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SELETIVOS :
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FAB E  FUNAI 
Força Aérea e Marinha do Brasil oferecem 958 

vagas, com provas previstas para o mês de 
dezembro. A Funai não divulgou total de vagas 
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RECEITA – BOLO DE MANGA

Cruzadas

COMO LIMPAR 
A GELADEIRA

Desligue o eletro da 
tomada;

1 - Retire todos os 
alimentos de dentro;

2 - Coloque os alimentos 
que ainda podem ser 
consumidos em uma 
caixa de isopor com 
gelo;

3 - Remova as prateleiras 
e gavetas

4 - Misture em um 
recipiente, uma 
colher (de sopa) de 
bicarbonato de sódio 
para dois litros de água 
morna;

5 - Aplique a solução 
tanto nas paredes 
internas quanto nas 
prateleiras do eletro, com 
o auxílio de um pano 
macio;

6 - Limpe também 
aquela borracha 
que veda a porta da 
geladeira;

7 - Seque todo o interior 
com outro pano, seco e 
limpo;

7- Religue o eletro e 
organize novamente os 
alimentos.

 
Ingredientes
1 manga grande cortada em pedaços
1/2 xícara (chá) de leite
2 colheres (sopa) de óleo
5 unidades de ovo 
2 xícaras (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento químico em 
pó

Modo de preparo
1 - Bata bem no liquidificador a manga, o 
leite, o óleo e os ovos.
2 - Transfira para uma vasilha e acrescente 
o açúcar, a farinha e o fermento e misture 
bem.
3 - Despeje em uma forma untada e en-
farinhada e asse em forno médio (170 ºC 
a 190 ºC), preaquecido.
4 - Espere esfriar, desenforme e sirva.

PIADA
 COR DO AMOR
Joãozinho pergunta para sua 
mãe:
— Mãe, você sabia que ver-
melho é cor do amor?
— Sei sim. Por quê?
— Te amo! Toma aqui meu 
boletim...

Solução

www.aquima.com.brSEXTA, SÁBADO E DOMINGO, 30/11, 1º E 2/12 DE 2018

Horóscopo

Novelas

Malhação – Vidas Brasileiras
Rafael, Márcio e Pérola tentam 
acalmar Camila. Valéria agradece 
Gabriela por cuidar de Márcio. Flora 
teme os treinos com Paulo para a 
apresentação no show de talentos. 
Jade se emociona com a história 
de Márcio e Camila e todos se 
surpreendem. Mel pede que Getúlio 
se apresente com ela no evento 
do Sapiência e Brigitte incentiva. 
Dandara, Talíssia e Érico falam com 
Jade sobre racismo.  

Espelho da Vida
Lenita decide ir ao jantar com 
Emiliano, e Gentil se preocupa. Cris 
conhece Jorge e se impressiona. 
Michele ajuda Pat a se arrumar 
para o jantar. Américo atende o 
telefone de Ana para falar com 
Flávio. Edméia/ Grace tem um 
sonho com Margot e Ana. Solange 
derrama bebida em Emiliano ao 
vê-lo chegar com Lenita.  

O Tempo não Para
Marocas promete ajudar para que 
Carmen não sofra com o encontro 
entre Samuca e seu pai. Lúcio 
afirma a Betina que fará o possível 
para encontrar Livaldo. Marciana 
expulsa Vera Lúcia de casa. Betina 
recebe a visita de Lalá, que está 
disposto a chantageá-la para 
conseguir dinheiro. Carmen se 
enfurece quando Dom Sabino lhe 
conta que acordou com Agustina 
e que eles dormiriam em quartos 
separados quando as gêmeas 
estiverem sob sua tutela.  

Sétimo Guardião
Valentina revela a Egídio que 
Gabriel é seu filho, e Sampaio ouve 
a conversa. Gabriel e Luz se amam. 
Afrodite esconde de Nicolau o 
quimono de Diana. Rita de Cássia 
fica interessada na filmagem feita 
por Leonardo. Sampaio abre a 
porta para Valentina, que entra na 
gruta da fonte. Egídio se desespera 
com a invasão e sofre um acidente.

 Aries – Falar é fácil, mas tomar atitudes 
realmente libertadoras nem tanto. A Lua  dá a 
dica: é hora de ouvir o coração e voar!

Touro –Você está passando por um forte pro-
cesso de transformação, entrando em contato 
com tudo que trava o seu movimento. 

Gêmeos –O período da tarde traz momentos 
de esclarecimento e de alívio emocional. É a 
leveza da Lua em Aquário  em sua direção! 

Câncer –É hora de tomar medidas nas rela-
ções, e não de qualquer jeito: alinhado com o 
seu coração e se desapegando dos sentimen-
tos que te seguram de seguir adiante

Leão – Suas emoções poderão ficar um pouco 
mais intensas no decorrer do dia, apontando 
para as suas necessidades pessoais que 
precisam ser atendidas. 

Virgem – Mercúrio e Netuno em quadratura te 
chamam para se abrir para as infinitas possi-
bilidades que existem para a vida se organizar. 

Libra – A tendência é que as suas emoções 
dêem uma assentada e até uma clareada até 
o fim do dia. 

Escorpião –  Que tal aproveitar a transição da 
Lua em Aquário para desapegar um pouco e 
mirar o seu foco nos seus sonhos?

Sagitário –  A empatia é um fator chave  não 
basta acreditar no que é dito, é preciso sentir o 
que está sendo comunicado nas entrelinhas.

Capricórnio – A Lua vai saindo do seu signo, 
dando uma suavizada na intensidade das 
emoções. 

Aquário – É hora de entrar em contato com 
os seus sentimentos, necessidades pessoais e 
ouvir o que o seu coração tem a lhe dizer. 

