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CAPITAL

R$ 0,50

R$ 8 MIL

EM CANA

DUPLA É DETIDA 
POR SUSPEITAS 
DE TRÁFICO DE 

DROGAS

SÓ RUIM

CONHEÇA OS 
PIORES TIMES DO 
CAMPEONATO 

BRASILEIRO

FICOU APERTADO

GOVERNO DO 
MARANHÃO TEM 

PACOTE DE CORTES 
CONTRA CRISE 
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Universidade, prefeitura e Seap abrem concursos e 
seletivos com salários que chegam a R$ 8 mil
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Horóscopo

Novelas RRECEITA – TORTA DE BANANA DA VOVÓ

Cruzadas

Malhação – Vidas Brasileiras
Rafael e Márcio acalmam Camila. 
Santiago inventa uma distensão 
muscular para se ausentar do jogo. 
Márcio e Camila ficam felizes com 
a surpresa do chá de bebê. Pérola 
pede desculpas a Camila. Michael 
descobre a mentira de Santiago e 
repreende o namorado. Amanda 
diz aos amigos que acredita que, 
em breve, precisará usar cadeira de 
rodas. Bárbara questiona Kavaco 
sobre a investigação do assalto. 
Talíssia aconselha Michael a ser 
mais paciente com Santiago. 

Espelho da Vida
Mariane vibra com o fim do noivado 
de Alain e Cris. Ana chega a Rosa 
Branca. Carmo desconfia de que 
Mariane seja culpada pelo incidente 
durante a apresentação de Sérgio. 
Gentil não gosta de ver a reação 
de Américo ao saber que Ana está 
na cidade. Zezé comprova, em seu 
jogo, a falsidade de Américo. Isabel 
consegue uma prova contra Mariane 
e Josi. Isabel chantageia Lenita. 

O Tempo não Para
Marocas entrevista Agnese. Vanda 
alerta Dom Sabino que ele foi 
processado por causa do pedágio 
ilegal. Lúcio confessa a Helen que 
teme ser maligno como Emílio. 
Agnese diz para Betina que foi 
aceita para trabalhar na casa de 
Agustina. As gêmeas desconfiam 
de Agnese. Helen conta a Betina 
que Lúcio pediu um parecer sobre a 
autópsia de Emílio.

Sétimo Guardião
Gabriel revela a Luz e Sóstenes 
quem o enterrou vivo. Sampaio pede 
que Robério facilite sua entrada 
na casa de Egídio. Luz procura por 
Sampaio na pousada de Ondina. 
Um forte vento atinge Serro Azul. 
Ypiranga termina a obra no casarão. 
Judith avisa a Egídio sobre a reunião 
dos guardiães. Gabriel sonha com 
Valentina. Luz e Gabriel se beijam. 
Lourdes Maria presta atenção à 
conversa de Luz e Elisa. 

FAZER UM BOLO FOFO

1) Antes de começar a fazer o 
bolo, leia a receita e separe os 
ingredientes: eles não podem 
estar muito gelados na hora do 
preparo.

2) Use manteiga no lugar de 
margarina: isso vai ajudar a 
deixar o bolo mais fofinho.

3) A dica anterior também vale 
na hora de untar a forma: faça 
isso com manteiga ou óleo. A 
margarina tem menos gordura 
e pode fazer o bolo grudar na 
forma.

4) Peneire os ingredientes 
secos, como farinha, açúcar e 
chocolate em pó: isso vai aju-
dar o bolo a ficar mais aerado 
e fofo.

5) Para medir os ingredientes 
secos em colheres ou xícaras, 
coloque o ingrediente sem ap-
ertar e, depois, passe uma faca 
por cima.
 
6) Para medir a manteiga, colo-
que na xícara ou colher e dê 
uma apertadinha leve.

7) Nunca coloque os ingredien-
tes de uma vez só: coloque aos 
poucos.

8) Se clara em neve é um dos 
ingredientes do bolo, deixe 
para colocá-la por último. Ela 
deve ser misturada delica-
damente à massa, com um 
batedor de arame ou colher 
grande.

