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RECEITA – CREME DE MANGA

Cruzadas
1 – Separe suas chaves - Chega 
de sempre se confundir na hora 
de abrir a porta de casa! Pinte 
cada chave de uma cor diferente 
e pronto: problema resolvido. Sua 
tinta, nesse caso, pode ser um 
esmalte.

2 – Antifurto - Sabe aquele 
livro que você emprestou a um 
amigo e o espertinho nunca 
mais devolveu? Pois é. Acabe 
com esse problema e tire uma 
foto sempre que emprestar algo 
a alguém. Assim você terá como 
provar, com dia, hora e imagem.

3 – Requentando - Deu fome e 
você lembrou que ainda tem 
aquele resto de macarrão do 
almoço. Na hora de esquentar, 
abra um espaço no meio do 
prato, assim todo o conteúdo 
ficará uniformemente aquecido.

4 - Chega de choro - Na hora de 
cortar cebola, masque um chiclete 
e o problema estará resolvido.

5 - Bolsa de gelo – Uma esponja 
molhada congelada dentro de 
um saquinho pode salvar sua 
vida se você torcer o pé, por 
exemplo. E o melhor: quando o 
gelo começar a derreter, a água 
não vai cair em você.

Ingredientes:

3 mangas médias
60g de açúcar de confeiteiro
250ml de creme de leite
Suco de 2 laranjas

Preparo:
1 - Descasque, pique e passe as 
mangas no liquidificador até formar 
um purê. Reserve.
2 - Em uma tigela, dissolva o açúcar 
no suco de laranja.
3 - Adicione a manga em purê e o 
creme de leite.
4 - Misture delicadamente e leve à 
geladeira por cerca de 30 minutos.
5 - Pique frutas de sua preferência e 
sirva-as com o creme.
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NOTA NA PROVA

Um pai disse ao filho:
- Se você tirar nota baixa na prova de 

amanhã, me esqueça!
No dia seguinte, quando ele voltou da 
escola, o pai perguntou:
- E aí, como foi na prova?
O filho responde:
- Quem é você?

Horóscopo

Novelas
Malhação – Vidas Brasileiras
Érico pede um tempo para 
pensar em como ajudar Vagner. 
Jade desiste de mudar seu 
visual. Tito e Garoto decidem 
falar com Marcelo sobre a 
suposta ligação de Heitor. 
Pérola, Maria Alice e Rosália 
saboreiam os quitutes de 
Márcio. Paulo sente dores após 
os treinos com Flora para a 
apresentação dos dois.  

Espelho da Vida
Gustavo tranquiliza Eugênio e 
ajuda Cris/Julia e Danilo. Flor 
se emociona ao ver Sheila. Alain 
sente ciúmes de Jorge com Cris. 
Gustavo troca olhares com Dora, 
sem que Cris/Julia perceba. 
Gustavo beija Cris/Julia, que fica 
perturbada. Isabel finge estar 
com ciúmes de Marcelo com 
Mariane.  

O Tempo não Para
Livaldo diz a Samuca que 
está arrependido por tê-lo 
abandonado. Teófilo não se 
lembra de ter colocado o 
dinheiro no colchão. Eliseu 
conta a Dom Sabino que Cecílio 
pensa em criar uma cooperativa 
com os catadores de material 
reciclável. Nat flagra Vera Lúcia 
beijando Bento. Barão flagra 
Teófilo queimando o dinheiro 
desviado. 

Sétimo Guardião 
Gabriel e Luz confrontam 
Valentina, que ameaça o filho. 
Valentina manda que Sampaio 
investigue Luz. Sóstenes lembra 
do dia em que encontrou Luz. 
Stefânia e Katiucha comentam 
sobre as escolhas do visual 
de Luciana. Lourdes Maria 
consegue se aproximar de Olavo. 
Gabriel vai até a casa de Egídio, e 
Ondina alerta os guardiães.

ÁRIES : Positivo fluxo astral. A condição física 
mental está em ascensão, juntamente com o setor 
profissional.
 
TOURO : Esperanças bem sucedidas, desejos 
concluídos e exaltação profissional e social, estão 
previstos para você agora. 
 
GÊMEOS :Tendência à tristeza e ao pessimismo. 
Deverá evitar tais coisas para que tudo possa correr 
bem para você neste dia. Cuide de sua saúde.
 
CÂNCER : Fará bons negócios, bons planos com 
relação ao futuro, feliz contatos pessoais, ótimas 
relações sociais, sentimentais e amorosa. 
 
LEÃO : Deverá, também, impor sua personalidade 
ao tratar com terceiros para que seu crédito e 
reputação aumentem.  
 
VIRGEM : Momento em que poderá lucrar pelos 
esforços que fizer no trabalho e em atividades 
comerciais e industriais. Dia feliz para a vida 
amorosa. Caminhe sempre no sentido de seu 
progresso e não se descuide do seu lado espiritual.
 