Peixes – Mercúrio e Netuno indicam a presen-
ça de confusão e tensão na comunicação e a 
sensação de não ser entendida, compreendida.

PIADAS –



SÃO LUÍS, SEXTA, SÁBADO E DOMINGO, 30/11, 1 E 2/12 DE 2018 3Concursos

Ananindeua : 394 vagas

A Fun da ção Na ci o nal 
do Ín dio (Fu nai) co mu ni-
ca a aber tu ra do edi tal 
nº 01/2018 de pro ces so 
se le ti vo sim pli fi ca do, 
com o in tui to de con tra-
tar e com por ca das tro 
re ser va de es ta giá ri os de 
ní veis mé dio e su pe ri or. A 
re mu ne ra ção ofe re ci da 
va ria de R$ 203,00 a R$ 
520,00, por 20 a 30h se- 
ma nais. A ins cri ção é 
gra tui ta das 10 ho ras do 
dia 26 de no vem bro de 
2018 até às 16 ho ras do 
dia 4 de ja nei ro de 2019, 
pe lo si te  http://www.su- 
pe res ta gi os.com.br. Ha- 
ve rá uma pro va on-li ne, 
que de ve rá ser con cluí- 
da até as 18 ho ras do dia 
4 de ja nei ro de 2019. A 
va li da de é de 6 me ses, a 
par tir da ho mo lo ga ção 
do re sul ta do, po den do 
ser pror ro ga do por igual 
pe río do, a cri té rio da Fu- 
nai.

Funai abre processo seletivo

Ma ri nha di vul ga 
se le ti vo pa ra pra ças

A  Ma ri nha do Bra sil, di- 
vul ga se le ti vo vi san do a 
ad mis são de 533 co la bo- 
ra do res no Ser vi ço Mi li tar 
Vo lun tá rio (SMV) pa ra Pra- 
ças tem po rá ri as da Ma ri- 
nha de ní veis fun da men- 
tal e mé dio/téc ni co.Os 
apro va dos fa rão jus ao 
sa lá rio de R$ 2.320,00 a R$ 
3.388,00.Os in te res sa dos 

de ve rão se can di da tar no 
pe río do do dia 27 de no- 
vem bro e até o dia 11 de 
de zem bro de 2018, com 
ta xa de R$ 75,00.O se le ti- 
vo se rá por pro va ob je ti- 
va, for ma ção mi li tar na- 
val, ve ri fi ca ção de da dos 
bi o grá fi cos (VDB), ve ri fi- 
ca ção do cu men tal (VD), 
ins pe ção de saú de (IS), 
pro va de tí tu los e tes te de 
ap ti dão. Fí si ca (TAF)

FAB oferece 425 vagas
A For ça Aé rea Bra si lei- 

ra (FAB) lan ça pro ces so
se le ti vo com a me ta de
con tra tar 425 co la bo ra- 
do res pa ra Es tá gio de
Adap ta ção e Ser vi ço
(EAS), Es tá gio de Ins tru- 
ção e Ser vi ço (EIS), Es tá- 
gio de Adap ta ção Téc ni- 
co (EAT) e Es tá gio de Ins- 
tru ção Téc ni co (EIT), em
ca rá ter tem po rá rio.

 As áre as con tem pla das
são pa ra Ve te ri ná ria, Ser- 
vi ço So ci al, En fer ma gem
em vá ri as es pe ci a li da- 
des, Far má cia In dus tri al,
Te ra pia Ocu pa ci o nal, Psi- 
co lo gia: clí ni ca, edu ca ci- 
o nal e or ga ni za ci o nal,
Odon to lo gia, Me di ci na
em to das as es pe ci a li da- 
des, Fi si o te ra pia, Fo no au- 
di o lo gia e Nu tri ção.

 Os apro va dos fa rão jus
ini ci al men te ao sa lá rio de
R$ 6.993,00 acres ci dos de
adi ci o nais de es pe ci a li za- 
ção.

Ao che gar ao pos to de
ofi ci al tem po rá rio a re mu- 
ne ra ção che ga a até R$
11.000,00 no pró xi mo ano.

 Pa ra se ins cre ver, o can di- 
da to de ve rá aces sar o si- 
te  http://www3.fab.mil.br
/qua dro_ de_o fi ci ais_ tem- 
po ra ri os.php, até o dia 30
de no vem bro de 2018 nas
lo ca li da des in di ca das em
ca da edi tal dis po ní vel no
en de re ço men ci o na do.

 Os can di da tos se rão sub- 
me ti dos ava li a ção cur ri- 
cu lar, con cen tra ção ini ci- 
al, ins pe ção de saú de ini- 
ci al, con cen tra ção fi nal e
ha bi li ta ção à in cor po ra- 
ção.

 A ava li a ção cur ri cu lar
acon te ce rá no dia 03 de
de zem bro de 2018 com
re sul ta dos pro vi só ri os li be- 
ra do no dia 17 do mes mo
mês. Os can di da tos de- 
vem fi car aten to na di vul- 
ga ção dos apro va dos.

A Pre fei tu ra de Ana nin deua, no Pa rá,
com o apoio da Se cre ta ria Mu ni ci pal
de Ad mi nis tra ção – Se mad, es tá com
no vo edi tal pa ra pro vi men to de car gos
efe ti vos de ní veis fun da men tal, mé dio e
su pe ri or. O Ce tap é o or ga ni za dor res- 
pon sá vel pe lo  con cur so da Pre fei tu ra
de Ana nin deua.

Es te im por tan te con cur so da re gião é
re gi do pe lo edi tal 001/2018 e ofer ta 394
va gas, em sua mai o ria (330) pa ra ocu- 
pa ções de ní vel fun da men tal. Pa ra o ní- 
vel mé dio es tão re ser va das 50 va gas e
pa ra o ní vel su pe ri or, 14.

