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R$ 0,50

Bando  é  preso em caminhão 
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roubados de banco em Bacabal

OS HOMENS DO BAÚ

Escondidos no veículo estavam os 13 bandidos junto a duas 
metralhadoras .50, 11 fuzis, 17 coletes, munições, 

pistolas e o dinheiro roubado 
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Horóscopo

Novelas Receitas - PICOLÉ CREMOSO DE MANGA E COCO

Cruzadas

ÁRIES – Este é um dia ideal para você. 
Vai progredir no campo profissional e 
financeiro. 

TOURO – Indícios favoráveis nos seus as-
suntos pessoais e profissionais. Obtenção 
de segredos importantes. 

GÊMEOS –  Necessidade de ter de se 
adaptar a certas condições materiais.

CÂNCER – Dificuldades de ordem 
prática poderão perturbar seus planos 
em longo prazo. 

LEÃO – Alguma surpresa agradável no 
setor amoroso por parte de alguém do 
seu círculo social. 

VIRGEM – Você estará ainda mais au-
dacioso em relação ao seu relaciona-
mento amoroso.

LIBRA – Você poderá desenvolver todo 
tipo de atividade intelectual. 

ESCORPIÃO – Período especialmente 
favorável para iniciar uma união, seja de 
cunho amoroso ou profissional. 

SAGITÁRIO – A posição do sol vai estimu-
lar novos relacionamentos, uniões e a 
formação de relacionamento amoroso. 

CAPRICÓRNIO – Pleno desenvolvimento 
dos assuntos profissionais. 

AQUÁRIO –  Possibilidade de grandes 
desenvolvimentos na vida material.

PEIXES – Surgimento de pequenas dificul-
dades práticas e materiais na relação 
com a pessoa amada.

Malhação – Vidas Brasileiras
Camila pede que Rafael e Valéria convo-
quem Márcio. Marcelo conta a Brigitte, 
Gabriela e Leonor que participará do show 
de talentos do Sapiência. Flora convida 
Paulo para se apresentar no evento de 
sua escola. Verena treina Dandara para 
sua apresentação e Hugo admira a na-
morada. Camila confessa que Rafaela 
não é filha de Márcio. 

Espelho da Vida
Sob o olhar da Guardiã, Alain chega ao 
quarto de Julia. Dora deixa Cris/Julia em 
casa e se encontra com Gustavo. Cris/
Julia rasga seu diário por causa de Eu-
gênio, e Piedade tenta defender a filha. 
Cris vê Alain no quarto de Julia e fica 
presa no passado. Alain procura Dal-
ton. Piedade flagra Eugênio mexendo 
em um documento suspeito. 

O Tempo não Para
Nico não percebe o veneno na mão de 
Agnese. Betina diz a Lúcio que Emílio 
se sentia ameaçado por Dom Sabino. 
Florêncio dá um prazo para Teófilo de-
volver o dinheiro que desviou de Barão. 
Lúcio assina o contrato de participação 
na Kikinico. Carmen pede ajuda a Dom 
Sabino para lidar com o interesse de 
Samuca em Livaldo. C

Sétimo Guardião
Eurico enfrenta Valentina, e Marilda se 
surpreende. Gabriel conta para Luz e 
Sóstenes a conversa que teve com Lau-
ra. Neide se impressiona com a comida 
feita por Firmina. Robério dopa Judith. 
Adamastor questiona Ondina sobre o 
caso entre Stefânia e João Inácio. Ju-
dith dorme profundamente e Robério 
entrega suas chaves para Sampaio en-
trar na casa de Egídio. 

COLO LIMPAR OS OLHOS

1 - Não esfregue o olho. Em primeiro 
lugar, não toque ou esfregue o olho 
se alguma coisa ficou presa nele. 
Tais ações podem tornar mais difícil 
a remoção do corpo estranho e 
aumentam o risco de infecção por 
germes e sujeira presentes nas mãos.
Mesmo que o olho esteja dolorido, 
irritado ou coçando, é muito impor-
tante não tocá-lo.
Na maioria das vezes, essa irritação 
vai diminuir quando o objeto estra-
nho for removido.

2 - Lave as mãos. Antes de limpar o 
olho (o que você vai fazer lavando-
o), é importante que suas mãos 
estejam limpas. Embora você não 
vá tocar o olho diretamente com as 
mãos, vai usá-las para pegar água, 
por isso é importante que estejam 
bem limpas.[2] Lavar as mãos com 
sabão e água morna é o suficiente.
3 - Remova as lentes de contato. 
É importante fazer isso antes de 
começar a lavar o olho, caso as 
utilize. Jogue-as fora, pois elas não 
devem ser utilizadas novamente.