LIBRA : Esteja mentalmente preparado para exigir 
mais de pessoas individualistas, que pensam 
unicamente em si mesmas..
 
ESCORPIÃO : Como você não aceita derrota dentro 
de um plano mental elevado, deverá realizar o 
máximo neste dia a fim de chegar ao auge de suas 
pretensões.
 
SAGITÁRIO: Dia em que tudo correrá de acordo com 
seus planos. Os negócios deverão dar lucros pelos 
esforços que você têm desenvolvido.  
 
CAPRICÓRNIO Questões e disputas com 
empregados ou patrões deverão ser deixados de 
lado.  

QUÁRIO Dia favorável às suas transações 
financeiras e para comprar ou vender bens 
móveis e imóveis. Terá êxito também ao tratar de 
assuntos sociais e no lançamento de novas idéias 
profissionais. 

AMIGOS PROCURANDO EMPREGO

Dois amigos vão a uma empresa em bus-

ca de emprego. Na hora da entrevista o 

primeiro rapaz é perguntado:
- O que você sabe fazer?
E o primeiro responde:
- Não sei fazer nada.
O entrevistador pergunta ao outro:
- E você, o que faz?
E ele responde:
- Sou o ajudante dele.

DICAS –  

PIAD
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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!

TÉC NI CO DE EN FER MA GEM – 
Co ren ati vo; De se já vel ex pe ri ên- 
cia co mo téc ni co de en fer ma- 
gem no se tor da UTI Adul to ou 
Pe diá tri ca; En vi ar cur rí cu lo pa ra: 
por tal de pes so as@gmail.com 
com o as sun to “Téc ni co UTI” até 
o dia 06/12;

RE PRE SEN TAN TE CO MER CI AL – 
En si no mé dio com ple to; Ex pe ri- 
ên cia com pros pec ção de cli en- 
tes; Ex pe ri ên cia em con do mí ni- 
os; Mo to pró pria e ha bi li ta ção. 
En vi ar cur rí cu lo pa ra: va gas.ge- 
con@hot mail.com

CON SUL TOR DE VEN DAS – En si- 
no mé di co com ple to; Ex pe ri ên- 
cia em ven das de te le fo nia; Dis- 
po ni bi li da de de ho rá rio. En vi ar 
cur rí cu lo pa ra: rhvaleria1@ou tlo- 
ok.com

SUSHI MAN – Ne ces sá rio ter ex- 
pe ri ên cia. En vi ar cur rí cu lo pa ra: 
fb mais fo od@ou tlo ok.com

ES TÁ GIO PU BLI CI DA DE – Es tu- 
dan tes a par tir do 4º pe río do; Do- 
mí nio do Pho toshop e Il lus tra tor. 
En vi ar cur rí cu lo pa ra: cur rí cu- 
lo@vi ta e de sen vol vi men to.com

CO OR DE NA DOR DE LO GÍS TI CA 
– Cur so su pe ri or com ple to na 
área; Ex pe ri ên cia na fun ção; 
Pos suir co nhe ci men tos em es tu- 
dos de ro tas, oti mi za ções e ges- 
tão de cus tos; Ha bi li da des em 
Ex cel. En vi ar cur rí cu lo com o as- 
sun to “LO GÍS TI CA” pa ra: va- 
gas.re cru tar con sul to- 
ria@gmail.com

RE PRE SEN TAN TE CO MER CI AL – 
En si no mé dio com ple to; Co nhe- 
ci men tos em in for má ti ca; Ex pe ri- 
ên cia com ven das; Car ro pró- 
prio. En vi ar cur rí cu lo pa ra: fi nan-

cei ro@acai a mais.com.br
MAR CE NEI RO – Ex pe ri ên cia 

em con fec ção de mó veis. En vi ar 
cur rí cu lo pa ra: de fi ne mar ce na- 
ria@gmail.com

ES TÁ GIO CO MU NI CA ÇÃO SO- 
CI AL – Es tar cur san do a par tir do 
3º pe río do; Ha bi li da des com Ex- 
cel. En vi ar cur rí cu lo pa ra: fo co- 
no em pre goslz@gmail.com com 
o as sun to “ES TÁ GIO”

AU XI LI AR DE LIM PE ZA – En si no 
mé dio com ple to; Ex pe ri ên cia na 
área. En vi ar cur rí cu lo pa ra: 
vagasslz01@gmail.com com o tí- 
tu lo da va ga no as sun to do e-
mail

VI GIA – Ex pe ri ên cia na área; 
En si no mé dio com ple to; Dis ci pli- 

na e res pon sa bi li da de. En vi ar 
cur rí cu lo com a va ga no as sun to 
pa ra o e-mail: 
vagasslz01@gmail.com

AU XI LI AR DE CON FEI TEI RO – Ex- 
pe ri ên cia na área de do ces; Ter 
agi li da de. En vi ar cur rí cu lo pa ra o 
e-mail: con ta to@zeus bri ga de- 
ria.com.br