Os ven ci men tos vão de um sa lá rio mí- 
ni mo vi gen te a até R$ 1.347,94 e os car- 
gos ofe re ci dos são os se guin tes:

Au xi li ar Mu ni ci pal – Apoio Ope ra ci o- 
nal (Men sa ge ria e Pro to co lo, Con du- 
ção de Veí cu los – Mo to ris ta, Con ser va- 
ção e Lim pe za de Vi as Pú bli cas – Ga ri,
Ma ni pu la ção e Pre pa ra ção de Ali men- 
tos – Me ren dei ra, Ser vi ços Ge rais – Ser- 
ven te, Vi gi lân cia e Se gu ran ça);

Téc ni co Mu ni ci pal  – Ad mi nis tra ção
Bá si ca (Se cre ta ri a do); e

Ana lis ta Mu ni ci pal – Ser vi ços Es tra té- 
gi cos (As sis tên cia So ci al, Me di ci na Ve- 
te ri ná ria, En fer ma gem e Far má cia Bi- 
oquí mi ca).

As ins cri ções de vem ser fei tas pe la in- 
ter net, no si te da or ga ni za do ra
(http://www.ce tap net.com.br), on de
es tão dis po ní veis o edi tal e seus ane xos,
até 17 de de zem bro de 2018.

É pre ci so pa gar ta xa de R$ 55,00, R$
70,00 ou R$ 90,00, con for me a es co la ri- 
da de do car go pre ten di do.

As pro vas ob je ti vas de múl ti pla es co- 
lha de Ana nin deua, por sua vez, es tão
pre vis tas pa ra o dia 20 de ja nei ro de
2019, com di vul ga ção dos ga ba ri tos
pre li mi na res na mes ma da ta.

O con cur so te rá uma va li da de ini ci al
de dois anos, ha ven do pos si bi li da de de
ser pror ro ga do.

Va le re lem brar que a no me a ção e
pos se no res pec ti vo car go obe de ce rão
à or dem de clas si fi ca ção, não ge ran do
o fa to da apro va ção di rei to à no me a- 
ção de ime di a to.

 

https://banca.oimparcial.com.br/
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A
s pra ças Dom Pe dro II e Be ne di to
Lei te es tão re ce ben do os úl ti mos re- 
to ques da de co ra ção es pe ci al pa- 
ra o pe río do na ta li no com os en fei- 

tes, ade re ços, pe ças lu mi no sas e uma ilu mi- 
na ção des ta ca da, re me ten do à da ta mais
ilu mi na da do ano. Fru to de ação par cei ra
da Pre fei tu ra de São Luís e do Go ver no do
Es ta do, os es pa ços pú bli cos re ce bem no va
ilu mi na ção com o te ma na ta li no no Na tal
de To dos, que se rá ofi ci al men te aber to nes- 
te sá ba do (1º), às 17h30, com pro gra ma ção
di ver si fi ca da em fren te ao Pa lá cio dos
Leões.

O pre fei to Edi val do Ho lan da Jú ni or es te ve
nos lo cais,  acom pa nhan do o tes te de ilu mi- 
na ção e an da men to dos tra ba lhos.

“Che ga da a co me mo ra ção

de fim de ano,  ci da de

es ta rá ain da mais be la”

“Che ga da a co me mo ra ção de fim de
ano, a ci da de es ta rá ain da mais be la. Além
das pra ças, vá ri os pon tos da ci da de vão ga- 
nhar uma ilu mi na ção di fe ren ci a da, re for- 
çan do es sa épo ca fes ti va”, res sal ta o pre fei- 
to Edi val do que es ta va acom pa nha do da
pri mei ra-da ma, Ca mi la Ho lan da; do su pe rin- 
ten den te do Ins ti tu to do Pa trimô nio His tó ri co
e Ar tís ti co Na ci o nal (Iphan-MA), Mau rí cio
Itapary; do pre si den te do Sin di ca to das In- 
dús tri as da Cons tru ção Ci vil (Sin dus con-MA);
Fá bio Nahuz; e de se cre tá ri os mu ni ci pais.

Na Pra ça Dom Pe dro II, a ram pa de aces- 
so vai re ce ber 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.

Abri lhan tan do o pla no de de co ra ção, es- 
te ano se rão mon ta das cin co ár vo res na ta li- 
nas que fi ca rão em des ta que nos prin ci pais
pon tos tu rís ti cos da ca pi tal. Na fren te do Pa- 
lá cio dos Leões se rá ins ta la da uma ár vo re

do ti po pi nhei ro; no Es pi gão Cos tei ro, es tru- 
tu ra de ár vo re mon ta da em fi bra de vi dro; a
Pra ça De o do ro e Panthe on tam bém con ta- 
rão com uma ár vo re, es ta de fi bra de vi dro;
e na Pra ça Be ne di to Lei te, se rá ins ta la da
uma ár vo re em 3D que é fei ta em 360 graus,
to da em ca ma das pre en chi das com mi cro
lâm pa das dou ra das. To das es tas es tru tu ras
te rão se te me tros de al tu ra.

A mai or ár vo re, de 12 me tros, já foi ins ta la- 
da na Igre ja da Sé e es tá re ce ben do a de- 
co ra ção de mi cro lâm pa das dou ra das.

O su pe rin ten den te do Ins ti tu to do Pa trimô- 
nio His tó ri co e Ar tís ti co Na ci o nal (Iphan-MA),
Mau rí cio Itapary, res sal tou a im por tân cia his- 
tó ri ca e cul tu ral da pra ça Dom Pe dro II pa ra
a ci da de.