4 - Comece com o rosto virado para 
baixo. Não deixe a cabeça reta 
para a frente nem inclinada para trás 
quando for lavar o olho. Essas posições 
empurram o corpo estranho ainda 
mais para dentro do olho em vez de 
removê-lo com a água enquanto 
você lava.

5 - Com a cabeça voltada para 
baixo, pisque algumas vezes. Piscar 
libera um pouco de lubrificação 
natural do olho, o que pode ser 
suficiente para que o corpo estranho 
saia sozinho.

 INGREDIENTES
Suco de 3 LIMÕES
1/2 xícara de LEITE DE COCO
2 colheres de sopa de CHIA (opcional. 
Pode colocar ou não)
1/2 xícara de ÁGUA
3 Mangas

MODO DE PREPARO
1 - Deixe a chia de molho na água por 
pelo menos 15 minutos.
2 - Esprema o suco dos limões e bata no 
liquidificador junto com o leite de coco, 
as mangas picadas e a chia hidratada.
3 - Coloque a mistura em forminhas de 
picolé e arrume os palitos no centro de 
cada um.
4 - Leve ao freezer até congelar.

Solução

www.aquima.com.brQUARTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2018

PIADA
BATIZADO DO FILHO DO BÊBADO
O bêbado acaba de ter um filho e resolve batizá-
lo. Chegando à igreja, o padre pergunta:
- Em que posso ajudar?
- Senhor padre, quero que o senhor batize meu 
filho.
- E qual vai ser o nome dele?
- Mingal - responde o bêbado.
O padre fala:
- Mas por que esse nome nessa criança tão linda?
E o bêbado responde:
- Olha quem fala... O nome do seu chefe é Papa!
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UF MA RE TI FI CA 
Do cu men to al te ra su bá -
rea de atu a ção do pro fis -
si o nal que, as sim que for
ad mi ti do, vai atu ar por
meio do “Pro gra ma Pro -
fes sor Vi si tan te Na ci o nal
Sê ni or na Amazô nia”. En -
con tram-se no va men te
re a ber tas as ins cri ções
pa ra o pro ces so se le ti vo
da Uni ver si da de Fe de ral
do Ma ra nhão (UF MA)
que bus ca a ad mis são de
pro fes sor pa ra atu ar no
“Pro gra ma Pro fes sor Vi si -
tan te Na ci o nal Sê ni or na
Amazô nia”.Ago ra, os in -
te res sa dos po dem efe tu -
ar as ins cri ções até es ta
quar ta-fei ra (5), por meio
do en de re ço ele trô ni co
ppg sad@uf ma.br. Além
dis so, a se le ção tam bém
tem a su bá rea de atu a -
ção do pro fis si o nal al te ra -
da, de for ma que ago ra
o mes mo de ve le ci o nar
na área – su bá rea de
Saú de Ma ter no-In fan til/
Saú de do Adul to – Bi o tec -
no lo gia/ Me di ci na. O pro -
fis si o nal ad mi ti do nes ta
fun ção de ve fa zer jus à
bol sa-au xí lio no va lor de
R$ 8.905,42 ao mês.Os
can di da tos ao car go se -
rão clas si fi ca dos por meio
de aná li se cur ri cu lar e de
pla no de tra ba lho, con -
for me es pe ci fi ca do no
edi tal .
IM BEL OFE RE CE VA GAS –
Foi di vul ga do nes ta se -
gun da-fei ra, 3 de de zem -
bro de 2018, o co mu ni ca -
do so bre a re a li za ção do
no vo pro ces so se le ti vo da
In dús tria de Ma te ri al Bé li -
co do Bra sil (Im bel), a fim
de con tra tar dez no vos
Jo vens Apren di zes, pe lo
pe río do de 17 me ses na
Fá bri ca de Pre si den te
Var gas. Os in te res sa dos
pre ci sam re a li zar as ins cri -
ções até o dia 7 de de -
zem bro de 2018, na pró -
pria Uni da de on de se
des ti nam as va gas, si to a
Av. 15 de mar ço, no por -
tão da Li mei ra.
 
