo detona a
TV Globo em entrevista

O apre sen ta dor do “Pri mei ro Im- 
pac to” no SBT, Du du Ca mar go, no
pro gra ma ‘Pâ ni co’, na rá dio Jo vem
Pan, aca bou de to nan do a TV Glo-
bo, acu san do a emis so ra, de pa gar
fal sos po bres pa ra eles apa re ce rem
em seus pro gra mas na TV. “A Glo bo
tem uma cer ta re jei ção nes se sen ti-
do, por não pas sar uma ver da de.
[…] Na Glo bo, não tem na tu ra li da- 
de. É tu do mon ta do e a gen te que
co nhe ce bas ti do res sa be”, dis se ele
que já par ti ci pou de pro gra mas na
Re cord, Band e Re deTV!, me nos na
TV Glo bo, que é lí der de au di ên cia.

Bruna Marquezine é
alfinetada por David
Brazil após deixar de

segui-lo

Lon ge do Bra sil, Bru na
Mar que zi ne pa re ce não
es tar mui to sa tis fei ta com
sua ami za de com Da vid
Bra zil , ami go de Neymar.
Dei xou de se guir o pro- 

mo ter em su as re des so ci- 
ais. O ra paz, por sua vez,

man dou um re ca do pa ra
atriz du ran te en tre vis ta

ao pro gra ma “TV Fa ma”,
da Re de TV!: “Ela pa rou

de se guir por que ela quis.
É um di rei to de la. Eu con- 
ti nuo se guin do-a. Sou fã

da Bru na. Fi co dan do li ke
em to das as fo tos”, ex pli- 

cou Da vid Bra zil, que
apro vei tou pa ra man dar
um re ca do pa ra a atriz:

“Bru na Mar que zi ne vo cê
só não po de me blo que- 
ar”, brin cou ele so bre Bru- 
na Mar que zi ne . Va le lem- 
brar que Bru na Mar que zi- 
ne já che gou a cur tir um
co men tá rio em que um

in ter nau ta cha ma va Da- 
vid Bra sil de fal so nas re- 

des so ci ais. So bre is so, ele
tam bém fa lou: “Ela cur- 
tiu, eu acho que sim. Bru- 

na, eu não sou fal sa não”.
Além dis so, o pro mo ter

sem pre foi bem ami go de
Bru mar.
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O
há bi to traz tan tas van ta gens à
saú de que de ve ria ser uma re gra
tão co mum quan to es co var os
den tes to dos os di as. La var o na- 

riz com so ro fi si o ló gi co não só aju da a lim pá-
lo de im pu re zas e se cre ção co mo com ba te
mal-es tar e do en ças de ou vi do ou gar gan- 
ta.

 O ide al é uti li zar o so ro com pra do pron to
na far má cia com a aju da de um apli ca dor
(pa re ci do com um con ta-go tas), mas tam- 
bém é pos sí vel fa zer uma mis tu ra ca sei ra em
ca sos de emer gên cia: um li tro de água que
te nha si do fer vi da com, apro xi ma da men te,
uma co lher de chá de sal. Con fi ra ou tras for- 
mas de lim par o na riz.

1. Pe gue le ve
As soe uma na ri na por vez, de le ve, pa ra

não ta par ou vi dos e in fla mar as vi as. A in fla- 
ma ção ocor re quan do par te do mu co que
de ve ria sair vai pa ra os sei os pa ra na sais –
ca vi da des dos os sos da fa ce. Is so po de
agra var o res fri a do e cau sar si nu si te.

2. Mas sa gem fa ci al
De den tro pa ra fo ra, aper te por 3 se gun- 

dos os can tos do na riz gen til men te com o in- 
di ca dor, su bin do o mo vi men to em di re ção
às ore lhas e fa zen do fric ções cir cu la res ao
re dor da ca vi da de dos olhos. Fa ça cer ca de
20 cír cu los em ca da di re ção. O mu co co- 
me ça rá a es cor rer.

3. Be ba água
Às ve zes ex ces so de mu co é pu ra de si dra- 

ta ção. Be ber mais água hi dra ta o cor po to- 
do e aju da a afi nar o mu co gra du al men te.4.
Água e sal

 Pa ra de sen tu pir, mis tu re água mor na com
uma pi ta da de sal não io da do, que é bac te- 
ri ci da e dis sol ve o mu co. Jun te as mãos em
for ma de cuia e as pi re a so lu ção. O lí qui do
subs ti tui des con ges ti o nan tes com es te roi- 
des, que con tri bu em pa ra a per da do ol fa to.