SU PER VI SOR DE LO JA – En si no 
su pe ri or com ple to; Dis po ni bi li da- 
de pa ra vi a gens. En vi ar cur rí cu lo 
pa ra: rh.sa o luis@gmail.com

ES TÁ GIO CON TÁ BEIS – Ha bi li- 
da de no uso do com pu ta dor; 
Do mí nio do pa co te Of fi ce, Ex cel, 
Word, In ter net e fer ra men tas de 
e-mail e ou tros. En vi ar cur rí cu lo 
pa ra: re cru ta men- 

to.abre@gmail.com com o as- 
sun to “Va ga Con tá beis”

POR TEI RO – De con do mí nio 
diur no e no tur no com ex pe ri ên- 
cia com pro va da. En vi ar cur rí cu- 
lo pa ra: va gas fe as ses so- 
ria@gmail.com

SER VI ÇOS GE RAIS – Com ex- 
pe ri ên cia em con do mí nio re si- 
den ci al. En vi ar cur rí cu lo pa ra: 
va gas fe as ses so ria@gmail.com

AS SIS TEN TE FI NAN CEI RO – Ex- 
pe ri ên cia na área fi nan cei ra e 
Su pe ri or Com ple to em Ad mi nis- 
tra ção, Ci ên ci as con tá beis e 
áre as afins. En vi ar cur rí cu lo pa ra: 
maranhenserh2017@gmail.com 
com o as sun to “ASS FI NAN CEI- 
RO”.

OPORTUNIDADES PARA AXILIAR DE CONFEITEIRO, PORTEIRO REPRESENTANTE COMERCIAL E OUTRAS VAGAS

O jornal Aqui-MA traz listão do emprego para que você não fique mais desempregado

Vagas abertas na Grande
Ilha de São Luís

https://banca.oimparcial.com.br/
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A
par tir do ano que vem, 45 mil pro pri- 
e tá ri os de mo tos de até 100 ci lin- 
dra das no Es ta do pas sa rão a fi car
isen tos de IP VA.

São mo tos co mo a Biz e a Pop. A pro pos ta
cons ta em pro je to de lei en vi a do à As sem- 
bleia Le gis la ti va es ta se gun da. Ou tra me di- 
da é a cri a ção do Che que Ces ta Bá si ca.

O pro gra ma vai de vol ver o ICMS pa go nos
pro du tos da ces ta bá si ca pa ra os mais po- 
bres. Com is so, o im pos to vai vi rar di nhei ro
pa ra os ma ra nhen ses mais ca ren tes.

O pa co te tam bém pre vê o par ce la men to
das mul tas de trân si to.

Mui tas ve zes, as mul tas apli ca das são de
va lor ele va do. Pa gar tu do de uma vez po de
fi car in viá vel pa ra mui ta gen te. Daí a im por- 
tân cia do par ce la men to.

Mo tos
A pro pos ta pre vê o fim do IP VA pa ra mo- 

to ci cle tas de até 100 ci lin dra das. É o ca so
da Biz, da Pop e de si mi la res. Mais de 45 mil
mo to ris tas dei xa rão de pa gar im pos to. Ho je,
só não pa ga IP VA as mo tos com até 50 ci lin- 
dra das. A Biz e a Pop são lar ga men te usa das
no Ma ra nhão, tan to pa ra trans por te in di vi- 

du al quan to pa ra o tra ba lho. Por is so, a ideia
é au men tar a ren da da po pu la ção.

Par ce la men to de mul tas
Se rá cri a do o Pro gra ma de Par ce la men to

de Mul tas de trân si to, que atu al men te não
exis te. Is so vai aju dar a re du zir o nú me ro de
con su mi do res com dí vi das não pa gas. De ta- 
lhes so bre es sa me di da ain da não es tão de- 
fi ni dos.

Ofi ci nas edu ca ti vas
Com fo co na pre ven ção de aci den tes, o

Ba ta lhão de Bom bei ros Ma rí ti mos (BB Mar)
de sen vol ve di ver sas ações edu ca ti vas, ob- 
je ti van do ori en tar os ba nhis tas a des fru ta- 
rem, com mais se gu ran ça, do que há de
me lhor em nos sas prai as.

Na ma nhã do úl ti mo do min go (2), na
praia do Ca lhau, uma equi pe de guar da-vi- 
das do Cor po de Bom bei ros Mi li tar do Ma ra- 
nhão ofe re ceu uma ofi ci na so bre pre ven- 
ção de afo ga men tos. Des ta vez, um gru po
de 50 cri an ças de Im pe ra triz-MA as sis tiu às
de mons tra ções dos bom bei ros e pas sou pe- 
las ori en ta ções prá ti cas que sal vam vi das.