 
 

Con cur so pú bli co des ti na do ao 
pre en chi men to de no ve va gas e 
for ma ção de ca das tro re ser va é 
re ti fi ca do pe la Câ ma ra de Cu ru-
ru pu, no es ta do do Ma ra nhão. Fo- 
ram in cluí dos os con teú dos pro-
gra má ti cos de no ções so bre ge o-
gra fia, his tó ria e or ga ni za ção po lí- 
ti co-ad mi nis tra ti va de Cu ru ru pu- 
MA em Co nhe ci men tos Es pe cí fi- 
cos re la ti vos aos car gos de As sis-
ten te Par la men tar, As sis ten te Ad- 
mi nis tra ti vo e Mo to ris ta.

As opor tu ni da des de ní vel fun- 
da men tal e mé dio ofer ta das nes- 
te cer ta me se en con tram nos car-
gos de As sis ten te Par la men tar (1), 
As sis ten te Ad mi nis tra ti vo (2), Au xi li-
ar de Ser vi ços Ge rais (3), Mo to ris ta 
(1) e Vi gia (2).Os se le ci o na dos de- 
vem fa zer jus à re mu ne ra ção com 
va lor en tre R$ 954,00 e R$ 1.300,00, 
em re gi me de 40h se ma nais.

CONCURSO RETIFICADO
Conteúdos programáticos deste certame foram modificados

A Pre fei tu ra de  Ti mon, jun ta- 
men te com a Se cre ta ria Mu ni ci-
pal de Ad mi nis tra ção e Ges tão de 
Pes so al – Se mag, tor na pú bli ca a 
re a li za ção do Con cur so Pú bli co 
des ti na do à con tra ta ção de pes-
so al de en si no mé dio e de ní vel su- 
pe ri or. São 60 va gas dis po ní veis, 
dis tri buí das aos car gos de Guar-
da-Ci vil Mu ni ci pal de 3º Clas se 
(30) e Agen te de Trân si to (30), pa- 
ra atu a rem em car ga ho rá ria se-
ma nal de 30h e 40h, fa zen do jus 
ao ven ci men to de R$ 954,00 e R$ 
1.033,04 men sais.Va gas pa ra can- 
di da tos de am bos os se xos que se 
en qua drem nos re qui si tos es pe ci fi-
ca dos no edi tal. Ins cri ções no en-
de re ço ele trô ni co:  nu ce pe.ues- 
pi.br, a par tir das 9h do dia 27 de 
de zem bro de 2018 a 28 de ja nei ro 
de 2019, efe tu an do o va lor da ta-
xa que al ter na de R$ 70,00 e R$ 
120,00, por meio de bo le to ban cá- 
rio.Os can di da tos clas si fi ca dos em 
seis eta pas, sen do as cin co pri mei-

PREFEITURA DE TIMON FAZ SELEÇÃO

In te res sa dos em al gu ma des tas 
va gas po dem efe tu ar ins cri ção por 
meio do en de re ço ele trô ni- 
co www.fsa du.org.br, até às 18h do 
dia 10 de de zem bro de 2018. A ta- 
xa de par ti ci pa ção tem va lor de R$ 
55,00 ou R$ 70,00.Es te cer ta me, 

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

ras co muns aos dois car gos e a sex- 
ta eta pa ex clu si va pa ra o car go de 
Guar da-Ci vil Mu ni ci pal de 3ª Clas- 
se, com pos tas da se guin te for- 
ma:Pro va Es cri ta Ob je ti va, de ca rá- 
ter eli mi na tó rio e clas si fi ca tó rio – 
pre vis ta pa ra o dia 17 de fe ve rei ro 
de 2019;Ava li a ção Mé di ca, de ca- 
rá ter eli mi na tó rio – pre vis ta no pe- 
río do de 8 a 10 de abril de 2019;Exa- 

me de Ap ti dão Fí si ca, de ca rá ter 
eli mi na tó rio – a ser re a li za do no pe- 
río do pre vis to de 6 a 8 de maio de 
2019;Ava li a ção Psi co ló gi ca, de ca- 
rá ter eli mi na tó rio;  In ves ti ga ção So- 
ci al, de ca rá ter eli mi na tó rio;Cur so 
de For ma ção Pro fis si o nal, de ca rá- 
ter eli mi na tó rio e ha bi li ta tó rio.O 
pre sen te Con cur so Pú bli co tem va- 
li da de de dois anos.

