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RECEITA – BALA DE BANANA TRADICIONAL

Cruzadas
DICAS – PARA SUA 
MAQUIAGEM DURAR MAIS

1 - Um rosto limpo, hidratado e sem 
oleosidade, é importante sempre. Mas 
você sabia que isso também ajuda na 
fixação da maquiagem? Antes de fazer o 
make, lave bem a sua pele, retirando toda 
a oleosidade. As partículas de sujeira e 
a oleosidade do rosto são vilãs na hora 
da maquiagem, pois eles dificultam a 
penetração dos produtos na pele, fazendo 
com que o make saia mais rápido. Por isso, 
cuide bem da sua pele (não só antes de ir 
pra balada, hein?!)

2 - Parece meio óbvio, mas é super 
importante lembrar que, antes de usar a 
maquiagem, devemos dar uma olhadinha 
em sua data de validade, para termos 
certeza de que está dentro do prazo. 
A maquiagem vencida faz mal para 
nossa pele, podendo causar irritações, 
conjuntivite e demais doenças cutâneas. 
Além disso, a maquiagem perde seu poder 
de fixação, ou seja, ela sai rapidinho da 
nossa pele.

3 - Aplique um corretivo embaixo dos 
olhos e sobre as manchas da pele, de 
modo que elas fiquem mais suaves. Depois, 
aplique uma base sobre todo o rosto. Além 
de deixar a pele mais bonita e com toque 
aveludado, a base ajuda na fixação das 
demais maquiagens como sombra e blush.
4 - Uma dica super bacana para fazer o 
batom durar mais tempo é aplicar uma 
base ou pó sobre os lábios. Sim! Isso 
mesmo! Pode parecer estranho, mas, assim 
como no rosto, a base ajuda a fixar melhor 
o batom. Com essa dica, você nem vai mais 
precisar levar o batom na bolsa pra retocar 
váááárias vezes durante a noite!

Ingredientes
12 bananas nanicas maduras
24 colheres (sopa) de açúcar (720 g 
mais ou menos)
1 colher (sopa) manteiga
1 colher (sopa) de suco de limão
1/2 xícara (chá) de cacau em pó

Modo de Preparo
1 - Bata as bananas no liquidificador 
até virar uma pasta homogênea
2 - Em uma panela misture o açúcar 
e os demais ingredientes
3 - Leve ao fogo e mexa sempre até 
dar ponto tipo de brigadeiro (até 
soltar da panela)
4 - Em uma forma untada com 
margarina, despeje a bala, nivele e 
espere esfriar

PIADA
DANDO UM TEMPO DAS REDES SOCIAIS
Pessoal, resolvi dar um tempo no whats, no face e 
demais redes sociais para me dedicar mais ao meu 
trabalho e minha família. Espero a compreensão de 
todos, pois temos que viver em paz com a sociedade 
e conhecer o mundo fora da tecnologia de um celu-
lar ou computador.
Acredito que se tudo der certo volto daqui 5 minutos! 
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Horóscopo

Novelas

Malhação – Vidas Brasileiras
Rafael acompanha Camila ao 
hospital e Valéria cuida de Márcio, 
que passa mal. Álvaro confessa 
a Verena que seu estado de 
saúde voltou a piorar e a menina 
pede ajuda a Gabriela. Márcio se 
emociona ao ouvir os batimentos 
cardíacos do bebê de Camila. 
Santiago e Michael se entendem. 
Michael se oferece para ajudar 
Úrsula a se inscrever no concurso 
de vídeos de poesia de Portugal. 

Espelho da Vida

Cris conta para Dalton sobre 
suas viagens no tempo. Lenita 
confirma a Alain que roubou as 
fotos do computador de Isabel. A 
Guardiã entrega a chave da casa 
de Julia para Cris. No passado, 
Dora facilita o encontro de Cris/
Julia com Danilo. Bola repreende 
Solange e Emiliano pela discussão 
durante o ensaio. Priscila faz as 
pazes com Flor.

O Tempo não Para
Cesária bebe a xícara de chá que 
Agnese preparou para Marocas, 
deixando a governanta frustrada. 
Betina conta a Helen que Emílio 
a ameaçava. Florêncio e Barão 
desconfiam que Teófilo tenha 
desviado dinheiro do caixa. 
Cesária sente um mal-estar. 
Mateus tenta levar Waleska do 
cortiço, mas ela insiste em ficar 
sozinha. 

Sétimo Guardião
Laura chega a Serro Azul. 
Sóstenes pede que Gabriel 
converse com a ex-noiva antes 
de se relacionar com Luz. Os 
guardiães se reúnem na prefeitura 
e Egídio diz a Aranha para 
examinar Gabriel. Valentina 
chega a Serro Azul. Robério 
avisa a Sampaio sobre a chegada 
de Laura à cidade. Valentina se 
instala em sua nova casa. León 
observa o sobrado. 

ÁRIES - Dia em que deverá tomar cuidado 
com estranhos, novas amizades, vizinhos e 
pessoas que são de sua inteira confiança. Só 
viaje se for de muita necessidade.  
 