 INGREDIENTES
1/2 xícara de margarina
1 e 1/4 de xícara de farinha de rosca
8 bananas nanicas
2/3 de xícara de açúcar
1 colher de sopa de canela em pó
Suco de 1/2 limão
1/2 xícara de nozes picadas
MODO DE PREPARO
1  - Em uma vasilha, coloque as bananas cortadas ao 
meio com o suco de limão e a canela. Misture bem e reserve.
2 - Em outra vasilha, misture a farinha de rosca com o açúcar e reserve.
3 - Em um refratário, untado com margarina sem sal, coloque as fatias de bananas, lado a lado, for-
rando todo o fundo. Cubra com a mistura de farinha e açúcar e regue com metade da margarina 
derretida. Repita a operação e leve para assar em forno preaquecido, à temperatura de 170ºC, por 
aproximadamente 25 minutos.
4 - Sirva na sequência com sorvete de creme ou chantilly.

Piada
UM ASSALTO DIFERENTE
O homem estava andando pela rua quando de repente 
aparece um assaltante. Ele entrega 50 reais ao ladrão 
que, em seguida, devolve 25 para a vítima. A vítima 
confusa, questiona:
- Mas isso não é um assalto?
E o ladrão diz:
- É sim, mas hoje estou dando 50% de desconto da 
Black Friday.

Solução

SEGUNDA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2018 www.aquima.com.br

ÁRIES (21/3 A 20/4) 
O fluxo de Saturno muito deverá beneficiar 
você. 

TOURO (21/4 A 20/5)
Novas perspectivas de êxito vão se abrir 
diante de você.

GÊMEOS (21/5 A 20/6)
Momento em que sua inteligência se 
elevará devido ao bom fluxo de Vênus. 

CÂNCER (21/6 A 21/7)
Você pretende ter uma conversa franca e 
direta com o seu par amoroso.

LEÃO (22/7 A 22/8)
Estímulo positivo para a vida social e para o 
relacionamento com os amigos. 

VIRGEM (23/8 A 22/9)
Os estudos elevados e a vida cultural estarão 
favorecidos, assim como o contato com o 
estrangeiro.

LIBRA (23/9 A 22/10)
Será importante usar de forma construtiva a 
energia que está disponível.

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
Não saia da rotina, fale pouco e escute mais.

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
Boa influência para cuidar de sua beleza física e 
para submeter-se a operações plásticas. 

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)
Bons negócios à vista e excelente influência 
astral à vida sentimental e amorosa.

AQUÁRIO (21/1 A 19/2) 
Farás ótimas amizades, mas não confie demais 
em estranhos. 

PEIXES (20/2 A 20/3)
Assuntos econômicos o aborrecerão logo 
nas primeiras horas. 
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N
es ta se gun da-fei ra, o jor nal Aqui-
MA trou xe al gu mas opor tu ni da des
pa ra vo cê que pro cu ra a es ta bi li- 
da de fi nan cei ra em con cur sos e se- 

le ti vos.
A Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão (UF- 

MA), a pre fei tu ra de Cu ru ru pu e a Se ap es- 
tão com va gas aber tas. Con fi ra:

Va gas em Cu ru ru pu
Con cur so pú bli co des ti na do ao pre en chi- 

men to de no ve va gas e for ma ção de ca- 
das tro re ser va é anun ci a do pe la Câ ma ra de
Cu ru ru pu, no es ta do do Ma ra nhão.

As opor tu ni da des de ní vel fun da men tal e
mé dio dis po ní veis nes te cer ta me se en con- 
tram nos car gos de As sis ten te Par la men tar
(1), As sis ten te Ad mi nis tra ti vo (2), Au xi li ar de
Ser vi ços Ge rais (3), Mo to ris ta (1) e Vi gia (2).

Os se le ci o na dos de vem fa zer jus à re mu- 
ne ra ção com va lor en tre R$ 954,00 e R$
1.300,00, em re gi me de 40h se ma nais.

In te res sa dos em al gu ma des tas va gas po- 
dem efe tu ar ins cri ção por meio do en de re- 
ço ele trô ni co www.fsa du.org.br, até as 18h
do dia 10 de de zem bro de 2018.