CURURUPU

https://banca.oimparcial.com.br/
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F
a mí li as do Cras do Be qui mão fo ram
con tem pla das com as ces tas do Pro- 
gra ma de Aqui si ção de Ali men to sA
ges tão do pre fei to Edi val do deu iní cio

a no va edi ção do Pro gra ma de Aqui si ção
de Ali men tos (PAA), nes ta ter ça-fei ra (4),
com a pri mei ra com pra fei ta di re ta men te
de pe que nos pro du to res ru rais e a pos te ri or
en tre ga dos pro du tos aos be ne fi ci a dos. Pa- 
ra man ter a qua li da de, os pro du tos fo ram
ad qui ri dos pe la Pre fei tu ra de São Luís ain da
pe la ma nhã e a en tre ga ocor reu à tar de na
Igre ja Ba tis ta Sha lom, no bair ro Be qui mão.
Os be ne fi ci a dos são fa mí li as aten di das pe lo
Cen tro de Re fe rên cia e As sis tên cia So ci al
(Cras) do bair ro. Na oca sião, se te to ne la das
de ali men tos, in cluin do fru tas, le gu mes e ver- 
du ras fo ram dis tri buí dos aos con tem pla dos.
O pro gra ma, exe cu ta do pe la Se cre ta ria Mu- 
ni ci pal de Se gu ran ça Ali men tar (Sem sa), te- 
rá en tre gas sem pre às ter ças-fei ras, a par tir
das 14h30.

O PAA é uma das ações que in te gra a po- 
lí ti ca de se gu ran ça ali men tar im plan ta da
pe la ges tão do pre fei to Edi val do Ho lan da
Jú ni or. O Ter mo de Com pro mis so ga ran tin do
a aqui si ção dos pro du tos que se rão dis tri buí- 

dos a pes so as em si tu a ção vul ne ra bi li da de
so ci al e in se gu ran ça ali men tar na ca pi tal foi
ce le bra do en tre o pre fei to Edi val do Ho lan- 
da Jú ni or e 90 agri cul to res be ne fi ci a dos pe lo
pro gra ma, no fi nal do mês pas sa do.O pre fei- 
to Edi val do res sal tou a efe ti va ção dos tra ba- 
lhos des ta no va eta pa do pro gra ma. “Com
es ta ação tão im por tan te pa ra o for ta le ci- 
men to da agri cul tu ra fa mi li ar lo cal, es ta mos
vi a bi li zan do a es sas fa mí li as as con di ções se- 
gu ras pa ra o es co a men to da sua pro du ção
e ga ran tin do às ca dei as pro du ti vas lo cais
mai o res pos si bi li da des de de sen vol vi men to,
ge ra ção de em pre go e ren da, a me lho ria
da qua li da de de vi da de mi lha res de pes so- 
as que se be ne fi ci am di re ta men te des sa
ação”, dis se o ges tor.Nes sa ter cei ra edi ção
do pro gra ma na ca pi tal ma ra nhen se, além
das fa mí li as em si tu a ção de in se gu ran ça ali- 
men tar re fe ren ci a das pe lo Cras, tam bém
se rão be ne fi ci a dos pa ci en tes aten di dos no
Hos pi tal da Mu lher e Hos pi tal da Cri an ça.

“É uma sa tis fa ção mui to gran de es tar mos
dan do con ti nui da de a es te que é um dos
mais des ta ca dos pro gra mas da área so ci al,
de sen vol vi do pe la Pre fei tu ra na ges tão do
pre fei to Edi val do. To do o pla ne ja men to foi

re a li za do pa ra que pu dés se mos fir mar o
con vê nio com o Go ver no Fe de ral e pros se- 
guir com es ta ação sig ni fi ca ti va pa ra aque- 
les que tan to pre ci sam”, re for çou a ti tu lar da
Sem sa, Fa ti ma Ri bei ro. A ges to ra acres cen ta
que, ao man ter o pro gra ma, “o pre fei to Edi- 
val do re for ça o com pro mis so de sua ges tão
com os mais ca ren tes e for ta le ce a pro du- 
ção da agri cul tu ra fa mi li ar”.

CES TA SI da ci le ne Amo rim re ce beu uma
das ces tas na tar de des ta ter ça-fei ra (4)

As 120 ces tas dis tri buí das con ti nham, en- 
tre ou tros pro du tos, mel, fa ri nha, di ver sos ti- 
pos de fru tas e ver du ras. Quem aguar da va o
mo men to de re ce ber os pro du tos, o sen ti- 
men to era de agra de ci men to. Con tem pla- 
da no pro gra ma pe la se gun da vez, a do na
de ca sa Ida ci le ne Amo rim da Sil va, 44 anos
en fa ti zou o di fe ren ci al des ta ação pa ra as
fa mí li as aten di das. “Na mi nha ca sa sou eu e
mi nhas du as fi lhas e es ta mos to dos de sem- 
pre ga dos e apoi os co mo es tes são mui to im- 
por tan tes.