TOURO - Dia em que fará muitas relações, 
mas poucas amizades sinceras e leais. Por 
outro lado, é bom ir se precavendo, pois a 
partir de amanhã, estará desfavorável
 
GÊMEOS - Novos planos para sua elevação de 
cargo e de conhecimentos profissionais deverão 
ser estudados agora. De resto, a influência será 
ótima na vida amorosa e familiar. 
 
CÂNCER - Enormes probabilidades de realizar 
suas mais antigas esperanças e desejos se 
apresentarão neste dia. 
 
LEÃO - Dia um tanto quanto agitado para você. 
Mas, para que tudo saia a contento, deverá 
tomar uma atitude otimista e inteligente e 
evitar o nervosismo que de nada adianta. 
 
VIRGEM - Ótima oportunidade no setor 
comercial, com probabilidade de lucros. 
Bom também, para assuntos familiares e 
sentimentais. 
 
LIBRA - Dia em que deverá enfrentar alguns 
obstáculos em seu lar. Mas se usar de fato a 
inteligência conseguirá superá-los com sucesso. 
 
ESCORPIÃO - Dia em que será notado onde 
comparecer, sua reputação será elevada e 
seus ideais e ações deverão ser seguidas por 
pessoas que vivem a sua volta.
 
SAGITÁRIO - O período lhe favorecerá nas 
investigações, estudos, pesquisas e na 
medicina. 

CAPRICÓRNIO - Algumas perturbações 
passageiras com os filhos estão previstas hoje. 
Aja com calma e autoconfiança 
 
AQUÁRIO - Muita atividade profissional e 
êxito nos negócios e novos empreendimentos 
sociais, estão previstos para você neste 

5 - Depois de frio retire o conteúdo da 
forma com a ajuda de um pouco de açú-
car, caso grude
6 - Corte as balas com uma tesoura ou 
com a faca mesmo, depois passe no açú-
car refinado e está pronto
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Vagas de emprego
Com oportunidades para todos os níveis de escolaridade, o jornal Aqui-MA traz listão
do emprego para que você não fique mais desempregado e saia da pindaíba

PSI CÓ LO GO – Ex pe ri- 
ên cia em aten di men to 
com cri an ças; Cur sos de 
TEA ou ABA; Mí ni mo de 3 
anos de for ma ção. En vi- 
ar cur rí cu lo pa ra: 
c.equilibrio2016@hot- 
mail.com

FO NO AU DIÓ LO GO – 
Ex pe ri ên cia em aten di-
men tos com cri an ças; 
Cur sos de TEA ou ABA, 
lin gua gem, se le ti vi da de 
ali men tar, dis fa gia, apra- 
xia de fa la e har mo ni za- 
ção oro fa ci al; Mí ni mo de
3 anos de for ma ção. En-
vi ar cur rí cu lo pa ra: 
c.equilibrio2016@hot- 
mail.com

NU TRI CI O NIS TA – Res-
pon sa bi li da de so ci al; 
Cui da do com a saú de; 
Ex pe ri ên cia na área; Dis- 
po ni bi li da de de ho rá rio; 
Se xo fe mi ni no. En vi ar 
cur rí cu lo até 30/11 pa ra: 
aten di men to@ro sa li a- 
bar bo sa.com.br

Mais oportunidades

CO OR DE NA DOR (A) 
CUR SO DE IN GLÊS – For- 
ma ção em Pe da go gia, 
Ad mi nis tra ção de em pre- 
sas e áre as afins; Ca das- 
trar cur rí cu lo no si te 
www.mar ci a lins.com.br 
ou en vi ar pa ra o e-mail: 
va ga@mar ci a lins.com.br 
com o tí tu lo “CO ORD. 
CUR SO” ATÉ O DIA 08/12.

ES TÁ GIO TÉC. EM SE GU- 
RAN ÇA DO TRA BA LHO – 
Tra ba lhar em uma la van- 
de ria de São Luís; Pre fe- 
rên cia pa ra quem já ter- 
mi nou o cur so. En vi ar cur rí- 

cu lo pa ra: va nia.se gu ran- 
catst@gmail.com

OPE RA DOR DE CAI XA – 
Com ex pe ri ên cia. En vi ar 
cur rí cu lo pa ra: 
rh.loja09@gmail.com

CON SUL TOR DE VEN DAS 
– Com ex pe ri ên cia. En vi ar 
cur rí cu lo pa ra: 
rh.loja09@gmail.com

ES TÁ GIO AD MI NIS TRA- 
ÇÃO – cur san do Ad mi nis- 
tra ção, Ci ên ci as con tá- 
beis, En ge nha ria de Pro- 
du ção, Ges tão em pre sa- 
ri al. En vi ar cur rí cu lo pa ra: 
rh.on li ne.slz@gmail.com

Outras vagas
VA GAS RES TAU RAN TE –

  Ex pe ri ên cia pré via na
área; En vi ar cur rí cu lo
com fo to pa ra o e-mail:
rh.unique3@hot mail.com

OPE RA DO RA DE CAI XA
–  Res pon sa bi li da de so ci- 
al; Ex pe ri ên cia na área;
Dis po ni bi li da de de ho rá- 
rio. En vi ar pa ra: aten di- 
men to@ro sa li a bar bo- 
sa.com.br