“É com mui ta ale gria que ve mos uma pra- 
ça tão em ble má ti ca pa ra a ci da de, que foi
re vi ta li za da, re ple ta de pes so as apre ci an do
a be le za des te es pa ço ain da mais bo ni to
com a ilu mi na ção de Na tal que a Pre fei tu ra
exe cu ta em par ce ria com o Go ver no. Is so é
im por tan te, por tra zer as pes so as de vol ta ao
nos so Cen tro His tó ri co pa ra con tem plar a
be le za das nos sas pra ças”, con cluiu Mau rí- 
cio Itapary.

A FONTE DA MÃE D’ÁGUA RECEBEU ILUMINAÇÃO ESPETACULAR PREFEITO EDVALDO HOLANDA E COMITIVA VISTORIAM OBRAS REALIZADAS

Iluminação natalina será
inaugurada sábado

https://banca.oimparcial.com.br/
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A atriz Ta tá Wer neck,
nes ta quin ta-fei ra (29),
re la tou em seu per fil no
Ins ta gram que na noi -
te des ta quar ta-fei ra
(28), ao che gar em ca -
sa, te ve uma sur pre sa
na da agra dá vel.
Acon te ce que uma
co bra in va diu a sua
ca sa, e dei xou a atriz
ner vo sa. “Bom dia! Já
tô in do gra var ‘Ship pa -
dos’. Che go à noi te
em ca sa e tem uma
co bra. Aí Do na Jo el -
ma, de ses pe ra da com
a co bra, aí cha mei o
Ro dri go, que tam bém
se de ses pe ra com a
co bra, aí cha mo o ca -
ra da por ta ria, que
tam bém se de ses pe ra
com a co bra. E a co -
bra na de la, tran qui lo -
na, e a gen te to do ca -
ga do”, re la tou a ar tis -
ta. Ape sar do bom hu -
mor, Ta tá que o mo -
men to em que pas sou
com a co bra foi de ses -
pe ra dor. “Che go em
ca sa tem uma po ça
de san gue, meus ga -
tos es ta vam brin can do
com a co bra, não sa -
bia se o san gue era da
co bra ou dos meus ga -
tos. Tô fa lan do as sim,
zo an do, mas a gen te
fi cou de ses pe ra do. Tô
to da ca ga da”.

Tatá Werneck
encontra cobra
dentro de casa 
e diz que ficou
“desesperada”

Mãe de Lucas Lucco revela
abdome supersarado em

clique no Instagram

Aas sim co mo o can tor Lu cas Luc co é ex- 
pert em ma té ria de cor po sa ra do, sua

mãe, Ka ri na Luc co tam bém ado ra o es ti lo
de vi da fit ness do fi lho. Pro va dis so são os

cli ques que de mons tram a bar ri ga cha pa- 
da da loi ra que sem pre com par ti lha com

seus se gui do res os mo men tos de exer cí cio.
Nos Sto ri es, Ka ri na abai xou um pou co a

leg ging mos trou sua ro ti na de aca de mia.

Anitta é surpreendida
com beijo na boca por
atriz chilena: “Você é
tremenda”

Du ran te gra va ções de pro gra-
mas no Chi le, a can to ra Anit ta foi
sur pre en di da pe la atriz Da ni Pa la ve-
ci no. A chi le na com par ti lhou em
sua con ta do Ins ta gram um ví deo
dan do um bei jo na can to ra bra si lei- 
ra. No ví deo, Anit ta es tá fa lan do so-
bre su as co re o gra fi as e a atriz afir- 
ma sa ber a dan ça do cli pe de “Ve- 
ne no”, mas na ho ra de mos trar, dá
um bei jão na can to ra. “A ver da de
é que não me con fun di. Que ria
mes mo dar um bei jo em Anit ta.
Obri ga da por seu ta len to e hu mor.
Vo cê é tre men da #res pei to”, es cre- 
veu a es tran gei ra na re de so ci al.

Após declarações de
Luan Santana sobre
Bruna Marquezine,

Neymar toma atitude

O can tor ser ta ne jo Lu an
San ta na re ve lou re cen te- 
men te ao jor na lis ta e co- 
lu nis ta Leo Di as, no pro- 
gra ma ‘Fo fo ca li zan do’,
que te ria se re la ci o na do

com du as fa mo sas: A atriz
Bru na Mar que zi ne e a

can to ra Anit ta. Além de
re ve lar de ta lhes de sua

vi da pes so al. As de cla ra- 
ções do can tor pa re ce

que não fo ram bem vis tas
pe lo úl ti mo na mo ra do da
atriz, o jo ga dor Neymar Jr,

que dei xou de se guir o
Lu an nas re des so ci ais.
Após per ce be rem que
Neymar ha via dei xa do

de se guir Lu an, os fãs do
ca sal Bru mar lo ta ram a

web de co men tá ri os. “Lu- 
an, co mo vo cê es tá se

sen tin do após o un fol low
do Neymar?”, dis se uma

se gui do ra,”Se rá que Lu an
pas sa bem após o trá gi- 
co un fol low do Ney?”,

brin cou mais uma; “Bru- 
na, fi ca com o Lu an de

no vo. Te nho cer te za que
te fa rá fe liz”, afir mou uma

ter cei ra.
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ma, de ses pe ra da com
a co bra, aí cha mei o
Ro dri go, que tam bém
se de ses pe ra com a
co bra, aí cha mo o ca -
ra da por ta ria, que
tam bém se de ses pe ra
com a co bra. E a co -
bra na de la, tran qui lo -
na, e a gen te to do ca -
ga do”, re la tou a ar tis -
ta. Ape sar do bom hu -
mor, Ta tá que o mo -
men to em que pas sou
com a co bra foi de ses -
pe ra dor. “Che go em
ca sa tem uma po ça
de san gue, meus ga -
tos es ta vam brin can do
com a co bra, não sa -
bia se o san gue era da
co bra ou dos meus ga -
tos. Tô fa lan do as sim,
zo an do, mas a gen te
fi cou de ses pe ra do. Tô
to da ca ga da”.