Quem pre ci sa sa be o quan to es sa aju da é
es sen ci al. Eu já co nhe ço es se pro gra ma e
pa ra be ni zo por man te rem es tas en tre gas e
aju dar a nós que pre ci sa mos”.

Prefeito entrega produtos do
Programa de Alimentos

https://banca.oimparcial.com.br/
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Thammy Mi ran da ti rou
al guns mi nu tos do dia
pa ra res pon der as dú -
vi das dos in ter nau tas
em seu Ins ta Sto ri es. O
fi lho de Gret chen foi
ques ti o na do so bre pa -
ter ni da de e de ta lhes
da tran si ção de gê ne -
ro.

Uma das per gun tas te -
ve re la ção com a ci -
rur gia de re ti ra da dos
sei os. Um se gui dor pe -
diu pa ra ver a ci ca triz.
“Não tem… meu mé di -
co é F***”, dis pa rou ao
mos trar o ma mi lo em
de ta lhes.

Um ou tro in ter nau ta
quis sa ber quan tas ve -
zes por se ma na
Thammy e An dres sa
Fer rei ra man têm re la -
ções se xu ais. Se gun do
ele, o cli ma es quen ta
en tre o ca sal três ve zes
por dia.
Hou ve quem qui ses se
sa ber se Thammy re -
cor reu ao im plan te pe -
ni a no e o ra paz tra tou
de res pon der com
uma mon ta gem cheia
de hu mor. Tam bém foi
ques ti o na do so bre
uma pos sí vel gra vi dez
da com pa nhei ra. “Ela
não me fa lou na da
ain da”, dis pa rou.
So bre An dres sa.

Tem cicatriz?
Thammy Miranda
mostra mamilo
quatro anos após
retirada de seios

Ludmilla conta que já ficou
com fã

A res pos ta de Lud mil la não só é afir ma ti va,
co mo já acon te ceu. A can to ra re ve lou
que já se re la ci o nou com um ad mi ra dor

de seu tra ba lho. “Eu já pe guei al guns, mas
es se foi um le gal. Tem uma par te do show
que eu cha mo o ca ra, bo to na ca dei ra e

fa ço uma dan ça pra ele. Quan do eu aca- 
bei, pe di pa ra o meu dan ça ri no pe gar o
What sapp de le. Ele foi lá pa ra o ho tel, a

gen te fez fes ta”, ex pli cou Lud mil la.

Após casamento secreto,
Bianca Bin e Sérgio Guizé
exibem alianças de ouro

Ca sal fic tí cio em “O Ou tro La do
do Pa raí so”, Bi an ca Bin e Sér gio Gui- 
zé se ca sa ram em se gre do no fi nal
de se tem bro, de acor do com o co-
lu nis ta Leo Di as. Uma das pro vas de
que o re la ci o na men to foi ofi ci a li za-
do é a ali an ça de ou ro usa da pe los
dois.

Pre sen ça ilus tre no Cru zei ro de
Wesley  Sa fa dão, que acon te ceu
nos di as 24, 25, 26 e 27 de no vem- 
bro, Gui zé e Bi an ca Bin pou sa ram
pa ra fo tos com al guns fãs. Nas ima- 
gens, eles apa re cem usan do o anel
dou ra do.

Noiva de Eddie Murphy
dá à luz décimo filho do

ator

Ed die Murphy aca ba de
re ce ber seu dé ci mo her- 
dei ro na ter ra. Sua atu al

noi va, Pai ge But cher, deu
à luz Max Char les Murphy
no úl ti mo dia 30, em no- 
vem bro. Se gun do um re- 
pre sen tan te de Murphy

“Tan to a mãe quan to o fi- 
lho es tão bem”.