A ta xa de par ti ci pa ção tem va lor de R$ 55

ou R$ 70.
Es te cer ta me, com va li da de de dois anos,

con sis ti rá na re a li za ção de Pro va Ob je ti va,
pre vis ta pa ra o dia 23 de de zem bro de 2018.
A Pro va de ve ser com pos ta por ques tões de
Lín gua Por tu gue sa, Ma te má ti ca e Co nhe ci- 
men tos Es pe cí fi cos.

R$ 8 mil na UF MA
En con tram-se re a ber tas as ins cri ções pa ra

o Pro ces so Se le ti vo da Uni ver si da de Fe de ral
do Ma ra nhão(UF MA) que bus ca a ad mis são
de Pro fes sor pa ra atu ar no “Pro gra ma Pro- 
fes sor Vi si tan te Na ci o nal Sê ni or na Amazô- 
nia”.

Ago ra, os in te res sa dos po dem efe tu ar as
ins cri ções até es ta se gun da-fei ra, 26, por
meio do en de re ço ele trô ni co ppg sad@uf- 
ma.br.

A opor tu ni da de dis po ní vel é pa ra do cen- 
te da área – su bá rea de Saú de Ma ter no-In- 
fan til/ Saú de do Adul to – Can ce ro lo gia (1), e
o pro fis si o nais ad mi ti do nes ta fun ção de ve
fa zer jus à bol sa-au xí lio no va lor de R$
8.905,42 ao mês.

Os can di da tos ao car go se rão clas si fi ca- 
dos por meio de aná li se cur ri cu lar e de pla- 

no de tra ba lho.

11 se le ti vos na Se ap
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 pa ra vá ri- 
os car gos.

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.

In te res sa dos em al gu ma des tas fun ções
po dem efe tu ar ins cri ção 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 .

  

Não perca a chance de entrar no mercado de trabalho e conseguir a estabilidade financeira

Ótimos salários em concursos
e seletivos no Maranhão

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


SÃO LUÍS, SEGUNDA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 20184 Cidades

O go ver na dor Flá vio Di no edi- 
tou de cre to de ter mi nan do cor tes 
em des pe sas co mo trans por tes, 
veí cu los e diá ri as de vi a gens em 
to da a ad mi nis tra ção es ta du al. A 
me di da foi to ma da pa ra en fren- 
tar a re ces são econô mi ca bra si lei- 
ra, que já ti rou do Ma ra nhão mais 
de R$ 1,5 bi lhão em trans fe rên ci as 
fe de rais des de 2015. Tam bém pe-
sou na de ci são a dí vi da her da da 
de ges tões an te ri o res, in clu si ve em
dó lar, que su biu mui to por cau sa 
da va ri a ção da mo e da. O de cre- 
to diz res pei to às cha ma das des- 
pe sas de cus teio, que são aque las 
re la ti vas ao fun ci o na men to da 
má qui na pú bli ca. Elas são di fe ren- 
tes dos cha ma dos in ves ti men tos, 
que sig ni fi cam no vas obras e ser vi- 
ços pa ra a po pu la ção (mais hos-
pi tais e po li ci ais, por exem plo). Es-
ses in ves ti men tos vêm ten do ex-
pres si va me lho ria nos úl ti mos qua- 
tro anos de ges tão.

Pacotão anticrise
Decreto do Governo do Maranhão corta gastos com transportes, diárias e
outras despesas. A medida é para enfrentar a recessão econômica brasileira

O Go ver no do Ma ra nhão e a 
Pre fei tu ra de São Luís pre pa ram 
um Na tal de To dos es pe ci al pa ra 
es te ano, com Vi la En can ta da, 
shows, tour na ta li no com jar di nei ra 
pe lo Cen tro His tó ri co, vi deo map-
ping, can ta tas, Sa rau de Na tal e 
mui tas ou tras atra ções. A pro gra- 
ma ção co me ça no dia 1º e se gue 
até o dia 23 de de zem bro na Pra- 
ça Pe dro II e Pra ça Be ne di to Lei te, 
e aos sá ba dos e do min gos no Par- 
que Am bi en tal do Ita pi ra có. Já o 
es pe tá cu lo de lu zes e co res já co- 
me çou em vá ri os pon tos da re- 
gião cen tral e ou tras áre as da ca-
pi tal que es tão re ce ben do de co- 
ra ção es pe ci al. 