Tatá Werneck
encontra cobra
dentro de casa 
e diz que ficou
“desesperada”

Mãe de Lucas Lucco revela
abdome supersarado em

clique no Instagram

Aas sim co mo o can tor Lu cas Luc co é ex- 
pert em ma té ria de cor po sa ra do, sua

mãe, Ka ri na Luc co tam bém ado ra o es ti lo
de vi da fit ness do fi lho. Pro va dis so são os

cli ques que de mons tram a bar ri ga cha pa- 
da da loi ra que sem pre com par ti lha com

seus se gui do res os mo men tos de exer cí cio.
Nos Sto ri es, Ka ri na abai xou um pou co a

leg ging mos trou sua ro ti na de aca de mia.

Anitta é surpreendida
com beijo na boca por
atriz chilena: “Você é
tremenda”

Du ran te gra va ções de pro gra-
mas no Chi le, a can to ra Anit ta foi
sur pre en di da pe la atriz Da ni Pa la ve-
ci no. A chi le na com par ti lhou em
sua con ta do Ins ta gram um ví deo
dan do um bei jo na can to ra bra si lei- 
ra. No ví deo, Anit ta es tá fa lan do so-
bre su as co re o gra fi as e a atriz afir- 
ma sa ber a dan ça do cli pe de “Ve- 
ne no”, mas na ho ra de mos trar, dá
um bei jão na can to ra. “A ver da de
é que não me con fun di. Que ria
mes mo dar um bei jo em Anit ta.
Obri ga da por seu ta len to e hu mor.
Vo cê é tre men da #res pei to”, es cre- 
veu a es tran gei ra na re de so ci al.

Após declarações de
Luan Santana sobre
Bruna Marquezine,

Neymar toma atitude

O can tor ser ta ne jo Lu an
San ta na re ve lou re cen te- 
men te ao jor na lis ta e co- 
lu nis ta Leo Di as, no pro- 
gra ma ‘Fo fo ca li zan do’,
que te ria se re la ci o na do

com du as fa mo sas: A atriz
Bru na Mar que zi ne e a

can to ra Anit ta. Além de
re ve lar de ta lhes de sua

vi da pes so al. As de cla ra- 
ções do can tor pa re ce

que não fo ram bem vis tas
pe lo úl ti mo na mo ra do da
atriz, o jo ga dor Neymar Jr,

que dei xou de se guir o
Lu an nas re des so ci ais.
Após per ce be rem que
Neymar ha via dei xa do

de se guir Lu an, os fãs do
ca sal Bru mar lo ta ram a

web de co men tá ri os. “Lu- 
an, co mo vo cê es tá se

sen tin do após o un fol low
do Neymar?”, dis se uma

se gui do ra,”Se rá que Lu an
pas sa bem após o trá gi- 
co un fol low do Ney?”,

brin cou mais uma; “Bru- 
na, fi ca com o Lu an de

no vo. Te nho cer te za que
te fa rá fe liz”, afir mou uma

ter cei ra.
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Q
uer apren der  co mo fa zer lin gui- 
ça  e ga nhar di nhei ro com is so?
Con fi ra aqui co mo ini ci ar a pro du- 
ção de lin gui ça com nos so pas so

a pas so e co me ce já! Lin gui ça tos ca na, mis- 
ta, de fran go, de per nil, pu ra, ca la bre sa, en- 
tre ou tras op ções dis po ní veis no mer ca do. É
con fec ci o na da a par tir de por co, car nei ro,
aves, bo vi nos, pei xes e até mes mo de fru tos
do mar .O item tam bém é in cre men ta do pe- 
la adi ção de pá pri ca, alho, ce bo la, en tre
ou tras es pe ci a ri as.

Pa ra pro du zir lin gui ça, vo cê vai pre ci sar
se pa rar os in gre di en tes, que são car ne de
por co ou da sua pre fe rên cia, gor du ra ani- 
mal, ce bo li nha, sal si nha e pi men ta do rei- 
no.Tam bém, é ne ces sá rio um lí qui do pa ra
dar a li ga en tre os in gre di en tes, a água é o
mais usa do, mas tam bém po de ser subs ti tuí- 
do por su co de fru ta, vi nho e até mes mo cre- 
me de lei te. Além de tri pas na tu rais ou sin té ti- 
cas e co mes tí veis pa ra em ba lar o pro du to.
Com re la ção aos equi pa men tos, vo cê vai
pre ci sar das fer ra men tas mais bá si cas pos sí- 
veis, sen do pre ci so con tar com re ci pi en tes,
ta lhe res, me sa, lu vas, bar ban te, ge la dei ra e
uma má qui na pró pria pa ra mo er car- 

ne. Uma das prin ci pais ques tões da pro du- 
ção de lin gui ça é o pon to em que a car ne é
moí da, pois se ela não es ti ver ade qua da, o
re sul ta do fi nal não se rá de boa qua li da de,
po den do ge rar pre juí zos. Por tan to, um dos
mé to dos mais usa dos e cor re tos pa ra con- 
fec ci o nar es te ar ti go é ne ces sá rio con ge lar
a car ne e a gor du ra, que são os seus prin ci- 
pais in gre di en tes. Nes te pro ces so, é in di ca- 
do co lo car a car ne e a gor du ra em po tes ou
sa cos plás ti cos, sen do que os dois in gre di en- 
tes de vem es tar se pa ra dos.Os itens têm que
ser con ge la dos de ven do ser re ti ra dos do fre- 
e zer da ge la dei ra quan do apre sen ta rem
uma cros ta de ge lo.