5. Es quen ta
Com pres sa quen te so bre o ros to aju da a

di la tar as vi as. Se ape nas um la do do na riz
es ti ver en tu pi do, dei te-se so bre o la do opos- 
to do cor po pa ra o mu co des cer. Se não fun- 
ci o nar, ina le va po res ou en gu la lí qui dos
quen tes, co mo chá de ca mo mi la, que re la- 
xa as ca vi da des na sais e fa ci li ta a des ci da

da se cre ção pe la gar gan ta.

6. Quem can ta os ma les es pan ta
Pa ra lim par as vi as com a voz, sen te-se

com as cos tas re tas e abra ce um tra ves sei ro
na al tu ra do pei to (is so aju da a man ter a
pos tu ra). Ins pi re o má xi mo de ar que pu der.

7. Fa ça ba ru lho
Vi bre os lá bi os e can te “aa ah” ou

“shhhhh” de for ma pro lon ga da. Fa ça os
sons al ter nan do con so an tes e vo gais pa ra
usar di fe ren tes mús cu los fa ci ais e des gru dar
o mu co. Re pi ta cin co ve zes.

8. Spray na sal
Ao sen tir os efei tos de con ges tão, co cei ra

ou na riz es cor ren do – que po dem ocor rer
de vi do à ri ni te alér gi ca, pó, su jei ra, mo fo,
pe los de ani mais e até à fe bre do fe no –,
com pre um spray na sal pa ra ali vi ar os sin to- 
mas. Evi te-os no com ba te aos sin to mas de
res fri a dos ou gri pe, já que a me lho ra se rá
ape nas tem po rá ria. Con sul te um mé di co
pa ra sa ber mais so bre me di ca men tos mais
efi ca zes ao apre sen tar pro ble mas na sais de- 
vi do à gri pe e aler gia.

ASSOE UMA NARINA POR VEZ, DE LEVE, PARA NÃO TAPAR OUVIDOS COMPRESSA QUENTE SOBRE O ROSTO AJUDA A DILATAR AS VIAS

Siga essas dicas para descongestionar as vias aéreas e respirar aliviado

Veja 7 técnicas para 
 limpar bem o nariz

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


SÃO LUÍS, SEXTA, SÁBADO E DOMINGO, 23, 24 E 25/11 DE 2018 7Esportes

Mudanças no Nordestão
CBF divulgou alterações em 11 jogos válidos pela Primeira Fase da Copa do Nordeste
2018. Papão do Norte terá três mudanças em partidas e joga duas vezes em três dias

No dia 10 de ou tu bro 
de 2015, o No va Con-
quis ta fa zia o seu pri mei-
ro jo go co mo ti me pro fis-
si o nal.

A par ti da em ca sa 
con tra o Spar ta, na 
aber tu ra da 2ª Di vi são 
do Cam pe o na to To can- 
ti nen se da que le ano, ter-
mi nou 3 a 0 pa ra os ad-
ver sá ri os.

Acon te ce. Pas sa lon-
ge de ser re gra ven cer o 
em ba te ini ci al na ca te- 
go ria prin ci pal.

Con tu do, 37 me ses se 
pas sa ram des de en tão, 
até o ata can te Aloí sio 
Chu la pa che gou a pas-
sar por lá, e na da mu- 
dou: o clu be da ci da de 
de San ta Fé do Ara-
guaia, após 20 jo gos, 
ain da não con se guiu a 
sua pri mei ra vi tó ria.

O No va Con quis ta 
nas ceu no dia 6 de fe ve-
rei ro de 2005, ape nas

Conheça o time que nunca venceu

com o fut sal. Só em 2011 
que sur giu um ti me pa ra 
dis pu tar com pe ti ções de 
ba se, com o Sub-19.

Des de que se pro fis si o- 
na li zou, em 2015, vem dis- 
pu tan do a Se gun da Di vi- 
são do Cam pe o na to To- 
can ti nen se.

Nas 20 par ti das até 
aqui, so freu 64 gols e mar- 
cou 14. São 16 der ro tas, 
dois em pa tes e dois êxi tos 

– por W.O.
No cam po, na bo la, o 

pri mei ro triun fo ain da não 
veio. Pa ra se ter uma 
ideia, o Íbis, de Per nam- 
bu co, co nhe ci do co mo 
‘O Pi or Ti me do Mun do’, 
pas sou a fa zer par te do 
Guin ness Bo ok (Li vro dos 
Re cor des) após uma 
sequên cia de 23 jo gos 
sem ven cer, no fi nal dos 
anos 70.