ATEN DEN TE DE SA LÃO –
 En vi ar cur rí cu lo até 30/11
pa ra: aten di men to@ro sa- 
li a bar bo sa.com.br

AU XI LI AR FI NAN CEI RA –
 En vi ar cur rí cu lo até 30/11
pa ra: aten di men to@ro sa- 
li a bar bo sa.com.br

LÍ DER DE SA LÃO –  Dis- 
po ni bi li da de de ho rá rio;
Se xo fe mi ni no. En vi ar cur- 
rí cu lo até 30/11 pa ra:
aten di men to@ro sa li a bar- 
bo sa.com.br

SER VI ÇOS GE RAIS –
Res pon sa bi li da de so ci al;
Cui da do com a saú de;

Ex pe ri ên cia na área; Dis- 
po ni bi li da de de ho rá rio;
Am bos os se xos. En vi ar
cur rí cu lo até 30/11 pa ra:
aten di men to@ro sa li a bar- 
bo sa.com.br

AUXI LI AR DE CO ZI NHA –
Res pon sa bi li da de so ci al;
Cui da do com a saú de;
Ex pe ri ên cia na área; Dis- 
po ni bi li da de de ho rá rio;
Am bos os se xos. En vi ar
cur rí cu lo até 30/11 pa ra:
aten di men to@ro sa li a bar- 
bo sa.com.br

MA NI PU LA DOR DE HOR- 
TI FRU TI – Res pon sa bi li da- 
de so ci al; Cui da do com
a saú de; Ex pe ri ên cia na
área; Dis po ni bi li da de de
ho rá rio; Am bos os se xos.
En vi ar cur rí cu lo até 30/11
pa ra: aten di men to@ro sa- 
li a bar bo sa.com.br

RE PO SI TOR – Ex pe ri ên- 
cia na área;En vi ar cur rí- 
cu lo até 30/11 pa ra:
aten di men to@ro sa li a bar- 
bo sa.com.br

Es tá na pin daí ba e não con se gue
em pre go? O jor nal Aqui-MA traz uma
se le ção de va gas de tra ba lho dis po ní- 
veis na Gran de Ilha de São Luís. As opor- 
tu ni da des são pa ra vá ri os car gos de to- 
dos os ní veis de es co la ri da de. Não per- 
ca tem po!

GE REN TE DE VEN DAS – Em pre sa imo bi- 
liá ria con tra ge ren te de ven das com ex- 
pe ri ên cia. En vi ar cur rí cu lo pa ra: acer te- 
con tra ta@gmail.com

AUTÔ NO MO – Pa ra cap ta ção de cli- 
en tes; Com ou sem ex pe ri ên cia. Con ta- 
to: Bra ga.car va lho adv@gmail.com

CON SUL TOR DE VEN DAS – Co nhe ci- 
men tos bá si cos em in for má ti ca; Ex pe ri- 
ên cia/ven das; Boa es cri ta e co mu ni ca- 
ção. En vi ar cur rí cu lo pa ra:
zeferinovieiraadm09@gmail.com

AS SIS TEN TE DE AU DI TO RIA – Su pe ri or
em an da men to em Ad mi nis tra ção, Ci- 

ên ci as Con tá beis, En ge nha ria de Pro- 
du ção, Tec no lo gia da In for ma ção e
áre as afins; Ex cel In ter me diá rio e co- 
nhe ci men tos no sis te ma Tasy; Co nhe ci- 
men tos bá si cos em Au di to ria, ges tão de
qua li da de e con tas mé di cas. En vi ar
cur rí cu lo pa ra: opor tu ni da de.cli ni- 
cas@gmail.com

CON SUL TOR DE VEN DAS –  Pa ra con- 
cor rer à va ga, o in te res sa do pre ci sa ter
en si no mé dio com ple to; além de ser
ne ces sá rio vi vên cia com pros pec ção
de cli en tes Pes soa Ju rí di ca; Co nhe ci- 
men tos bá si cos em Ex cel e Pa co te Of fi- 
ce; Fa ci li da de em ven das e dis po si ção
pa ra tra ba lhar com me tas; Co nhe ci- 
men to no mer ca do lo cal em qual quer
seg men to; Ex pe ri ên cia com ven das
cor po ra ti vas. Os can di da tos tem que
en vi ar cur rí cu lo pa ra: ho- 
me.oportunidades01@gmail.com

https://banca.oimparcial.com.br/
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O
pre fei to Edi val do Ho lan da Jú ni or
es te ve mais uma vez vis to ri an do
as obras do Com ple xo De o do ro,
que es tá sen do exe cu ta da pe lo

Ins ti tu to do Pa trimô nio His tó ri co e Ar tís ti co
Na ci o nal (Iphan), em par ce ria com a Pre fei- 
tu ra de São Luís. A obra, que se gue o cro no- 
gra ma pre vis to, avan ça ago ra pa ra a via
que li ga as pra ças De o do ro e Panthe on que
já es tá sen do pre pa ra da pa ra re ce ber o no- 
vo pa vi men to. As má qui nas tra ba lham re gu- 
lar men te pa ra exe cu ção dos ser vi ços que
in te gram o PAC Ci da des His tó ri cas, do Go- 
ver no Fe de ral.