O ator de 57 anos ha via
anun ci a do a gra vi dez de
Pai ge,39, em agos to do
ano pas sa do. O ca sal,

que se co nhe ceu no Set
de ‘Vo vó…Zo na 2’, já tem
uma fi lha de dois anos, a

pe que na Izzy.
Mas não é no vi da de ne- 
nhu ma que Murphy tam- 
bém con ta com oi to ou- 
tros fi lhos de re la ci o na- 

men tos pré vi os: Ch ris ti an,
28 anos, com Ta ma ra Ho- 

od; Eric, 29 anos, com
Pau let te McNeely; as fi- 

lhas Bria, 28 anos, Shayne,
24 anos, Zo la, 18 anos, e
Bel la, 16 anos, e seu fi lho
Mi les, 26 anos, com a ex-

es po sa Ni co le Mit chell
Murphy;  e a fi lha An gel,
11 anos, com a Spi ce Girl

Mel B.

David Brazil pede para Bruna Marquezine     
 voltar a segui-lo nas redes

Fim de ano sem pre
tem aque le cli ma de
ge ne ro si da de e re- 
con ci li a ção, né?

Da vid Bra zil  con ta
com is so, pe lo me nos.
Opro mo ter pro vei tou
um post de  Bru na
Mar que zi ne pa ra pe- 
dir que a atriz vol te a
se gui-lo nas re des so- 
ci ais.Bru na pu bli cou
uma fo to em Los An- 
ge les, e o ami go dos fa mo sos omen tou “me se gue de
vol ta, fa da lin da”. 

Ao ser ig no ra do, se gui do res co me ça ram a com- 
par ti lhar o #se gue de vol ta, em uma ten ta ti va de cha- 
mar aten ção de la. Bru na dei xou de se guir Da vid Bra zil
após um pe que no de sen ten di men to en tre eles. Ago- 
ra, tu do é paz e amor en tre os dois.

Novo casal! Paloma Bernardi e Dudu Pelizzari
estão namorando

Pa re ce que é ofi ci- 
al!  Pa lo ma Ber nar- 
di e Du du Pe liz za ri as- 
su mi ram na se gun da-
fei ra (3) que es tão na- 
mo ran do. Os dois vi- 
vem um af fair des de
ju lho de 2018, mas
ago ra a re la ção fi cou
mais sé ria.  A con fir- 
ma ção veio após o
ator pu bli car uma fo- 
to ro mân ti ca com a
atriz. “Uma de li ci o sa par te do cen tro do meu mun do”,
de cla rou-se ele, na le gen da. O por tal da Re deTV! fez
con ta to com a as ses so ria da atriz, que in for mou que
não fa la so bre a vi da pes so al de la. Dis cre ta, Pa lo ma
não co men tou a pu bli ca ção, mas cur tiu vá ri os co- 
men tá ri os de ami gos que pa ra be ni za ram pe lo re la ci- 
o na men to, in cluin do “Ae ee!!! Seus lin dos!!!”
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Thammy Mi ran da ti rou
al guns mi nu tos do dia
pa ra res pon der as dú -
vi das dos in ter nau tas
em seu Ins ta Sto ri es. O
fi lho de Gret chen foi
ques ti o na do so bre pa -
ter ni da de e de ta lhes
da tran si ção de gê ne -
ro.

Uma das per gun tas te -
ve re la ção com a ci -
rur gia de re ti ra da dos
sei os. Um se gui dor pe -
diu pa ra ver a ci ca triz.
“Não tem… meu mé di -
co é F***”, dis pa rou ao
mos trar o ma mi lo em
de ta lhes.

Um ou tro in ter nau ta
quis sa ber quan tas ve -
zes por se ma na
Thammy e An dres sa
Fer rei ra man têm re la -
ções se xu ais. Se gun do
ele, o cli ma es quen ta
en tre o ca sal três ve zes
por dia.
Hou ve quem qui ses se
sa ber se Thammy re -
cor reu ao im plan te pe -
ni a no e o ra paz tra tou
de res pon der com
uma mon ta gem cheia
de hu mor. Tam bém foi
ques ti o na do so bre
uma pos sí vel gra vi dez
da com pa nhei ra. “Ela
não me fa lou na da
ain da”, dis pa rou.
So bre An dres sa.

Tem cicatriz?
Thammy Miranda
mostra mamilo
quatro anos após
retirada de seios

Ludmilla conta que já ficou
com fã

A res pos ta de Lud mil la não só é afir ma ti va,
co mo já acon te ceu. A can to ra re ve lou
que já se re la ci o nou com um ad mi ra dor

de seu tra ba lho. “Eu já pe guei al guns, mas
es se foi um le gal. Tem uma par te do show
que eu cha mo o ca ra, bo to na ca dei ra e

fa ço uma dan ça pra ele. Quan do eu aca- 
bei, pe di pa ra o meu dan ça ri no pe gar o
What sapp de le. Ele foi lá pa ra o ho tel, a

gen te fez fes ta”, ex pli cou Lud mil la.