Se gun do o co man dan te do Ba ta lhão de

Bom bei ros Ma rí ti mos (BB Mar), ma jor Mu nil so
Ro cha, a ati vi da de faz par te de ações edu- 
ca ti vas de sen vol vi das pe lo Ba ta lhão pa ra
ga ran tir a se gu ran ça em am bi en tes aquá ti- 
cos. Além do ser vi ço de res ga te, o tra ba lho
de sem pe nha do pe los Bom bei ros nas prai as
de São Luís con tem pla a re a li za ção de abor- 
da gens aos ba nhis tas, opor tu ni da de em
que são re pas sa das di ver sas di cas de se gu- 
ran ça co mo: não in ge rir be bi das al coó li cas
an tes e du ran te o ba nho de mar, an tes sem- 
pre as cri an ças sob a su per vi são de adul tos
no am bi en te de praia e n ão su pe res ti mar a
ca pa ci da de de na dar, de vi do a pre sen ça
de for tes cor ren tes ma rí ti mas.

MAIS DE 45 MIL MOTORISTAS DEIXARÃO DE PAGAR IMPOSTO AS MOTOS DE 100 CILINDRADAS SÃO LARGAMENTE USADAS NO MARANHÃO

Governo do Maranhão vai zerar IPVA de motocicletas de até 100 cilindradas

Motocicletas “100” IPVA no
estado do Maranhão

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ma rí lia Men don -
ça apro vei tou a fol ga
du ran te o fim de se -
ma na (01) pa ra com -
par ti lhar um cli que que
dei xou seus se gui do res
sur pre en di dos. Na fo to
ape nas de su tiã e pan -
ta lo na pre ta, a ser ta -
ne ja exi be as cur vas
que são re sul ta do de
uma per da de 20 kg. O
que, é cla ro, é o re sul -
ta do de uma di e ta ba -
lan ce a da e exer cí ci os
fí si cos.
Na le gen da a ser ta ne -
ja es cre veu “Not a go -
od exam ple to be a
pu blic fi gu re”,  que em
por tu guês sig ni fi ca :
“Não sou um bom
exem plo pa ra ser uma
fi gu ra pú bli ca”. E con -
ti nu ou em sua lín gua
na tal: Umas fo tos em
mo vi men to e um fil tro
da mo da…E uma boa
noi te”.
Não pre ci sa mos di zer
que os fãs fo ram a lou -
cu ra, não é mes mo?
“Lin da, ta len to sa, hu -
mil de e des trui do ra de
nos sos co ra ções”, dis -
se uma se gui do ra. Ou -
tra elo gi ou a per da de
pe so “Só no ca rão. Is so
é que é for ça de von -
ta de”.

Após perder 20kg,
Marília Mendonça
exibe curvas na web
e ganha elogios

Filho de Faustão exibe
semelhança com o pai nas

redes sociais
Fi lho de Faus tão, João Gui lher me, 14,  pos- 

tou nas re des so ci ais uma fo to em que
apa re ce ao la do do pai em um res tau ran- 
te. A ima gem ser viu pa ra mos trar a se me- 
lhan ça en tre os dois. Além de João Gui- 
lher me, Faus tão é pai de Ro dri go, 10, de

seu atu al re la ci o na men to com a atu al mu- 
lher Lu ci a na, e  La ra Sil va, 20, de seu ex re- 

la ci o na men to com Mag da Co la res.

Lulu Santos usa aliança de
casado e já chama
namorado de “meu
marido”

Lu lu San tos  ca sa do? Em um cli- 
que pos ta do pe lo com pa nhei ro,
Cleb son Tei xei ra, no Ins ta gram, o
can tor exi be uma ali an ça dou ra da
na mão es quer da que afir ma es sa
cons ta ta ção. Na le gen da da fo to,
Cleb son es cre ve: “The Lo ok of Lo ve”
ou em por tu guês: “O olhar do
amor”, apai xo na do, não é mes mo?

Lu lu tam bém já ele vou o sta tus
do re la ci o na men to nas re des so ci- 
ais. Em res pos ta a uma se gui do ra
que o per gun tou: “É seu ir mão?”, o
fa mo so res pon deu na la ta: “Não,
ma na, é meu ma ri do!”. Es se é um
fa to con su ma do.

Sabrina Sato e Duda
Nagle criam regras

para quem visitar filha
no hospital

Sa bri na Sa to di vul gou
nes te fim de se ma na, em
seu ca nal do Youtube, o
quar to da ma ter ni da de
on de es tá pas san do os
pri mei ros di as com a pe- 
que na Zoe, fru to do re la- 
ci o na men to da apre sen- 
ta do ra com o ator Du da
Na gle. O ca sal, que pas- 

sou a re ce ber vi si tas no úl- 
ti mo do min go (2), pen sou
em tan tos de ta lhes que

até de sen vol veu um guia
com re gras pa ra quem

fos se pres ti gi ar a che ga- 
da da pri mo gê ni ta.