Es tão pra ti ca men te pron tas as obras da
Pra ça do Panthe on, em fren te à Bi bli o te ca
Pú bli ca Be ne di to Lei te. Na De o do ro, as
obras se guem em rit mo bem avan ça do. A
pre vi são de en tre ga das obras des te Com- 
ple xo De o do ro – for ma do pe las pra ças e
ain da as ala me das Sil va Maia e Go mes de
Cas tro – bem co mo o pri mei ro tre cho da
Rua Gran de, é no mês de de zem bro. O pre- 
fei to adi an tou que to da a re gião vai re ce- 
ber a de co ra ção de Na tal que es tá sen do
con cluí da nas pra ças Pe dro II e Be ne di to Lei- 
te, além de ou tros pon tos da ci da de.

As obras da De o do ro, Panthe on e nas ala- 
me das Go mes de Cas tro e Sil va Maia ti ve- 
ram iní cio no mês de maio. No se gun do mo- 
men to fo ram ini ci a das as obras na Rua
Gran de, que se guem em rit mo re gu lar já
atin gin do 60% de to do o tre cho que com- 
pre en de 10 qua dras, en tre o com ple xo De o- 
do ro e Pra ça João Lis boa. Pe lo cro no gra ma
de exe cu ção das obras, em mar ço de 2019
es ta rá con cluí da as obras de to do o com- 
ple xo.

Na Pra ça do Panthe on já fo ram con cluí- 
dos os ser vi ços de to da par te es tru tu ral e ur- 
ba nís ti ca da obra, com co lo ca ção do pi so
em con cre to la pi da do e de gra ni to na área
cen tral; ins ta la ção de ca ra man chões, que
são es tru tu ras co ber tas que vão pro por ci o- 
nar be le za e som bre a men to aos am bi en tes.
O es pa ço tam bém já es tá re ce ben do os re- 
to ques fi nais do pro je to pai sa gís ti co, com
co lo ca ção de gra ma do ti po es me ral da e
plan ta ção de ar bus tos na ti vos da re gião. Já
fo ram ins ta la das as ba ses dos pos tes pa ra
im plan ta ção do no vo sis te ma de ilu mi na ção
pú bli ca do es pa ço; e cons truí das tam bém
as ba ses dos bus tos or na men tais que re tor- 
na rão à pra ça. Nas pró xi mas se ma nas se rá

da do iní cio ao tra ba lho de co lo ca ção do
no vo mo bi liá rio ur ba no, com ins ta la ção de
no vos ban cos de pe dras de li oz e li xei ras.

Já no es pa ço da Pra ça De o do ro, as obras
es tão em ple no va por. No lo cal são re a li za- 
dos ser vi ços de cons tru ção da es tru tu ra de
con cre to da es pla na da, uma es pé cie de
ele va ção que da rá uma no va ca rac te rís ti ca
ur ba nís ti ca ao es pa ço. A Pra ça De o do ro
tam bém es tá re ce ben do obras de dre na- 
gem e tra ta men to sa ni tá rio, pre pa ra ção pa- 
ra re ce ber o no vo cal ça men to, mo bi liá rio e
sis te ma de ilu mi na ção; fi a ção sub ter râ nea e
du tos de pas sa gem de fi bra óti ca. O pro je to
con tem pla ain da a cons tru ção de ba nhei- 
ros pú bli cos, im plan ta ção de sis te ma de si- 
na li za ção, no va pa vi men ta ção de con cre- 
to la pi da do e aces si bi li da de.

Se rão ins ta la dos ba nhei ros, mar ca dos os
can tei ros com es pa ço mais am plo pa ra
mai or per me a bi li da de do so lo às plan tas e
de mar ca das as áre as de es ta ci o na men to
com aces si bi li da de e cons truí do um cen tro
ad mi nis tra ti vo pa ra uso de equi pes de fis ca li- 
za ção e se gu ran ça. O cen tro ad mi nis tra ti vo
vai con tar com um mi ran te pa ra ser vir co mo
área de vi vên cia e con tem pla ção pú bli ca.

A PRAÇA PANTHEON ESTÁ QUASE PRONTA PARA A ENTREGA PREFEITO EDIVALDO VISTORIOU AS OBRAS DO CENTRO HISTÓRICO 

Prefeito Edivaldo acompanha obras do novo pavimento nas ruas do Passeio e Rio Branco

Obras no Centro Histórico
estão a todo vapor

https://banca.oimparcial.com.br/
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No úl ti mo sá ba do, 24
de no vem bro, Mi lei de
Mihai le fez uma gran -
de fes ta pa ra co me -
mo rar o ani ver sá rio do
seu fi lho Yhudi. Após
inú me ros bar ra cos,
des ta vez a ce le bra -
ção não con tou com
a pre sen ça do pai da
cri an ça, o can tor
Wesley Sa fa dão. 
 Em seu per fil do Ins ta -
gram Mi lei de com par -
ti lhou um pou qui nho
da fes ta, e em uma fo -
to jun to com o fi lho, a
em pre sá ria es cre veu: 
“Na da tem mais va lor
que seu sor ri so! Fe liz
ani ver sá rio meu fi lho,
vo cê veio pra trans for -
mar tu do em mim! Que
se ja os mo men tos e o
ano mais fe liz de sua vi -
da.
 De se jo mui ta saú de e
mui tas fe li ci da des”.
Re cen te men te um fa -
to inu si ta do acon te -
ceu com a mo re na.
 Mi lei de Mihai le com -
par ti lhou com seus se -
gui do res a in for ma ção
de que ha via des ban -
ca do Bru na Mar que zi -
ne e Ta tá Wer neck e
le va do o prê mio ‘Íco -
ne da in ter net’, com
57% dos vo tos. Nos úl ti -
mos tem pos Mi lei de,
Wes lei e sua atu al mu -
lher só vi vem nas man -
che tes dos por tais de