Pa ra a ce rimô nia de aber tu ra, 
que acon te ce rá no dia 1º de de- 
zem bro, no Pa lá cio dos Leões, es- 
tá pre vis to fo gos de ar ti fí cio, che-
ga da do Pa pai No el, show com o 
sa xo fo nis ta Caio Mes qui ta e pro je- 
ção de vi deo map ping com ima-
gens das be le zas e cul tu ra do Ma-

Programação especial para o Natal

Cor tes fei tos
Com o de cre to, to dos os ór gãos 

e en ti da des pre ci sam se ade quar 
aos cor tes de gas tos ad mi nis tra ti- 
vos. Por exem plo: em até 30 di as, 
de ve rá ser re du zi da a fro ta de veí- 
cu los lo ca dos ao mí ni mo es sen ci al 
que não pre ju di que a pres ta ção 
de ser vi ços pú bli cos pa ra a po pu la- 

ção. Ou tra me di da: a par tir de de- 
zem bro, fi cam sus pen sas as con- 
ces sões de no vas diá ri as e aqui si- 
ção de pas sa gens aé re as até 15 de 
mar ço de 2019. Is so va le pa ra ser vi- 
do res ci vis e mi li ta res. Além dis so, 
ca da ór gão vai ter que re du zir no 
mí ni mo em 30% os ser vi ços de te le- 
co mu ni ca ção.

ra nhão co brin do a fa cha da do Pa- 
lá cio. A Pra ça Pe dro II se rá trans for- 
ma da em uma Vi la En can ta da, 
am bi en ta da com di ver sos ce ná ri os 
que sim bo li zam o pe río do na ta li no. 
As cri an ças po de rão se di ver tir nas 
pra ças Sol da di nho de Chum bo, Ur- 
si nhos Po la res e Bo ne co de Ne ve, 
ad mi rar a Ca sa do Pa pai No el, a 
chu va de ne ve e as lu zes da bo la 

en can ta da. A pra ça e to da a área 
do Cen tro His tó ri co já es tão re ce- 
ben do de co ra ção es pe ci al tor nan- 
do o lo cal ain da mais bo ni to pa ra a 
fes ta pre pa ra da pe lo Go ver no e 
Pre fei tu ra. Os ele men tos de Na tal 
vão de co rar fa cha das dos prin ci- 
pais mo nu men tos da ci da de, en tre 
es tes, pra ças, igre jas, pré di os his tó ri- 
cos e ou tros es pa ços pú bli cos.
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A can to ra Pa bl lo Vit tar
re ve lou que es tá in te -
res sa da por um ra paz
que co nhe ceu no iní -
cio do mês sain do de
um show: “Sai do meu
show e co nhe ci uma
pes soa. Não bei jei
nem na da. Só fi quei
en can ta da. Fa lei pa ra
as mi nhas ami gas que
es ta va fi can do apai -
xo na da”, de cla rou em
en tre vis ta ao pro gra -
ma ‘Con ver sa com Bi -
al’. Tro ca ram te le fo -
nes, mas até en tão o
dia da gra va ção do
pro gra ma, ain da não
ti nha ro la do na da mais
sé rio, e de cla rou que é
por fal ta de tem po.

Pabllo Vittar revela
que está
apaixonada

Rihanna capricha no carão e
surpreende ao posar de
topless nas redes sociais

 
Os se gui do res de Rihan na fi ca ram sur pre- 
sos com a fo to que a can to ra com par ti- 

lhou em su as re des so ci ais. Na ima gem, a
mo re na apa re ce de to pless, usan do ape- 
nas uma cal ci nha jun to com uma meia e

lu vas pre tas. A can to ra usou seu Twit ter pa- 
ra pu bli car uma fo to ape nas de cal ci nha e

re ce beu vá ri os elo gi os de se gui do res.