En tre os cui da dos dos
con vi da dos es tão: usar

pro te tor de sa pa to e
más ca ra fa ci al, la var as
mãos e bra ços, não usar
per fu me, evi tar es pir ros e
tos ses pa ra não per tur bar
Zoe. Além dis so, na da de
to car mão zi nha na be bê

e sem pal pi tes pa ra os
pa pais de pri mei ra vi a- 

gem. Pa ra en cer rar as re- 
gras, a vi si ta só po de du- 
rar 20 mi nu tos sem con tar
com ne nhum cli que ou

bei jo.

Xuxa e Ivete Sangalo se evitam em festa,           
 diz colunista

Xu xa e Ive te San ga- 
lo evi ta ram se en con- 
trar na fes ta de 25
anos da Re vis ta Ca- 
ras, acon te ci da na úl- 
ti ma quin ta-fei ra, no
Rio de Ja nei ro.  An tes
ami gas in se pa rá veis,
as du as te ri am se de- 
sen ten di do após o
com par ti lha men to de
fo tos das gê me as da
can to ra bai a na. Xu xa
ne ga que te nha di vul ga do as ima gens.

Ao che gar à Ci da de das Ar tes, no Rio de Ja nei ro,
Ive te se di ri giu ao seu ca ma rim e só saiu de lá pa ra fa- 
zer seu show, quan do a apre sen ta do ra da Re cord já
não es ta vam no lo cal. As ten ta ti vas de apro xi ma ção
das du as ce le bri da des se mos tra ram in fru tí fe ras até
ago ra.

Fátima Bernardes comemora saída do 
namorado do hospital

Fá ti ma Ber nar des
foi às re des so ci ais co- 
me mo rar a saí da do
na mo ra do Tú lio Ga- 
dê lha do hos pi tal. O
de pu ta do fe de ral
elei to sta va in ter na do
no Re ci fe por cau sa
de uma trom bo se. 

“Ain da não é Na tal,
mas re ce bi de pre sen- 
te a al ta de le do hos- 
pi tal. Ago ra é cui dar
pa ra tu do vol tar ao nor mal. Obri ga do pe las mui tas
men sa gens ca ri nho sas que re ce be mos”, es cre veu a
apre sen ta do ra da Glo bo no Ins ta gram. 

Uma das cau sas da trom bo se é a imo bi li da de pro- 
lon ga da, co mo po de acon te cer em lon gas vi a gens e
des lo ca men tos.

https://banca.oimparcial.com.br/
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O
acú mu lo de áci do úri co no or ga- 
nis mo, um trans tor no co nhe ci do
co mo hi pe ru ri ce mia, po de cau sar
re a ções in fla ma tó ri as e pro ble mas

de saú de que re du zem a qua li da de de vi- 
da. Nes te ar ti go, que re mos com par ti lhar em
de ta lhes re mé di os ca sei ros pa ra re du zir os ní- 
veis de áci do úri co. Es ta subs tân cia se ori gi- 
na quan do o or ga nis mo de com põe as pu ri- 
nas pro ve ni en tes dos ali men tos, en vi an do-as
pa ra a cor ren te san guí nea e pa ra os rins, pa- 
ra de pois se rem eli mi na das. O pro ble ma
ocor re quan do ela se acu mu la em quan ti- 
da des ex ces si vas, se ja por que o cor po re duz
sua ca pa ci da de de re mo vê-la ou por que
exis te uma quan ti da de mai or pa ra pro ces- 
sar.Con sequên cia dis so são os incô mo dos
nas ar ti cu la ções, além das pe dras nos rins,
go ta e ou tros trans tor nos. A boa no tí cia é
que exis tem for mas na tu rais de es ti mu lar sua
eli mi na ção.

1. Água mor na com vi na gre de ma çã pa- 
ra re du zir os ní veis de áci do úri co

Os áci dos or gâ ni cos do vi na gre de ma çã,
prin ci pal men te o áci do má li co, aju dam a
de com por o áci do úri co pa ra evi tar a for- 
ma ção de cris tais e pro ble mas in fla ma tó ri os.

Es te in gre di en te na tu ral pro mo ve a lim pe za
do san gue e aju da a re gu lar o pH do or ga- 
nis mo.

In gre di en tes
2 co lhe res de vi na gre de ma çã (20 ml)

 1 xí ca ra de água (250 ml)
 Di lua o vi na gre de ma çã em uma xí ca ra de

água mor na.To me a be bi da em je jum e re pi- 
ta seu con su mo no meio da tar de.Re pi ta o
tra ta men to du ran te 2 ou 3 se ma nas se gui- 
das.

 As pro pri e da des de pu ra ti vas das fo lhas de
ur ti ga po dem ser usa das pa ra lim par o san- 
gue  e re mo ver os re sí du os de áci do úri co.
Seus ati vos na tu rais im pul si o nam o fun ci o na- 
men to dos rins e aju dam a lim par as vi as uri- 
ná ri as pa ra evi tar obs tru ções.