Sem Wesley
Safadão, Mileide
Mihaile faz festa de
aniversário para o
filho Yhudi

Ex-BBB Tatiele Polyana
sensualiza com lingerie em

ensaio na web
Ex-BBB Ta ti e le Polyana sen su a li zou ao com- 
par ti lhar no Sto ri es do Ins ta gram os bas ti- 

do res de um en saio de lin ge rie e di vi diu al- 
guns mo de los da cam pa nha. No Sto ri es,
Ta ti e le Polyana apa re ce usan do uma lin- 
ge rie pre ta bem trans pa ren te na bar ri ga.
A loi ra sem pre com par ti lha mui tos cli ques
com seu cor po es cul tu ral nas re des so ci ais
e sem pre faz su ces so com seu ama dos fãs.

Longe da televisão, Luisa
Mell decide criar canal no
YouTube

Lui sa Mell es tá há al gum tem po
ten tan do em pla car al gum for ma to
de pro gra ma na TV aber ta, sua úl ti- 
ma con tra ta ção foi da Band. Lui sa
tem no vos pro je tos em vis ta, is so
por que ela pre ten de fo car no pú bli- 
co da in ter net e vai abrir seu pró prio
ca nal. Lui sa con tou a no vi da de du-
ran te en tre vis ta pa ra o si te No tí ci as
da TV: “Pos so fa lar? Eu acho que a
in ter net, ho je em dia, dá mui to mais
vi si bi li da de do que a TV. “Ho je em
dia, pa ra to do mun do que quer me
as sis tir, bas ta ir no meu Ins ta gram,
nas mi nhas re des so ci ais, e lo go
mais no meu ca nal do YouTube”.

Gusttavo Lima doa 12
mil reais para criança
tetraplégica durante

show

Du ran te um show na ma- 
dru ga da do úl ti mo do- 
min go (25), no Es tá dio
Na ci o nal Ma né Gar rin- 

cha, em Bra sí lia, o can tor
te ve uma be la ati tu de.
Ao no tar que na pla teia
uma jo vem es ta va com

uma pla ca es cri ta “To dos
pe lo Bre no”. Gus ta vo Li- 
ma de ci diu sa ber o que
era e des ceu do pal co.
O can tor en tão con ver- 
sou com a mo ça, Joyce

Al ve ren ga, mãe do ga ro- 
to Bre no. Ela ex pli cou que

pre ci sa va de uma do a- 
ção R$12 mil pa ra com- 
prar uma pró te se e uma
ca dei ra de ro das pa ra o
ga ro to, que é au tis ta. O
can tor ao ou vir a his tó ria
dis se que fa ria a do a ção
do va lor, o que dei xou o
pú bli co bem emo ci o na- 

do.

Gabi Prado se pronuncia após comentário
polêmico de Rafael Ilha

Por meio de sua
con ta ofi ci al no Twit- 
ter, Ga bi Pra do de ci- 
diu se pro nun ci ar,
após co men tá rio de
Ra fa el Ilha, so bre
João Zo li. Du ran te um
al mo ço, em A Fa zen- 
da 10, reality show da
Re cord TV, o ex-Po le- 
gar dis se que o fi lho
de Clau dio Zo li “tem
ca ra que era es tu pra do no co lé gio”. “Eu não ia me
ma ni fes tar so bre es se fa to, mas acho que não tem co- 
mo fi car ca la da. (…) Mui tas pes so as so frem com is so
di a ri a men te, en tão não de ve ser mo ti vo de pi a da,
nem pro vo ca ção. Es tu pro é as sun to sé rio, e brin car
com is so não po de ser nor ma li za do”, che gou a afir- 
mar a ex-pe oa. Após o co men tá rio de Ra fa el, João
de mons trou o quan to ha via fi ca do sem gra ça e in co- 
mo da do, com a fa la do co le ga de con fi na men to.

Alcione vai desfilar duas vezes na               
 avenida do samba

A car rei ra da Mar- 
rom es tá a to do va- 
por. E pro je tos não fal- 
ta rão pa ra ela a par tir
de 2019, en tre eles, o
lan ça men to de sua
bi o gra fia fei ta por Di- 
a na Ara gão, um mu si- 
cal de di ca do a sua vi- 
da e car rei ra, o lan ça- 
men to de DVD/CD ao vi vo can tan do clás si cos do re- 
per tó rio na ci o nal e in ter na ci o nal. Já no car na val, a
ma ra nhen se que tor ce pa ra a Man guei ra, tam bém
irá des fi lar na Por te la que vai ho me na ge ar Cla ra Nu- 
nes no car na val de 2019. “Sou Man guei ra. Mas irei
des fi lar tam bém na Por te la no pró xi mo ano, que irá
ho me na ge ar a Cla ra Nu nes no seu sam ba-en re do.
De pois que ela fa le ceu, eu gra vei Sem Com pa nhia,
usan do a voz de la na mú si ca.  Es sa mú si ca é tu do. Ela
di zia pa ra mim que quan do se ca sas se na igre ja, ela
en tra ria com es sa mú si ca can ta da por mim.” Con tou.
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C
o me ça o pe río do de chu va e jun to
com ele as te mi das vi ro ses po dem
sur gir. In de pen den te da ida de, é
du ran te o pe río do de chu va que

os ín di ces de vá ri as do en ças ten dem a au- 
men tar.