Simaria se irrita durante
show e dispara: “Pode ir
embora”

A du pla Si mo ne e Si ma ria já tem
da ta pre vis ta pa ra vol tar jun ta aos
pal cos, se rá no dia 31 de de zem bro,
em Ma naus. Se ma na pas sa da,
acon te ceu em uma gra va ção do
no vo DVD da du pla, cha ma do de
‘Aper ta o Play’. Os in gres sos fo ram
li mi ta dos pa ra pes so as con vi da das
pe las ar tis tas. A can to ra Si ma ria du-
ran te o show aca bou se ir ri tan do
com o pú bli co pre sen te no lo cal,
que pa re ci am não es ta rem se di- 
ver tin do com a apre sen ta ção. “É o
se guin te: eu que ro di zer pa ra quem
es tá de bra ço cru za do, po de ir em- 
bo ra.

Eliminado, Leo Stronda
chama Nadja de

‘pirada’ e fala sobre
casamento com Luane

Leo Stron da dei xou ‘A Fa- 
zen da’ na noi te da quin- 

ta-fei ra (22). O peão aca- 
bou não re sis tin do ao en- 
fren tar Ra fa el Ilha na ber- 

lin da. Lo go após ser
anun ci a do co mo eli mi- 

na do, Stron da par ti ci pou
de uma en tre vis ta no

PlayPlus e fa lou so bre os
mai o res acon te ci men tos
do reality. Ao ser ques ti o- 
na do so bre a po lê mi ca
ex pul são de Nad ja o fi si- 
cul tu ris ta con tou: “Não

fa ço ideia de co mo foi tu- 
do, por que eu não es ta- 

va no quar to na ho ra que
eles bri ga ram. Per gun tei
pro Cai que se ele pro vo- 
cou e ele dis se que não.
Mas se ele pro vo cou, ele
tá er ra do”. Por fim o peão
foi ques ti o na do so bre um
pos sí vel ca sa men to com

Lu a ne e dis se: “Ca sa- 
men to a gen te vai ter

que con ver sar. Tem que
ter um pas so a pas so. Já
me pre ci pi tei em ou tros

re la ci o na men tos, e ago- 
ra que ro fa zer di rei to.

Aqui é ou tro mun do, pre- 
ci sa mos nos co nhe cer di- 
rei to. Não pos so ga ran tir

que a gen te vá se ca sar”.
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que a gen te vá se ca sar”.
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A can to ra Pa bl lo Vit tar
re ve lou que es tá in te -
res sa da por um ra paz
que co nhe ceu no iní -
cio do mês sain do de
um show: “Sai do meu
show e co nhe ci uma
pes soa. Não bei jei
nem na da. Só fi quei
en can ta da. Fa lei pa ra
as mi nhas ami gas que
es ta va fi can do apai -
xo na da”, de cla rou em
en tre vis ta ao pro gra -
ma ‘Con ver sa com Bi -
al’. Tro ca ram te le fo -
nes, mas até en tão o
dia da gra va ção do
pro gra ma, ain da não
ti nha ro la do na da mais
sé rio, e de cla rou que é
por fal ta de tem po.

Pabllo Vittar revela
que está
apaixonada

Rihanna capricha no carão e
surpreende ao posar de
topless nas redes sociais

 
Os se gui do res de Rihan na fi ca ram sur pre- 
sos com a fo to que a can to ra com par ti- 

lhou em su as re des so ci ais. Na ima gem, a
mo re na apa re ce de to pless, usan do ape- 
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Simaria se irrita durante
show e dispara: “Pode ir
embora”
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Quando o assunto é economia de energia, algumas dúvidas são bem 
comuns. Por exemplo: Como economizar energia elétrica em casa? Como 

gastar menos energia? Como economizar energia no chuveiro? Bem, já 
que o nosso assunto é economia, você vai conhecer quais são as melhores 

dicas para economizar energia elétrica. Vamos lá, pessoal!

sexTa, sábado e doMIngo, 20, 21 e 22 de abRIl de 2018 www.aquima.com.br

É importante compreender que é papel de todos ajudar no 
combate ao desperdício de energia elétrica. Talvez você esteja 
se perguntando, mas como posso fazer isso? a reposta é bem 
simples, quando mudamos algumas atitudes cotidianas, o con-
sumo de energia reduz consideravelmente e além de gastar me-
nos dinheiro, ainda ajudamos na preservação do meio ambien-
te, aumentando o tempo de vida dos recursos não-renováveis