R10 larga as “mulheres”
As po lê mi cas com Ro- 

nal di nho Gaú cho pa re- 
cem não ter fim. De pois
de pos tar fo tos vi a jan do
pe lo mun do e de cla rar
que ti nha me nos de R$ 30
na con ta, o ex-jo ga dor
de ci diu dar um fim no re- 
la ci o na men to que man ti- 
nha com Pris ci la e Be a triz,
ti das co mo noi vas do cra- 
que. As du as in clu si ve já
dei xa ram a man são de
Ro nal di nho na Bar ra, zo- 
na oes te do Rio, e vol ta- 
ram pa ra Be lo Ho ri zon te.
As mu lhe res mo ra ram um

ano com R10.
As sis, ir mão e em pre sá- 

rio de Ro nal di nho, in flu en- 
ci ou na de ci são da se pa- 
ra ção. Tam bém pe sou o
fa to de que o cra que tem
vi a ja do bas tan te pe lo
mun do nas úl ti mas se ma- 
nas. Re cen te men te, es te- 
ve na Chi na e em Du bai.

Pris ci la e Be a triz che ga- 
ram a acom pa nhar Ro- 
nal di nho em al gu mas
des sas vi a gens – nu ma fo- 
to pos ta da por um fã, os
três es tão em um res tau- 
ran te em Bar ce lo na.

A Di re to ria de Com pe ti ções da CBF
di vul gou al te ra ções em 11 jo gos vá li dos
pe la Pri mei ra Fa se da Co pa do Nor des- 
te 2018. O Mo to Club foi o ti me que mais
te ve mu dan ças – três jo gos. 

O con fron to en tre Con fi an ça-SE e
Sal guei ro-PE foi adi a do do dia 17 pa ra
16 de ja nei ro, sem mu dan ça no ho rá rio
e no lo cal da par ti da. Já o du e lo Mo to
Club x Al tos-PI foi an te ci pa do em um
dia, pas san do de 17 pa ra 16 de ja nei ro,
quar ta-fei ra.

O em ba te en tre bai a nos e ma ra- 
nhen ses atra vés do Vi tó ria-BA e Mo to
Club se rá no dia 19 de ja nei ro, sá ba do,
às 17h (ho rá rio de Bra sí lia). No dia 22 de
ja nei ro, ter ça-fei ra, se rá a vez de Ser gi- 
pe-SE e Náu ti co-PE se en fren ta rem às
21h30 no Es tá dio Lou ri val Bap tis ta, em
Ara ca ju (SE). For ta le za-CE e Bahia-BA,
que jo ga ri am no dia 16 de fe ve rei ro,

ago ra se en con tram no dia 23, sá ba do,
às 18h (de Bra sí lia). Ou tra mu dan ça pa- 
ra o Pa pão do Nor te é na par ti da com o
Sal guei ro. O du e lo es ta va mar ca do pa- 
ra o dia 17 de mar ço, mas se rá an te ci- 
pa do pa ra o dia 10.

Mo to Club/MA x Al tos/PI
 De: 17/01/19, quin ta-fei ra

 Pa ra: 16/01/19, quar ta-fei ra
 Ho rá rio: 21h, Ho rá rio de Bra sí lia

 Lo cal: Es tá dio Cas te lão
Vi tó ria/BA x Mo to Club/MA

 De: 27/01/19, do min go, às 20h
 Pa ra: 19/01/19, sá ba do, às 17h
 Lo cal: Es tá dio Ma no el Bar ra das

Sal guei ro/PE x Mo to Club/MA
 De: 17/03/19, do min go

 Pa ra: 10/03/19, do min go
 Ho rá rio: 19h (man ti do)

 Lo cal: Es tá dio Cor né lio de Bar ros

https://banca.oimparcial.com.br/
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Criança morta a tiros
Dupla iria executar desafetos, mas acaba matando uma criança de 4 anos, na porta
da casa onde ela morava com os pais. Crime brutal aconteceu em São Bento

A Po lí cia Ci vil do Ma- 
ra nhão, atra vés da Su- 
pe rin ten dên cia Es ta du al 
de Re pres são ao Nar co-
trá fi co (se narc), re a li zou, 
no Re si den ci al Pi nhei ros, 
a pri são em fla gran te 
de li to de du as pes so as 
sus pei tas de trá fi co de 
dro gas.  Daylson Pe rei ra 
Al ves e Da ni e le Pe rei ra 
Vi a na fo ram de ti dos 
com cer ca de 2kg de 
ma co nha, além de ape- 
tre chos pa ra co mer ci a li-
za ção da dro ga. As pri- 
sões ocor re ram de pois 
de vá ri as de nún ci as via 
What sApp da Se narc, 
que re la ta vam um in ten- 
so trá fi co na lo ca li da de 
pra ti ca do pe los ir- 
mãos. Após a ação po li- 
ci al, os dois fo ram en ca- 
mi nha dos à se de da Se-
narc, on de fo ram au tu a- 
dos em fla gran te de li to 
por prá ti ca de cri me de 
trá fi co e as so ci a ção pa-

Irmão caguetados pelo zap-zap

ra o trá fi co de dro- 
gas. Após os tra ba lhos, to- 
dos fo ram pron ta men te 
en ca mi nha dos ao Com- 
ple xo Pe ni ten ciá rio de Pe- 
dri nhas, on de fi ca rão à 
dis po si ção do Po der Ju di- 
ciá rio.