Após casamento secreto,
Bianca Bin e Sérgio Guizé
exibem alianças de ouro

Ca sal fic tí cio em “O Ou tro La do
do Pa raí so”, Bi an ca Bin e Sér gio Gui- 
zé se ca sa ram em se gre do no fi nal
de se tem bro, de acor do com o co-
lu nis ta Leo Di as. Uma das pro vas de
que o re la ci o na men to foi ofi ci a li za-
do é a ali an ça de ou ro usa da pe los
dois.

Pre sen ça ilus tre no Cru zei ro de
Wesley  Sa fa dão, que acon te ceu
nos di as 24, 25, 26 e 27 de no vem- 
bro, Gui zé e Bi an ca Bin pou sa ram
pa ra fo tos com al guns fãs. Nas ima- 
gens, eles apa re cem usan do o anel
dou ra do.

Noiva de Eddie Murphy
dá à luz décimo filho do

ator

Ed die Murphy aca ba de
re ce ber seu dé ci mo her- 
dei ro na ter ra. Sua atu al

noi va, Pai ge But cher, deu
à luz Max Char les Murphy
no úl ti mo dia 30, em no- 
vem bro. Se gun do um re- 
pre sen tan te de Murphy

“Tan to a mãe quan to o fi- 
lho es tão bem”.

O ator de 57 anos ha via
anun ci a do a gra vi dez de
Pai ge,39, em agos to do
ano pas sa do. O ca sal,

que se co nhe ceu no Set
de ‘Vo vó…Zo na 2’, já tem
uma fi lha de dois anos, a

pe que na Izzy.
Mas não é no vi da de ne- 
nhu ma que Murphy tam- 
bém con ta com oi to ou- 
tros fi lhos de re la ci o na- 

men tos pré vi os: Ch ris ti an,
28 anos, com Ta ma ra Ho- 

od; Eric, 29 anos, com
Pau let te McNeely; as fi- 

lhas Bria, 28 anos, Shayne,
24 anos, Zo la, 18 anos, e
Bel la, 16 anos, e seu fi lho
Mi les, 26 anos, com a ex-

es po sa Ni co le Mit chell
Murphy;  e a fi lha An gel,
11 anos, com a Spi ce Girl

Mel B.

David Brazil pede para Bruna Marquezine     
 voltar a segui-lo nas redes

Fim de ano sem pre
tem aque le cli ma de
ge ne ro si da de e re- 
con ci li a ção, né?

Da vid Bra zil  con ta
com is so, pe lo me nos.
Opro mo ter pro vei tou
um post de  Bru na
Mar que zi ne pa ra pe- 
dir que a atriz vol te a
se gui-lo nas re des so- 
ci ais.Bru na pu bli cou
uma fo to em Los An- 
ge les, e o ami go dos fa mo sos omen tou “me se gue de
vol ta, fa da lin da”. 
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O
di a be tes ti po 2 ca rac te ri za-se pe- 
la pro du ção in su fi ci en te de in su li- 
na, pe lo pân cre as, ou pe la in ca- 
pa ci da de do or ga nis mo de uti li zar

a in su li na pro du zi da de for ma efi ci en te.
É mais co mum em pes so as com mais de

40 anos, aci ma do pe so, se den tá ri as, sem
há bi tos sau dá veis de ali men ta ção.

Po rém, vem cres cen do o nú me ro de di ag- 
nós ti cos do ti po 2 em in di ví du os mais jo vens.

Con fi ra 10 coi sas que vo cê pre ci sa sa ber
so bre o di a be tes ti po 2:

1. O nú me ro de ca sos de di a be tes ti po 2
(DM2) vem au men tan do nas úl ti mas dé ca- 
das, em de cor rên cia do au men to do se den- 
ta ris mo e pi o ra dos há bi tos ali men ta res que
ca rac te ri zam a vi da ur ba na mo der na, le- 
van do a con se quen tes ex ces so de pe so e
obe si da de.

2. O DM2 ma ni fes ta-se ape nas em pes so- 
as ge ne ti ca men te sus cep tí veis, de mo do
que ter fa mi li a res com di a be tes já é um fa tor
de ris co pa ra de sen vol ver a do en ça.