Lâmpadas

Agora falando da iluminação artificial, o indicado é sempre 
optar pelas lâmpadas de led ou fluorescentes, além de uma ilu-
minação muito mais eficaz, estes modelos geram um gasto mui-
to menor quando comparadas as lâmpadas incandescentes. 
jamais deixe as luzes acessas sem necessidade, sendo assim, 
apague as luzes sempre que sair daquele local.

deixe a televisão ligada apenas 
quando alguém estiver assistindo. o 
aparelho mais indicado é aquele 
que possui um timer, ou seja, você 
pode programar o seu desligamento. 
jamais deixe os seus aparelhos em 
stand-by, o certo é desligá-lo com-
pletamente ou retirá-lo da tomada 
quando não estiver em uso. depen-
dendo do aparelho e do seu tempo 
de fabricação, esta função stand-
by pode ser responsável pelo con-
sumo de até 18W/h de potência.

o primeiro passo para gastar menos energia com a geladeira 
está no seu controle de temperatura, deixe-a na posição inver-
no e ajuste o termostato para evitar desperdício de consumo. 
jamais forre as prateleiras com plásticos ou panos e nunca use 
a parte traseira da geladeira para secar roupas e tênis, isso faz 
com que haja um esforço dobrado do equipamento. observe 
se as borrachas de vedação da porta estão em bom estado 
de conservação e por fim, não coloque o fogão e a geladeira 
próximos, porque um irá interferir no funcionamento ideal do 
outro e aumentar o consumo de energia

o primeiro passo começa quando você planeja a sua casa, 
escolha sempre as cores claras para pintar as paredes e tetos, 
isso faz com que o ambiente fique naturalmente mais claro e 
a necessidade de acender a luz em horários indesejados seja 
muito menor. outra atitude que pode favorecer esta ilumina-
ção natural dos cômodos está na escolha das janelas e nos seus 
posicionamentos. sendo assim, abra bem as cortinas e deixe 
a luz natural entrar!

Como economizar energia elétrica?

Use corretamente os eletrodomésticos!

Televisão

Geladeira

Como gastar menos energia elétrica em 
casa?

separe o dia para lavar roupa e utilize o máximo de 
roupas indicado pelo fabricante de uma só vez. as 
pessoas que lavam roupas em pequenas porções e 
várias vezes por semana certamente têm um gasto 
muito maior. outra dica é limpar periodicamente o 
filtro da máquina e sempre que possível, aproveitar 
os dias ensolarados para secar as roupas natural-
mente, as secadoras de roupa aumentam muito o 
consumo de energia.

Máquina de lavar roupas

assim como na sugestão da máquina de lavar, separe um 
dia para passar roupa, porque ligar o ferro de passar várias 
vezes por semana também servirá para aumentar o consumo 
elétrico. Caso seja necessário interromper o trabalho, mesmo 
que por pouco tempo, o mais indicado é desligá-lo comple-
tamente. um dica muito interessante, é que você aproveite 
a temperatura elevada do ferro mesmo após desligar para 
passar as roupas mais leves, como por exemplo as lingeries.

Ferro de passar roupa

Chegando ao grande vilão quando o assunto é econo-
mizar energia, as dicas são bem simples! Tome banho rápidos 
e eficientes, jamais ultrapasse 15 minutos por dia. Uma insta-
lação inadequada do chuveiro pode aumentar absurda-
mente o gasto de energia, ou seja, a instalação correta não 
serve apenas para prevenir acidentes, mas sim para favore-
cer o gasto ideal. sempre que possível, tome banhos com o 
chuveiro na posição verão ou até mesmo completamente 
desligado.  jamais reaproveite uma resistência queimada, 
porque além de aumentar o consumo de energia, esta situ-
ação pode colocar em risco a segurança de quem usa este 
equipamento.

Chuveiro elétrico
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Assassinados a tiros
Duas pessoas são assassinadas. Um dos casos aconteceu na Camboa. A vítima         
foi uma mulher, encontrada morta em uma calçada de um comércio

A Po lí cia Mi li tar do Ma-
ra nhão, atra vés do Des- 
ta ca men to do mu ni cí pio 
de Al to Ale gre do Ma ra-
nhão, con se guiu pren-
der em fla gran te de Jo sé 
Car los de Sou sa Sil va, de 
41 anos, e Ma teus Li ma 
Bra ga, de 18 anos.