Quan do os in gre di en tes es ti ve rem con ge- 
la dos é ne ces sá rio re ti rá-los da ge la dei ra e
re ser var em tem pe ra tu ra am bi en te. Lim pe a
má qui na de mo er car ne, re ti ran do to das as
im pu re zas que po dem vir a en trar em con ta- 
tos com os in gre di en tes, al te ran do su as tex- 
tu ras e gos tos.Fei to is so, co lo que a car ne e a
gor du ra na má qui na, li gue-a e dei xe mo er
por apro xi ma da men te 5 mi nu tos ou até que
não res te mais “bo lo tas” de car ne. É pre ci so
que a car ne fi que to tal men te moí da, ca so
con trá rio não se rá de boa qua li da de.  De- 

pois de moí dos, os in gre di en tes de vem ser
co lo ca dos em um re ci pi en tes. Co lo que as
lu vas nas mãos e vá mis tu ran do a car ne e a
gor du ra ma nu al men te, fa zen do com que os
itens fi quem bem in te gra dos, o pon to ide al é
aque le em que a gor du ra fi ca pou co per- 
cep tí vel, dei xan do a car ne em evi dên- 
cia.Com uma co lher vá adi ci o nan do os
tem pe ros, pri mei ra men te, co lo que a pi men- 
ta do rei no, me xen do no va men te com as
mãos até que ela se ja bem ab sor vi do pe la
mis tu ra. Acres cen te a ce bo li nha e a sal si nha
e me xa de no vo com a aju da de uma co- 
lher, dei xe des can sar por 20 mi nu tos. De pois,
adi ci o ne água e me xa a mis tu ra, que não
de ve fi car mui to úmi da. Re ser ve e os in gre di- 
en tes e re ti re o ex ces so de lí qui do.Após o
pro ces sos an te ri o res, a lin gui ça es tá pra ti ca- 
men te pron ta, sen do ne ces sá rio em ba lá-las.
Nes ta eta pa, com a aju da de uma co lher
abra a tri pa ani mal ou sin té ti ca e vá pre en- 
chen do-a com o con teú do da lin gui ça.Co- 
lo que os in gre di en tes em uma quan ti da de
ra zoá vel, com cui da do pa ra não es tou rar a
em ba la gem. Fi na li ze  amar ran do a lin gui ça
com o bar ban te, sen do que as amar ras de- 
vem es tar a uma dis tân cia de 10 cm.

O PROCESSO EXIGE DEDICAÇÃO E COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE DEPOIS DE PRONTA, SE INICIA O PROCESSO DE SECAGEM DAS LINGUIÇAS

Sete passos simples de como
fazer linguiça e ganhar mais

https://banca.oimparcial.com.br/
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MO TO CON TRA TA
NO VO ATA CAN TE
De pois de con fir mar as
de sis tên ci as do za guei ro
An dré Ri bei ro e do meia
Wan der, o Mo to Club
anun ci ou nes ta quin ta-
fei ra (29) a con tra ta ção
de mais um ata can te.
Dal mo, 34 anos, que de -
fen deu o Ica sa na Sé rie B
do Cam pe o na to Ce a -
ren se, de ve rá se jun tar ao
gru po que se rá apre sen -
ta do ho je à co mis são
téc ni ca co man da da por
Wal la ce Le mos.
Na equi pe alen ca ri na,
Dal mo foi vi ce-ar ti lhei ro
da Se gun di nha com oi to
gols em 11 par ti das dis pu -
ta das.
Em 2018 ele tam bém ves -
tiu a ca mi sa do Rio Ne gro
de Ma naus-AM. Em anos
an te ri o res, jo gou pe las
equi pes do São Jo sé dos
Cam pos-SP, Na ci o nal de
Ube ra ba-MG, Ara xá-MG
e Ipo rá.
O Mo to ago ra já so ma 20
jo ga do res con tra ta dos
em 2019, po rém, a lis ta
de ve rá ser com ple ta da
até che gar ao má xi mo
de 26, nú me ro ide al con -
si de ra do pe lo trei na dor.
De pois da apre sen ta ção
de on tem à noi te, o gru -
po de ve rá se re a pre sen -
tar pa ra o iní cio dos exa -
mes mé di cos, se guin do-
se os trei na men tos fí si cos
a par tir da pró xi ma se ma -
na.
Nas pró xi mas ho ras a di re -
to ria do Mo to Clu be de ve
anun ci ar as no vas con -
tra ta ções pa ra com ple -
tar o seu plan tel.

Se de pen der do de se jo do téc- 
ni co Mar ci nho Guer rei ro, que vai 
co man dar o Sam paio Cor rêa na 
tem po ra da 2019, o ata can te Pi- 
men ti nha de ve rá re tor nar ao Tri- 
co lor nos pró xi mos di as. O jo ga dor 
cons ta da lis ta de pro fis si o nais in di- 
ca dos pe lo trei na dor ao pre si den-
te Sér gio Fro ta, que no mo men to 
es tá tra tan do da res ci são de vá ri- 
os atle tas que dis pu ta ram a Sé rie B 
do Bra si lei ro.

A mai o ria das dis pen sas são 
mo ti va das pe la fal ta de con di- 
ções fi nan cei ras do clu be que, 
de vi do ao re bai xa men to pa ra a 
Sé rie C do Bra si lei ro per deu seu 
mai or pa tro ci na dor (Cai xa Econô- 
mi ca) e  de ve rá ter um or ça men to 
bem mais mo des to no ano que 
vem.