“Chi co Bia” pre so
A Po lí cia Ci vil, atra vés 

da Se narc, pren deu Fran- 
cis co Lo pes, o “Chi co 

Bia”, 43 anos. Ele foi pre so 
no bair ro da For qui lha, 
quan do es ta va em uma 
qui ti ne te, com cer ca de 
15kg de ma co nha pren- 
sa da e tam bém com co- 
caí na.  Chi co Bia foi de- 
nun ci a do pe lo apli ca ti vo 
do Se narc. Fran cis co já ti- 
nha si do pre so por trá fi co. 
Os en tor pe cen tes apre- 
en di dos es tão ava li a dos 
em cer ca de R$ 60 mil.

PM amigo dos “traficas”
O sub co man dan te da

PM de São Luís, co ro nel
Pe dro Ri bei ro, in for mou
que um inqué ri to foi aber- 
to pa ra apu rar o en vol vi- 
men to de ou tros po li ci ais
no ca so. O po li ci al mi li tar
que es ta va pas san do in- 
for ma ções pa ra tra fi can- 
tes, em Im pe ra triz, se rá
trans fe ri do pa ra São Luís,
on de fi ca rá de ti do no
Pre sí dio Ma ne lão, lo ca li- 
za do no Co man do da
PM, no Ca lhau. O mi li tar,
que é lo ta do no 3º Ba ta- 
lhão da Po lí cia Mi li tar, foi
pre so na úl ti ma ter ça-fei- 
ra (20). O sol da do Hum- 
ber to Jú ni or Mou ra Cos ta
foi fla gra do em es cu tas
te lefô ni cas re pas san do
in for ma ções pa ra tra fi- 
can tes. Nos áu di os in ter- 
cep ta dos pe la po lí cia, foi
pos sí vel fla grar o sol da do
Hum ber to in for man do
aos tra fi can tes so bre
ope ra ções que se ri am

fei tas por po li ci ais do GSA
e tam bém ca rac te rís ti cas
dos car ros uti li za dos nas
ope ra ções. O mi li tar que
in gres sou na cor po ra ção
em 2014 já vi nha sen do
mo ni to ra do em fun ção
das sus pei tas que ha vi am
con tra ele.   Se gun do o
co man dan te de po li ci a- 
men to, co ro nel Bri to, de
Im pe ra triz, dis se que ou- 
tros pro fis si o nais po dem
es tar en vol vi dos. 

Uma cri an ça de ape nas 4 anos te ve
a vi da cei fa da de for ma bru tal. O ca so
acon te ceu no bair ro For men to, na ci- 
da de de São Ben to, in te ri or ma ra nhen- 
se.

A ví ti ma, iden ti fi ca da co mo Gus ta vo
Cas tro Sil va, foi mor ta a ti ros por dois sus- 
pei tos que es ta vam em uma mo to.

In for ma ções de pes so as que pre sen- 
ci a ram o cri me re ve lam que a du pla iria
exe cu tar de sa fe tos, mas os al vos, ao
per ce be rem que os ho mens na mo to
se ri am ri vais, en tra ram em uma ca sa
que es ta va com a por ta aber ta.

A cri an ça, ao ver to da a mo vi men ta- 
ção, saiu da ca sa no mo men to que os
ho mens da mo to ati ra ram vá ri as ve zes
na re si dên cia.

Gus ta vo Sil va foi atin gi do por dois ti- 
ros e mor reu no lo cal. A po lí cia in ves ti ga
o cri me.

Agres so ra de ido sa
Ima gens cir cu lam na in ter net on de

mos tra uma mu lher agre din do uma ido- 
sa. O ca so foi re gis tra do na ci da de de
Co ro a tá. A ví ti ma se ria Ma ria Fer nan- 
des, que foi agre di da pe la ex-mu lher do
seu ne to. A fa mí lia já to mou pro vi dên ci- 
as so bre o ocor ri do, e as de nún ci as fo- 
ram en ca mi nha das à 1ª Pro mo to ria de
Jus ti ça de De fe sa do Ido so de São Luís.

“Ta ra dão da ve lhi nha”
Um ho mem de 38 anos foi pre so sus- 

pei to de es tu prar uma se nho ra de 92
anos em San ta Inês. O cri me acon te ceu
no bair ro São Be ne di to. Fran cis co Ival do
Sil va te ria le va do a ido sa pa ra o quin tal
e co me ti do o abu so se xu al. Uma mu- 
lher, que não foi iden ti fi ca da, te ria che- 
ga do na ho ra e co me ça do a gri tar. A
Po lí cia Ci vil pren deu Fran cis co Sil va.
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