A du pla é sus pei ta pe- 
lo cri me de trá fi co de 
dro gas na re gião les te 
do es ta do.

A guar ni ção re a li za va 
pa tru lha men to no bair ro 
San ta Lu zia, quan do 
avis tou os dois sus pei tos 
e lo go exe cu ta ram o tra- 
ba lho de abor da gem e 
de re vis ta na du pla.

Fo ram apre en di das 18 
uni da des de uma subs- 
tân cia si mi lar a ma co- 
nha, um ca chim bo e R$ 
1.056 em es pé cie.

De ime di a to, foi de- 
cre ta da a pri são da du- 
pla, sen do en ca mi nha- 
da a De le ga cia de Po lí-

Dupla presa por tráfico

cia Ci vil da ci da de de Al- 
to Ale gre pa ra ser to ma- 
das as pro vi dên ci as ca bí- 
veis.

Ti jo la da nas cos tas
A Po lí cia Ci vil pren deu 

em fla gran te um jo vem 
que agre diu uma ga ro ta 
com uma ti jo la da. O sus- 
pei to, iden ti fi ca do co mo 
Is ma el Di as da Sil va, de 18 
anos, pe los cri mes de le- 

são cor po ral, ame a ça e 
in jú ria con tra uma ado les- 
cen te de 14 anos, por mo- 
ti vo de ciú mes, fa to ocor- 
ri do na Rua Hen ri que Di as, 
Vi la Gus mão, em fren te à 
re si dên cia da ví ti ma.  No 
lo cal foi apre en di do o ti jo- 
lo que foi ar re mes sa do 
pe lo con du zi do que atin- 
giu as cos tas da ado les- 
cen te e uma gar ra fa que 
Is ma el por ta va no mo- 

Aluna com faca 
Po li ci ais mi li ta res do 6º

Ba ta lhão re a li za ram uma
reu nião com pais, alu nos
e ges to res da UI Pro fes sor
Car los Cu nha, lo ca li za da
no bair ro São Cris tó vão.

A reu nião foi por con ta
de três alu nas do 7°Ano.
Sen do que uma de las foi
en con tra da uma fa ca
den tro de sua mo chi la.
Se gun do tes te mu nhas, a
ar ma bran ca se ria pa ra
uma pos sí vel in ves ti da

con tra uma ou tra alu na.
Di an te dos fa tos, che ga- 
do a um con sen so que fi- 
ca ria a cri té rio da ges tão
da es co la pa ra me di das
ca bí veis.

Após a reu nião, os po li- 
ci ais re a li za ram pa les tras
na tur ma on de deu-se o
fa to, fa lan do so bre a vi o- 
lên cia no am bi en te es co- 
lar e as con sequên ci as
de seus atos pa ra si e seus
res pon sá veis.

O cor po de uma mu lher foi en con tra- 
do no bair ro da Cam boa. A ví ti ma foi
en con tra da na cal ça da de um es ta be- 
le ci men to co mer ci al e com mui to san- 
gue es pa lha do no lo cal. 

A Po lí cia Mi li tar foi aci o na da e, ao
che gar ao en de re ço in di ca do pe las
de nún ci as, cons ta tou a ve ra ci da de da
in for ma ção. Mi nu tos de pois, pe ri tos do
Ins ti tu to Mé di co Le gal (IML) e Ins ti tu to
de Cri mi na lís ti ca (Icrim) che ga ram ao
lo cal pa ra dar iní cio aos pro ce di men tos
de pra xe e re mo ção do cor po. 

As pri mei ras in for ma ções re ve lam
que a mu lher te ria si do as sas si na da a ti- 
ros.

Mor te na ba la
Na ci da de de São Ma teus, um jo vem,

iden ti fi ca do co mo Vag ner Sil va Li ma Fi- 
lho foi exe cu ta do a ti ros. Po li ci ais mi li ta- 

res do 23º Ba ta lhão re ce be ram in for ma- 
ções de que uma pes soa te ria si do atin- 
gi da a ti ros, na Rua do Se tú bal, nas pro- 
xi mi da des do ce mi té rio da ci da de.