Pi men ti nha, que após dei xar o 
Sam paio foi pa ra o Clu be do Re- 
mo, em  2018 ves tiu a ca mi sa do 
Bo ta fo go de Ri bei rão Pre to, equi-
pe di ri gi da pe lo ex-téc ni co tri co lor 
Léo Con dé, on de tam bém atu ou 
o ata can te Jheimy. O clu be pau- 
lis ta su biu pa ra a Sé rie B  do Cam-

Pimentinha está de volta

O meia Ro dri gui nho, ex-Co- 
rinthi ans e Grê mio, foi ofe re ci do 
ao Cru zei ro. O fu tu ro de le, no en-
tan to, es tá lon ge de Be lo Ho ri zon- 
te por uma pro pos ta me lhor do 
Fla men go. Ele atu al men te es tá no 
Pyramids, do Egi to.

A in for ma ção foi con fir ma da 
pe lo vi ce-pre si den te da Ra po sa, 
Itair Ma cha do, de Be lo Ho ri zon te. 
Se gun do o car to la, o jo ga dor foi 
ofe re ci do ao ti me ce les te, mas ele 
não con se guiu co brir a pro pos ta 
do Fla men go.

“Me in di ca ram o Ro dri gui nho, 
mas ele tem pro pos ta de R$ 700 
mil por mês do Fla men go, não tem 
co mo eu co brir is so. E, pa ra tra zê-
lo ain da pre ci sa pa gar qua se 10 
mi lhões de eu ros”, de ta lhou.

Além de não con se guiu cum prir 
a si tu a ção fi nan cei ra de Ro dri gui- 
nho, o Cru zei ro es tá tra ba lhan do 
pa ra sa nar as dí vi das.”O Cru zei ro 
reu niu o seu Con se lho De li be ra ti vo 
e di vul gou a dí vi da de R$ 268 mi-

Rodriguinho tem proposta do Fla

pe o na to Bra si lei ro.
Tam bém fa zem par te da re la ção 

dos re for ços in di ca dos por Mar ci- 
nho, os ata can tes Val Bar re to e An- 
dré Men sa lão (ex-Mo to), o ex-la te- 
ral-di rei to e meia Hil ti nho, que de- 
fen deu o Tri co lor no Bra si lei ro de 
2016, e o za guei ro Be tão, cam peão 
es ta du al pe lo Mo to em 2017. São 
15 no mes que já  es tão apa la vra- 
dos com Guer rei ro e dei xa ram su as 
pro pos tas. To das ain da se rão ana li- 
sa das pe lo pre si den te Fro ta.

Do gru po que dis pu tou a Se gun- 
do na em  2018, o Sam paio tem in- 
te res se na per ma nên cia de Joé cio 
(za guei ro); Fer nan do So bral e Di e- 
go Sil va (meio-cam po); Bru no Mou- 
ra  (la te ral-di rei to) e o go lei ro Gus- 
ta vo Bu sat to, en tre ou tros.Mar ci nho 
Guer rei ro de ve rá man ter uma reu- 
nião nes ta sex ta-fei ra (30) com a di- 
re to ria tri co lor. Na opor tu ni da de, 
apre sen ta rá o pro je to de mon ta- 
gem da equi pe pa ra o iní cio do 
pró xi mo ano.

lhões, em di nhei ro. E tem mais os R$ 
170 mi lhões que es tá no Pro fut. São 
qua se meio bi lhão de re ais (dá 
R$438 mi lhões). Mas pe lo ta ma nho 
do Cru zei ro, nós va mos re sol ver”, fi- 
na li zou.O téc ni co Do ri val Jú ni or po- 
de ter pro ble mas no se tor ofen si vo 
pa ra a par ti da con tra o Atlé ti co-PR, 
nes te sá ba do (1º),  na úl ti ma ro da- 
da do Cam pe o na to Bra si lei ro. Em 

trei na men to na ma nhã des ta quin- 
ta-fei ra, no CT Ni nho do Uru bu, o 
ata can te Mar los Mo re no sen tiu um 
incô mo do no pú bis e o tam bém 
ata can te Vi ti nho te ve uma en tor se 
no tor no ze lo es quer do.Os dois ini ci- 
a ram tra ta men to.Pa ra o se tor, ca so 
eles não te nham con di ções de atu- 
ar di an te do Fu ra cão,Do ri val tem à 
dis po si ção Ber río e Geu vâ nio.
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PF desbarata quadrilha
OPERAÇÃO HYBRIS

A po lí cia   con ti nua 
com as bus cas e bar rei- 
ras pe las ro do vi as da re-
gião de Ba ca bal, La go 
da Pe dra, La go do Jun- 
co e Pe drei ras. Em Ba ca- 
bal, mo ra do res que sa- 
que a ram a cen tral de 
dis tri bui ção do Ban co do 
Bra sil es tão de vol ven do 
na de le ga cia o di nhei ro 
que os as sal tan tes dei xa- 
ram cair du ran te a fu ga.

A po lí cia já re cu pe rou 
cer ca de R$ 4 mi lhões 
que es ta vam em po der 
dos mo ra do res. Os in ves-
ti ga do res acre di tam que 
os ban di dos po dem ter 
le va do mais de R$ 100 
mi lhões no as sal to.

Lí der da qua dri lha
A Se cre ta ria de Se gu- 

ran ça Pú bli ca do Ma ra- 
nhão afir ma que o lí der 
do gru po que as sal tou o 
BB de Ba ca bal é o bai a- 
no Zé de Les sa (fo to), 
que te ria co man da do o

Polícia continua investigação

as sal to do Uru guai. Du ran- 
te o con fron to en tre po li- 
ci ais e as sal tan tes na noi- 
te do cri me, um mo ra dor 
da ci da de e três cri mi no- 
sos mor re ram.