2. In fu são de sal guei ro
De vi do a sua ca pa ci da de de aju dar a

de com por as pu ri nas, a in fu são de sal guei ro
é uti li za da co mo com ple men to pa ra re du zir
os ní veis de áci do úri co. Seus an ti-in fla ma tó- 
ri os re du zem a dor das ar ti cu la ções e fa ci li- 
tam o tra ta men to da go ta.

In gre di en tes
1 co lher de cas ca de sal guei ro (5 g)

 1 xí ca ra de água (250 ml)

Adi ci o ne a cas ca de sal guei ro em uma xí ca- 
ra de água fer ven do e dei xe-a re pou sar por
10 mi nu tos.Coe a be bi da e con su ma-a.To- 
me uma xí ca ra de in fu são de cas ca de sal- 
guei ro no meio da ma nhã. Se qui ser, sub mer- 
ja um pa no na be bi da quen te e apli que-o
so bre as zo nas do lo ri das.

3. Chá de ce bo la
Mes mo que seu sa bor não se ja o mais

agra dá vel, o chá de ce bo la é uma be bi da
de sin to xi can te que aju da a con tro lar a hi pe- 
ru ri ce mia.Seus an ti o xi dan tes e áci dos na tu- 
rais lim pam o san gue e aju dam a de com por
os cris tais de áci do úri co nos rins.

In gre di en tes
Meia ce bo la

 2 xí ca ras de água (500 ml)
 1 co lher de mel (25 g)

 Pi que meia ce bo la e co lo que-a pa ra fer ver
em uma pa ne la jun to com as du as xí ca ras
de água.Dei xe a fo go bai xo du ran te 10 mi- 
nu tos e des li gue. De pois de re pou sar, coe e
ado ce com mel.Con su ma uma xí ca ra
de chá de ce bo la pe la ma nhã e re pi ta seu
con su mo du ran te a tar de.

  

REMÉDIOS CASEIROS PARA
ELIMINAR ÁCIDO ÚRICO
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Tri co lor fi ca em 3º 
na Li ber ta do res
A equi pe do Sam paio
Cor rêa se des pe diu da
Co pa Li ber ta do res de Be -
a ch Soc cer com vi tó ria e
ter mi nou a com pe ti ção
sul-ame ri ca na na ter cei ra
co lo ca ção. 

Na ma nhã do úl ti mo do -
min go (2), o ti me tri co lor
con fir mou o fa vo ri tis mo
di an te do Acas su so (Ar -
gen ti na) e ven ceu o du e -
lo por 5 a 4.

O triun fo do ti me ma ra -
nhen se foi cons truí do no
pri mei ro pe río do. Com
um iní cio ar ra sa dor, o
Sam paio Cor rêa ter mi nou
os 12 pri mei ros mi nu tos
com lar ga van ta gem: 4 a
1. Eu dim (2), Ro dri go e Fi li -
pe mar ca ram pa ra a
equi pe tri co lor.
No pe río do se guin te, o
Sam paio di mi nuiu o rit mo
e deu es pa ços pa ra os ar -
gen ti nos, que apro vei ta -
ram pa ra cri ar bo as opor -
tu ni da des de gol. Eu dim
mar cou pa ra a equi pe tri -
co lor e man te ve o jo go
con tro la do: 5 a 2.

Nos úl ti mos 12 mi nu tos, o
Acas su so foi bem mais
ofen si vo e con se guiu di -
mi nuir a van ta gem tri co -
lor pa ra 5 a 4. Mas não
ha via mais tem po pa ra
bus ca rem o em pa te. 
Me lhor pa ra o Sam paio
que se gu rou a vi tó ria e
as se gu rou a ter cei ra co -
lo ca ção na Co pa Li ber -
ta do res de Be a ch Soc cer.

O ca pi tão Da ti nha fez
ques tão de enal te cer o
gru po após a par ti da. “Vi -
e mos pa ra o Rio de Ja nei -
ro pa ra con quis tar o tí tu -
lo. Es se era nos so ob je ti -
vo. In fe liz men te saí mos na
se mi fi nal, nos pê nal tis,
mas não po de ría mos ter -
mi nar a com pe ti ção de
ou tra for ma que não fos -
se ven cen do e le van do
es se hon ro so ter cei ro lu -
gar pa ra o Ma ra nhão”,
dis se.

Novo gerente no Papão
Após não se apresentarem ao treinador Wallace Lemos, atletas são desligados
do clube. Papão do Norte também apresenta novo gerente de futebol

Che gou a ho ra do pla ne ja men- 
to pa ra o ano de 2019. A de fi ni ção 
da co mis são téc ni ca se rá o pri- 
mei ro pas so pa ra a no va em prei- 
ta da que se apro xi ma.

O pre si den te Sér gio Fro ta con- 
ver sou com Mar ci nho Guer rei ro e 
fi cou de fi ni do que o trei na dor não 
co man da rá a equi pe na pró xi ma 
tem po ra da.