Os po li ci ais, ao che ga rem no lo cal do
cri me, en con tra ram uma aglo me ra ção
de pes so as em vol ta do cor po de Vag- 
ner. Os pri mei ros pro ce di men tos in ves ti- 
ga ti vos fo ram ini ci a dos. 

Os PMs fi ze ram in da ga ções a pes so as
que se ri am pos sí veis tes te mu nhas do
cri me, mas a “lei do si lên cio” im pe rou
no lo cal.

Vag ner Fi lho foi ba le a do vá ri as ve zes,
sen do que um dos ti ros atin giu a ca be- 
ça da ví ti ma. Os mi li ta res re a li za ram ron- 
das pe las pro xi mi da des com o ob je ti vo
de iden ti fi car e pren der o sus pei to, mas
não con se gui ram. As au to ri da des fo- 
ram in for ma das do fa to. As in ves ti ga- 
ções con ti nu am.
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R
í ver (PI) e Bra sí lia (DF) são
os úni cos ti mes que con- 
se gui ram uma pro e za:
não mar ca ram ne nhum

pon to em uma edi ção do Cam- 
pe o na to Bra si lei ro (sé rie A). Em
1982, o Rí ver per deu su as oi to
par ti das, to man do 26 gols e mar- 
can do ape nas seis.

O Bra sí lia fez cam pa nha pa re- 
ci da em 1984: oi to der ro tas, 24
gols so fri dos e qua tro mar ca dos.
Vá ri os ti mes per de ram mais jo gos
em Cam pe o na tos Bra si lei ros,
mas, pe lo me nos, mar ca ram al- 
gum pon to e su pe ra ram a ri dí cu- 
la mar ca de 0% de apro vei ta- 
men to. O CSA (de Ala go as), em
1974, por exem plo, per deu 16 jo- 
gos, mas em pa tou dois e ga nhou
um, ou se ja, te ve apro vei ta men- 
to de 10,5%.

Até o Ma lu trom, do Pa ra ná,
que, gra ças ao con fu so re gu la- 
men to do Bra si lei rão de 2000, jo- 
gou ape nas du as par ti das na pri- 
mei ra di vi são, con se guiu mar car
um pon ti nho.

En tre os ti mes que já fo ram
cam peões bra si lei ros, o mai or ve- 
xa me é do Atlé ti co Mi nei ro, em

1993: 14,2% de apro vei ta men to.
Pa ra fe li ci da de dos tor ce do res

do “Ga lo”, na que le ano não
hou ve re bai xa men to e o clu be,
cam peão na ci o nal em 1971, pô- 
de dar a vol ta por ci ma no ano
se guin te, quan do caiu ape nas
na se mi fi nal, con tra o Co rinthi- 
ans.

Mas an tes de sa ca ne ar seu
co le ga atle ti ca no, lem bre-se de
que seu ti me cer ta men te já man- 
dou mui to mal em al gu ma edi- 
ção do Bra si lei rão.

Pi or cam pa nha do Ga lo
 
Atlé ti co-MG
Pi or cam pa nha – 14,2% (1993)

 Ti me de 1993 – Luis Hen ri que, Lu- 
ci a no, An dré, Ryuler e Pau lo Ro- 
ber to; Val dir, Cris to vão, Pa el e
Ne gri ni; Rei nal do e Re nal do. Téc- 
ni co: Ota cí lio Gon çal ves

 Pi or re sul ta do – Atlé ti co-MG 1 x 3
Vas co

 A cam pa nha – 4 pon tos em 14 jo- 
gos: 1 vi tó ria, 2 em pa tes, 11 der- 
ro tas, -14 (sal do)

 Pi or co lo ca ção*** – 32º (32 ti- 
mes), em 1993

 

O ATLÉTICO-MG FOI REBAIXADO EM 1993 APÓS PÉSSIMA CAMPANHA

Saiba quais são os piores times da história da
Série A do Campeonato Brasileiro

Os piores do
Brasileirão

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