O po li ci al mi li tar do Pi- 
auí, An dré dos An jos de 
Sou sa, e o bom bei ro mi li- 
tar de Ba ca bal, Luís Gus- 
ta vo Li ma Men des, fo ram 
pre sos por re co lher o di- 
nhei ro dei xa do pe los as- 

sal tan tes. Eles já fo ram li- 
be ra dos e vão res pon der 
pe lo cri me de fur to. A po lí- 
cia in ves ti ga o de sa pa re- 
ci men to do ca mi nho nei ro 
iden ti fi ca do co mo Oba di- 
as Pe rei ra da Sil va. Se gun- 
do a po lí cia, o ca mi nhão 
de le foi usa do pe los la- 
drões pa ra fu gir com o di- 
nhei ro rou ba do. O veí cu lo 
foi  quei ma do a 60 km de 
Ba ca bal.

Preso bando criminoso
In ves ti ga do res da Su- 

pe rin ten dên cia de In ves- 
ti ga ções Cri mi nais (Seic)
e da De le ga cia de Rou- 
bos e Fur tos de Im pe ra triz
de ram cum pri men to a
man da dos de pri sões
con tra seis pes so as acu- 
sa das de fa ze rem par te
de uma or ga ni za ção cri- 
mi no sa es pe ci a li za da em
rou bo de car gas de com- 
bus tí vel.

Dois po li ci ais mi li ta res
do 14º Ba ta lhão de Po lí- 
cia Mi li tar, um pro pri e tá rio
de dois pos tos de com- 
bus tí veis e três mo to ris tas
fo ram pre sos. A ope ra- 
ção que cul mi nou com
as pri sões dos seis foi de- 
no mi na da de “Xe que-
Ma te”.

A qua dri lha é in te gra- 
da por Mar ce lo Hen ri que
Ta va res Mo rais, pro pri e tá- 
rio de dois pos tos de
com bus tí veis, um na Av
JK e ou tro na Av Ja cob;

os po li ci ais mi li ta res  Giór- 
gio Gon çal ves Bar bo- 
sa e Raylson So a res Sil va;
e os mo to ris tas Car los Re- 
na to San tos Li ra,  Ro nald
dos San tos, vul go “Bo ca
de La ta”, que es tá fo ra gi- 
do, Wil son dos San tos Oli- 
vei ra e Pau lo Ro gé rio Do- 
nel li.

Os dois po li ci ais es tão
pre sos no 3º Ba ta lhão de
Po lí cia Mi li tar. Os mo to ris- 
tas e pro pri e tá rio dos pos- 
tos fo ram le va dos pa ra a
CCPJ. De acor do com a
Po lí cia Ci vil, o es que ma
foi des co ber to após a pri- 
são do mo to ris ta Wil son
dos San tos Oli vei ra, ocor- 
ri do em 25 de abril de
2018. Ele es ta va com um
ca mi nhão de com bus tí- 
vel rou ba do na BR-010. O
rou bo foi pra ti ca do no
mu ni cí pio de Go ver na dor
Edi son Lo bão. Na épo ca,
o mo to ris ta fi cou amar ra- 
do no ma ta gal.

Agen tes da  Po lí cia Fe de ral de sen vol- 
ve ram nes ta quin ta-fei ra (29/11) a Ope- 
ra ção Hybris,   ob je ti van do re pri mir cri- 
mes de res pon sa bi li da de, la va gem de
di nhei ro e or ga ni za ção cri mi no sa pra ti- 
ca dos pe los ex-ges to res da Pre fei tu ra
de Je ni pa po dos Vi ei ras, no pe río do de
2005 a 2013. Ses sen ta po li ci ais de ram
cum pri men to a 11 man da dos ju di ci ais
de bus ca e apre en são, na ca pi tal e nas
ci da des Je ni pa po dos Vi ei ras e Ce dral.
Tam bém foi de ter mi na do o se ques tro
ju di ci al de 62 imó veis que es tão em no- 
me dos sus pei tos. As in ves ti ga ções ini ci- 
a ram   em 2012 e iden ti fi ca ram um es- 
que ma cri mi no so, que se apro pri ou de
re cur sos pú bli cos por meio de frau de
em li ci ta ções e sua pos te ri or ocul ta ção
com a com pra de vas ta quan ti da de de
imó veis no in te ri or do Es ta do,  dis tri buin- 
do-os en tre fa mi li a res do ex-pre fei to do
mu ni cí pio.

O gru po atu a va des de 2005, des vi an- 
do ver bas pú bli cas des ti na das aos fun- 

dos de par ti ci pa ção mu ni ci pal, saú de e
edu ca ção, por meio da con tra ta ção
de em pre sas fa mi li a res que ope ra ci o- 
na li za vam as ações, que acon te ci am
prin ci pal men te com o sa que em es pé- 
cie de mi lhões de re ais. O pre juí zo aos
co fres pú bli cos gi ra em tor no de R$ 92
mi lhões. Je ni pa po dos Vi ei ras se apre- 
sen tou co mo a ter cei ra ci da de com
me nor IDHM do Ma ra nhão, no ano
2010. Os en vol vi dos fo ram in di ci a dos
pe los cri mes de res pon sa bi li da de, la va- 
gem de di nhei ro e as so ci a ção cri mi no- 
sa, cu jas pe nas po dem al can çar 22
anos. O no me Hybris vem de Aris tó te les,
que de fi nia a hu mi lha ção de pes so as
pe lo me ro des ca so, in de pen den te de
cau sa ou qual quer coi sa que te nha
acon te ci do ou que elas te nham fei to.
Hybris não é o acer to de con tas por er- 
ros co me ti dos – is so é vin gan ça. Hybris é
o des ca so que al guém tem pe los ou- 
tros, ou pe los deu ses, quan do acha que
po de fa zer tu do que qui ser.
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