Após a saí da de Mar ci nho 
Guer rei ro, do Sam paio Cor rêa, o 
pre si den te Sér gio Fro ta afir mou 
que só co me ça rá a pen sar no no- 
vo no me a par tir des ta se ma na. 
“Não con ver sei ain da com nin- 
guém, e só nes ta se gun da-fei ra (3) 
co me ça rei a tra tar so bre es sa 
ques tão. Te nho cons ci ên cia que 
se rá um ano de mui tos de sa fi os, 
mas es ta mos pron tos pa ra su pe rá-
los, com bas tan te tra ba lho e a 
mes ma dis po si ção de sem pre”, fri- 
sou.

Mar ci nho Guer rei ro tam bém se 
ma ni fes tou após a reu nião com o

Sampaio à procura de técnico

Após a apre sen ta ção do elen- 
co, o Mo to Club de São Luís ini ci ou
os tra ba lhos nes ta se gun da-fei ra
(3). 

Du ran te a ma nhã, a co mis são
téc ni ca e jo ga do res es ti ve ram na
Ave ni da Li to râ nea, on de re a li za- 
ram um tra ba lho na areia. Du ran te
o pe río do da tar de, às 15h se rá no
cam po do Leão Dou ra do, na es- 
tra da da Mai o ba.

No do min go (2), os atle tas se
apre sen ta ram à co mis são téc ni ca.
Após jus ti fi ca ti vas, os jo ga do res So- 
la no, Di e go Re nan e Már cio Di o go
tra ba lha ram nor mal men te com o
gru po, on de re a li za ram ava li a ções
fí si cas.

Os atle tas Ra fa el San tos e Ri car- 
do Ma ra nhão fo ram des li ga dos do
clu be após não com pa re ce rem à
apre sen ta ção, na úl ti ma sex ta-fei- 
ra, ale gan do que não re ce be ram
di as de sa lá ri os do úl ti mo mês tra- 
ba lha do em 2018. O trei na dor Wal- 

la ce Le mos en trou em con ta to
com dois jo ga do res e, após con- 
ver sa, de ci diu não con tar com eles
pa ra a tem po ra da.

Ge ren te de fu te bol no Pa pão
A di re to ria do Pa pão do Nor te

anun cia o no vo ge ren te exe cu ti vo
de fu te bol. Tha deu Nu nes che ga
pa ra as su mir a pas ta, que es ta va
va ga des de a tem po ra das 2018.

O no vo ge ren te che ga com a
mis são de or ga ni zar o de par ta- 
men to de fu te bol do Mo to Club
pa ra o ano de 2019.

Além do de par ta men to pro fis si o- 
nal, Nu nes se rá res pon sá vel pe la
re or ga ni za ção da ba se mo ten se.

O pro fis si o nal é for ma do em Edu- 
ca ção Fí si ca, Pós Gra du an do em
Fu te bol, além do Cur so de Qua li fi- 
ca ção de Trei na do res pe la CBF e
do Cur so de Ges tao Téc ni ca no Fu- 
te bol pe la Uni ver si da de do Fu te- 
bol.

Tha deu Nu nes tra ba lha rá di re ta- 
men te com o su per vi sor An dré Go- 
mes e to da a co mis são téc ni ca,
que é co man da da pe lo trei na dor
Wal la ce Le mos.

 A di re to ria do clu be es tá fe chan do
um amis to so no dia 15 de de zem- 
bro.

pre si den te. “O Sér gio sem pre foi um 
ca ra mui to cor re to, e nos ofe re ceu 
to do o su por te nes se pe río do que 
es ti ve mos no clu be. São coi sas do 
fu te bol, mas só te nho a agra de cer 
por es sa ex pe ri ên cia que ti ve em 

di ri gir o Sam paio na Sé rie B. A vi da 
se gue”, res sal tou.

Mar ci nho di ri giu o Sam paio em 
13 jo gos na Sé rie B, con quis tou cin- 
co vi tó ri as, dois em pa tes e seis der- 
ro tas.
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Corpos achados na Ilha
Três pessoas são encontradas mortas entre o domingo (2) e a segunda-feira (3), na
região metropolitana de São Luís. A polícia investiga os casos

A Po lí cia Ci vil, atra vés 
da 8ª De le ga cia Re gi o- 
nal de Zé Do ca, em tra- 
ba lho con jun to com a 
Po lí cia Mi li tar do Es ta do 
do Ma ra nhão, de fla grou 
uma ope ra ção que re- 
sul tou nas pri sões em fla- 
gran te de Jar li son Nu nes, 
o “Ja já”, de 28 anos, Ma-
ria Cé lia Cam pos Mo rei- 
ra, de 31 anos, Clei ton 
Cruz de Sou sa, o “Pi lo to”, 
20 anos, e Jo sé Wel ling-
ton de Sou sa de Al mei da 
Gar cez, de 24 anos. O 
quar te to é sus pei to dos 
cri mes de trá fi co, as so ci-
a ção pa ra o trá fi co de 
dro gas, cor rup ção de 
me nor, pos se de ar ma 
de fo go, re cep ta ção e 
for ma ção de qua dri lha 
na ci da de de No va Olin-
da do Ma ra nhão.