As chu vas in ten sas e em ex ces so, so ma- 
das ao acú mu lo de li xo em lo cais ina pro pri a- 
dos e à fal ta de cui da do com o pla ne ja- 
men to ur ba no, fa zem com que ocor ram ala- 
ga men tos, au men tan do o nú me ro de ca sos
de do en ças con ta gi o sas trans mi ti das pe lo
con ta to com a água acu mu la da nes ses ala- 
ga men tos.

Ho je vo cê vai co nhe cer al guns cui da dos
es pe ci ais com a saú de du ran te o pe río do
de chu va.

Du ran te o pe río do de chu va al gu mas áre- 
as po dem che gar a fi ca rem ala ga das, is so
po de fa ci li tar a con ta mi na ção por água da
chu va e pro mo ver o sur gi men to de al gu mas
do en ças já ci ta das.

Ve ja al gu mas di cas:
– La ve bem as mãos an tes de pre pa rar ali- 

men tos e ao se ali men tar. Pro cu re be ber
sem pre água – po tá vel, que não te nha ti do

con ta to al gum com as en chen tes, e a uti li ze
no pre pa ro dos ali men tos, es pe ci al men te
das cri an ças me no res de um ano.

– Não dei xe que cri an ças na dem ou brin- 
quem na água e na la ma das en chen tes.

– Evi te ma nu se ar ob je tos que te nham si do
atin gi dos pe la água ou la ma. Pro te ja os pés
e as mãos com bo tas e lu vas de bor ra cha ou
sa cos plás ti cos du plos.

– Jo gue fo ra me di ca men tos e ali men tos
(fru tas, le gu mes, ver du ras, car nes, grãos, lei- 
tes e de ri va dos, en la ta dos etc.) que en tra- 
ram em con ta to com as águas da en chen- 
te, mes mo que es te jam em ba la dos com
plás ti cos ou fe cha dos, pois, ain da as sim, po- 
dem es tar con ta mi na dos.

– Apro vei te tam bém pa ra la var as cai xas
d’água, mis tu ran do um co po de água sa ni- 
tá ria em 20 li tros de água. Es va zie, ti re a la- 
ma, jo gue a mis tu ra e aguar de 30 mi nu tos.
En cha com água lim pa, es va zie no va men te
e vol te a en cher. Só en tão, po de uti li zar a
água.

 Ago ra que vo cê já co nhe ce mais so bre os
cui da dos com a saú de du ran te o pe río do
de chu va po de se pre pa rar me lhor e pre ve- 
nir qual quer chan ce de con tá gio.

Lem bran do que, ca so al gum sin to ma de
qual quer do en ça ve nha a se ma ni fes tar,
pro cu re um mé di co ou se di ri ja a emer gên- 
cia mais pró xi ma de vo cê.

Nes ses mo men to con tar com um aten di- 
men to de saú de com ple to po de fa zer to da
di fe ren ça.

NO PERÍODO DE CHUVA ALGUMAS ÁREAS PODEM FICAR ALAGADAS ÁGUA DA CHUVA PROMOVE O SURGIMENTO DE ALGUMAS DOENÇAS

Doenças como a dengue, zika e febre chikungunya também são mais comuns durante o período

Como evitar a contaminação
por água da chuva
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Mo vi men ta ção nos
bas ti do res Tri co lor
Com o fim de tem po ra -
da, quan do Sam paio
Cor rêa fi na li zou as ati vi -
da des no ano de 2018 na
tar de do úl ti mo sá ba do
(24), no Es tá dio He ri ber to
Hul se, di an te do Cri ciú -
ma, o ti me ti ra fé ri as. No
úl ti mo con fron to da tem -
po ra da, o ti me ma ra -
nhen se per deu por 2 x 0 e
fe chou a dis pu ta do
Cam pe o na to Bra si lei ro
da Sé rie B com mais uma
der ro ta. As mo vi men ta -
ções, a par tir de ago ra,
se rão nos bas ti do res, pa -
ra de fi nir a si tu a ção do
elen co atu al, pos sí veis re -
no va ções, con tra ta ções
e lo gís ti ca da pré-tem po -
ra da 2019, que te rá iní cio
no dia 10 de de zem bro.