Se gun do o de le ga do 
Ja der Al ves, o gru po ge- 
ren ci a va o trá fi co de en- 
tor pe cen tes no po vo a-

Quadrilha é presa em ação da polícia

do Boa Vis ta. Além dis so, 
os três ho mens pre sos na 
ação já eram al vos de 
uma in ves ti ga ção pe la 
Po lí cia Ci vil de Zé Do ca, 
só que, des ta vez, pe lo cri- 
me de ho mi cí dio, ocor ri- 
do no úl ti mo dia 17 de no- 
vem bro.

Os pre sos fo ram apre- 

sen ta dos à se de da De le- 
ga cia Re gi o nal de Zé Do- 
ca pa ra aten de rem aos 
pro ce di men tos de pra xes 
e pos te ri or men te en ca mi- 
nha dos a uma Uni da de 
Pri si o nal e de Res so ci a li za- 
ção (UPR) da re gião, on- 
de fi cam sob res pon sa bi li- 
da de do Ju di ciá rio.

Suspeitos em cana
A Po lí cia Ci vil de Ita pe- 

cu ru-Mi rim e a Po lí cia Mi li- 
tar con se gui ram efe ti var
di ver sas pri sões. Um ca sal
iden ti fi ca do co mo Fer- 
nan do Mo ra es, de 25
anos, mais co nhe ci do co- 
mo “Ín dio”, e Iva nil de dos
San tos, de 19 anos, fo ram
pre sos pe lo cri me de re- 
cep ta ção de mo to rou- 
ba da. A mo to ci cle ta foi
re cu pe ra da e en tre gue à
ví ti ma, va le res sal tar que
Ín dio ha via saí do da pri- 
são há ape nas 15 di as.

A Po lí cia Mi li tar do mu- 
ni cí pio de Can ta nhe de
pren deu e apre sen tou à
de le ga cia Bru no Cor rea

da Sil va, de 22 anos, por
trá fi co de dro gas. Com
ele fo ram en con tra das 33
por ções de en tor pe cen- 
tes, em ba la gens in di vi du- 
a li za das con ten do ma- 
co nha. Foi au tu a do tam- 
bém em fla gran te de li to
em Ita pe cu ru–Mi rim, pe la
PM, João Lu cas da Sil vei- 
ra Mu niz, de 19 anos, pre- 
so pe la Lei Ma ria da Pe- 
nha, por ter ame a ça do
com uma ar ma bran ca
sua com pa nhei ra.

E, por fim, foi pre so em
fla gran te de li to Ro mer son
Sil va, de 23 anos, por es- 
tar por tan do uma mu ni- 
ção ca li bre 38.

En tre o do min go (2) e a se gun da-fei- 
ra (3), três cor pos fo ram acha dos na re- 
gião me tro po li ta na, sen do dois em São
Luís e ou tro em São Jo sé de Ri ba mar.

O pri mei ro acha do de ca dá ver foi na
lo ca li da de Prai nha do Ba nho, em Ri ba- 
mar. A ví ti ma foi iden ti fi ca da co mo Jho- 
nes Con cei ção Ra mos, de 30 anos. O
Ins ti tu to Mé di co Le gal (IML) e o Ins ti tu to
de Cri mi na lís ti ca (Icrim) es ti ve ram no lo- 
cal pa ra os pri mei ros pro ce di men tos.
Le sões na ca be ça da ví ti ma apon tam
pa ra agres sões ou lu ta cor po ral. Jho nes
ain da che gou a li gar pa ra a mãe de le
na noi te de sá ba do (1º). Po lí cia in ves ti- 
ga o ca so.

Pon te Ban dei ra Tri buz zi
O se gun do acha do de ca dá ver foi

em bai xo da Pon te Ban dei ra Tri buz zi, na
ma nhã des ta se gun da.

Por vol ta das 7h20, equi pes do Cor po
de Bom bei ros, Su pe rin ten dên cia de Ho- 
mi cí di os e Pro te ção à Pes soa (SHPP) e
Cen tro Tá ti co Aé reo (CTA) fo ram des lo- 
ca das pa ra o lo cal on de en con tra ram
o cor po. A ví ti ma es ta va em uma re gião
de man gue. A iden ti da de e cau sa da
mor te ain da não fo ram re ve la das.

Acha do no Ipa se
Já no bair ro do Ipa se, nas pro xi mi da- 

des da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Trân si to
e Trans por tes (SMTT), ou tro cor po foi en- 
con tra do.

O ca dá ver já es ta va em avan ça do
es ta do de de com po si ção. A ví ti ma foi
acha da na Rua Ma no el Ban dei ra, pró xi- 
mo à Ave ni da Da ni el de La Tou che. O
ca dá ver se en con tra va jo ga do em
uma área de ve ge ta ção e um so fá es- 
ta va so bre ele.
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