Pa pão é cam peão
nas qua dras
Nas qua dras, o Mo to Bas -
que te con quis tou a eta -
pa Nor te, do Cam pe o na -
to Ma ra nhen se de Bas -
que te, ao ven cer os Jo -
vens Ma ra nhen ses, por 62
a 51, no gi ná sio da AABB,
em São Luís. Kas sius Clay,
do Mo to, mar cou 29 pon -
tos e foi o ces ti nha do da
par ti da.
Com o tí tu lo, o Mo to es -
pe ra ago ra os ven ce do -
res das eta pas do in te ri or.
Ti mes das eta pas de Ca -
xi as, Im pe ra triz e Ba ca bal
vão se jun tar ao Mo to na
dis pu ta pe lo tí tu lo ge ral
do Ma ra nhen se de bas -
que te, ca te go ria adul to
mas cu li no. A fa se fi nal da
com pe ti ção es tá mar ca -
da pa ra co me çar no dia
7 de de zem bro.

Após con quis tar o bi cam pe o-
na to da Co pa do Bra sil de Be a ch 
Soc cer no fim de se ma na, o Sam-
paio Cor rêa es tre ou na Li ber ta do-
res, com pe ti ção re a li za da no Par- 
que Olím pi co da Bar ra, no Rio de 
Ja nei ro. A equi pe tri co lor não to-
mou co nhe ci men to do Ha ma cas 
F.C. (Bo lí via) e ven ceu por 7 a 
0. Ape sar do do mí nio, o Sam paio 
Cor rêa só con se guiu fu rar a re- 
tran ca do ad ver sá rio no fim do pri- 
mei ro pe río do com Zé Lu cas.

No se gun do tem po, o Sam paio 
foi ain da mais ofen si vo e con se- 
guiu am pli ar o mar ca dor sem mui- 
tas di fi cul da des com Fi li pe e Bru no 
Xa vi er. Não de mo rou mui to pa ra 
que a van ta gem tri co lor vi ras se 
go le a da com os ten tos de Zé Lu-
zas e Ro dri go.  No úl ti mo pe río do, 
o a equi pe ma ra nhen se ad mi nis- 
trou o re sul ta do. Mes mo sem for- 
çar mui to, o Sam paio am pli ou 
com Pau li nho e Zé Lu cas: 7 a 0.

Goleada na Libertadores
Sampaio Corrêa estreia na Copa Libertadores de Beach Soccer com goleada
por 7 x 0. A Bolívia já tinha conquistado a Copa do Brasil no último sábado

O Pa pão do Nor te di vul gou 
mais uma con tra ta ção pa ra a 
tem po ra da 2019: o ata can te Da- 
ni lo Gal vão. O atle ta vem pa ra ser 
o ca mi sa 9 do clu be que dis pu ta 
qua tro com pe ti ções no pró xi mo 
ano: 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.

Da ni lo Gal vão, de 27 anos, te ve 
óti ma pas sa gem pe lo Águia de 
Ma ra bá-PA, além de atu a ções no 
Pa ra ná-PR e por úl ti mo es ta va no 
Na ci o nal-AM.

No se tor ofen si vo no Mo to Club, 
a di re to ria já anun ci ou Ri car do 
Ma ra nhão, que re no vou con tra to 
pa ra 2019, Di e go Vic tor, e ago ra 
Da ni lo Gal vão.

Com Da ni lo, so be pa ra 18 o nú- 
me ro de atle tas anun ci a dos pe lo 
ti me mo ten se. A pré-tem po ra da 
se rá re a li za da na ca pi tal ma ra- 
nhen se e tem iní cio no dia 1º de 
de zem bro, quan do os atle tas che- 
gam. O téc ni co Wal la ce Le mos e

Papão anuncia Danilo Galvão

Pró xi mo jo go
O Sam paio vol ta rá à are na mon- 

ta da no Par que Olím pi co da Bar ra, 
no Rio de Ja nei ro, nes ta ter ça-fei ra 
(27), pa ra en fren tar a equi pe do 

Co de Iqui que (Chi le), em jo go vá li- 
do pe la se gun da ro da da da Co pa 
Li ber ta do res de Be a ch Soc cer. A 
par ti da co me ça rá às 11h15 (ho rá- 
rio de Bra sí lia).

o pre pa ra dos Jo nas de Godoy já se 
en con tram na ca pi tal pa ra dar iní- 
cio aos tra ba lhos.  Além de Da ni lo 
Gal vão, o Pa pão já fe chou com 
Wan der, Glei si nho, Ma teus Men des, 
os go lei ros Ro dol fo Cas tro, Vic tor 
Pai va, Lu cas Hulk, aos za guei ros An- 

dré Ri bei ro, Alis son Cas si a no e Lu- 
cas Di as, além do meia Ju ni nho Ar- 
can jo.

O Pa pão tam bém re no vou con- 
tra to com Di e go Re nan, Ra fa el 
San tos, Ri car do Ma ra nhão, Már cio 
Di o go e Vic tor Sal va dor.
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3 mortos em Bacabal
Confronto entre polícia e bandidos termina com três mortos, dois presos e           
dinheiro apreendido, após grande ação criminosa em Bacabal

Agen tes da Po lí cia Ci- 
vil, lo ta dos na 8ª De le ga- 
cia de Zé Do ca, pren de- 
ram o vi gia Alan Cam-
pos Car va lho, 42 anos, 
em cum pri men to a man- 
da do de pri são pre ven ti- 
va.

Alan Car va lho é sus-
pei to de cri me de es tu-
pro de vul ne rá vel con tra 
uma cri an ça de 9 anos. 
O cri me ocor reu há 15 di-
as no in te ri or da Es co la 
Antô nio de Sou sa San tos, 
na ci da de de Ara gua nã, 
on de o sus pei to é vi gia e 
a ví ti ma é alu na.

Pre so em Ri ba mar
Po li ci ais da De le ga cia 

Es pe ci al de São Jo sé de 
Ri ba mar con se gui ram 
exe cu tar a pri são em fla- 
gran te de Luís Cláu dio 
dos Mon tes Ri bei ro, o 
“Gu gu”, de 24 anos, sus- 
pei to pe lo cri me de rou-
bo e pe lo em pre go de

Vigia é preso por estuprar criança

ar ma de fo go.
De acor do com o de le- 

ga do Jor ge Pa che co, du- 
as ví ti mas pro cu ra ram as 
au to ri da des po li ci ais pa ra 
re la tar que dois cri mi no sos 
ar ma dos te ri am os ren di- 
dos na Vi la Mi ri ti tiua, em 
São Jo sé de Ri ba mar, sub- 
train do, com re quin tes de 
mui ta vi o lên cia, uma mo- 

to ci cle ta e dois apa re lhos 
de ce lu la res.  Após uma 
mi nu ci o sa e rá pi da in ves- 
ti ga ção, a Po lí cia Ci vil 
con se guiu iden ti fi car um 
dos au to res do cri me, sen- 
do es te Gu gu, que foi re- 
co nhe ci do pe las ví ti mas. 
A pri são foi exe cu ta da no 
bair ro São Rai mun do na 
ci da de bal neá ria de Ri- 

Sobrinho assassino
O so bri nho-ne to da

ido sa Antô nia Con cei ção
da Sil va, de 106 anos,
Alypio No le to da Sil va, de
24 anos, con fes sou que
ma tou a pa ren te a pau- 
la das, por ter si do vis to
por ela no mo men to que
fur ta va um di nhei ro da
ca sa da ví ti ma. O cri me
acon te ceu na ma dru ga- 
da dia 17 de no vem bro,
em Fei ra No va do Ma ra- 
nhão, dis tan te 783km da
ca pi tal. A con fis são foi
em in ter ro ga tó rio que du- 
rou mais de 10 ho ras).
Alypio era um dos qua tro
sus pei tos in ves ti ga dos de
ter ma ta do a ví ti ma. Ele

res pon dia em li ber da de
por uma ten ta ti va de ho- 
mi cí dio no iní cio de 2018,
quan do ten tou ma tar
uma pes soa a gol pes de
ma cha do. A in ves ti ga- 
ção che gou ao sus pei to
após ele ter si do vis to em
uma fes ta na noi te do cri- 
me pró xi ma a ca sa da ví- 
ti ma. Além dis so, foi
apon ta do que Alypio uti li- 
zav da uma san dá lia
com pa tí vel com as pe- 
ga das dei xa das na pa re- 
de da ca sa. Alypio foi
pre so na úl ti ma sex ta-fei- 
ra (23) den tro de uma
van en tre os mu ni cí pi os
de Ri a chão e Ca ro li na.

A po lí cia con ti nua na bus ca por ou- 
tros sus pei tos do ata que à ci da de de
Ba ca bal, on de ban di dos for te men te ar- 
ma dos ar rom ba ram o Ban co do Bra sil e
rou ba ram uma quan tia em di nhei ro.

Na oca sião, três cri mi no sos fo ram
mor tos e dois pre sos, sen do que um de- 
les foi ba le a do du ran te con fron to com
a po lí cia da ci da de.

A Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca
do Ma ra nhão (SSP-MA) in for mou que
fo ram des lo ca das vá ri as equi pes das
po lí ci as Ci vil e Mi li tar pa ra o mu ni cí pio e
ci da des vi zi nhas.

Um dos sus pei tos mor tos é do es ta do
do To can tins. A Po lí cia es tá es tu dan do
a co ne xão dos en vol vi dos com qua dri- 
lhas de ou tros es ta dos.

Mo ra do res de ti dos
Em ação da po lí cia, du as pes so as fo- 

ram de ti das com di nhei ro que se ria fru- 
to do as sal to ao Ban co do Bra sil de Ba- 
ca bal.

De acor do com in for ma ções, os cri- 
mi no sos jo ga ram um ma lo te de di nhei- 
ro du ran te a fu ga na ci da de de Al to
Ale gre, mu ni cí pio dis tan te cer ca de
42km de Ba ca bal.

Re la tos de mo ra do res de Al to Ale gre
re ve la ram que vá ri as pes so as pe ga ram
o di nhei ro que es ta va es pa lha do pe lo
chão, mas, no mo men to em que a po lí- 
cia che gou, ape nas du as pes so as fo- 
ram de ti das.

Ao che ga rem à de le ga cia, afir ma- 
ram que não fa zi am par te da qua dri lha
de as sal tan tes, que eram mo ra do res da
re gião e ape nas es ta vam “ajun tan do”
o di nhei ro que es ta va no chão. Mui to
di nhei ro foi re co lhi do e en vi a do pa ra a
De le ga cia Re gi o nal de Ba ca bal.
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