3. O di ag nós ti co de di a be tes é fei to uti li- 
zan do va lo res de gli ce mia de je jum (mai or
ou igual a 126 mg/dl em du as oca siões) ou
após a in ges tão de uma quan ti da de es pe cí- 

fi ca de gli co se (co lhen do-se a gli ce mia 2
ho ras de pois com va lor mai or ou igual a 200
mg/dl).

4. Em gli ce mia ale a tó ria co lhi da em qual- 
quer mo men to um va lor mai or ou igual a 200
mg/dl, na pre sen ça dos sin to mas clás si cos
tam bém con fe re o di ag nós ti co de di a be tes.

5. O de sen vol vi men to do DM2 ocor re ao
lon go de anos e pes so as com va lo res de gli- 
ce mia de je jum en tre 100 e 125 mg/dl e/ou
en tre 140 e 199 mg/dl são di ag nos ti ca das
co mo por ta do ras de pré-di a be tes. Es tes va- 
lo res já não são mais nor mais, po rém não
são tão ele va dos pa ra clas si fi car o in di ví duo
co mo di a bé ti co.

6. Quem tem pré-di a be tes não apre sen ta
os sin to mas clás si cos de di a be tes: au men to
da se de, do vo lu me uri ná rio e per da não ex- 
pli ca da de pe so. No en tan to, já pos sui mai o- 
res chan ces de apre sen tar pro ble mas gra- 
ves de saú de co mo in far to do mi o cár dio e
aci den te vas cu lar ce re bral.

7. As mu dan ças de es ti lo de vi da são o pri- 
mei ro pas so pa ra re du ção do pe so cor po ral
e con tro le dos va lo res da gli ce mia. Re du zir
as ati vi da des se den tá ri as e au men tar a ati vi- 
da de fí si ca pro gra ma da (tais co mo ca mi- 

nha da, cor ri da, na ta ção) ou es pon tâ nea
(por exem plo, su bir es ca das, não uti li zar o
car ro pa ra per cor rer pe que nas dis tân ci as) é
fun da men tal.

8. A mu dan ça na ali men ta ção não de ve
ser re a li za da uti li zan do co mo ba se di e tas da
mo da. É ne ces sá rio re du zir a in ges tão ca ló ri- 
ca, o con su mo de car nes gor das e em bu ti- 
dos, au men tar o con su mo de fi bras, com o
au men to de grãos in te grais, le gu mi no sas
hor ta li ças e fru tas e li mi tar a in ges tão de be- 
bi das e co mi das açu ca ra das.

9. Em bo ra ha ja evi dên cia de uma re la ção
en tre bac té ri as in tes ti nais e obe si da de com
su as al te ra ções me ta bó li cas, até o mo men- 
to não há na da con clu si vo pa ra se re co- 
men dar mu dan ças ali men ta res ba se a das
nes tes acha dos.

10. O DM2 é ca rac te ri za do por uma com- 
bi na ção de re sis tên cia à ação da in su li na e
de fi ci ên cia na pro du ção des te hormô nio,
além de al te ra ções na res pos ta in cre tí ni ca
in tes ti nal. o DM2 é o ti po mais co mum de di- 
a be tes, cor res pon den do a 95% dos ca sos no
mun do. Uma ali men ta ção equi li bra da e
exer cí ci os fí si cos re tar dam os da nos cau sa- 
dos pe la do en ça.

  

DEZ INFORMAÇÕES SOBRE O
DIABETES E O SEU TRATAMENTO

https://banca.oimparcial.com.br/
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STJD des car ta per da
de pon tos do Goiás
O pro cu ra dor do Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça Des -
por ti va, Mar cus Cam pos,
já des car tou qual quer
pu ni ção ao Goiás pe la
su pos ta es ca la ção ir re gu -
lar do la te ral Er nan des.
Ele re ve lou que ape nas o
jo ga dor de ve ser jul ga do
pe la cer ti dão de nas ci -
men to ir re gu lar e, co mo a
Sé rie B do Cam pe o na to
Bra si lei ro não pre vê li mi te
de ida de, os clu bes não
se rão res pon sa bi li za dos.
De acor do com o pro cu -
ra dor, o Goiás foi a ‘ví ti -
ma’ de to da a si tu a ção,
já que os do cu men tos ir -
re gu la res, co mo CPF e
RG, da tam de pe río dos
an tes de Er nan des co me -
çar a atu ar pro fis si o nal -
men te com o Fer ro viá rio-
CE, em 2006. Jus ta men te
por is so Mar cus Cam pos
pre ten de en qua drar a ir -
re gu la ri da de no ar ti go 35
do Re gu la men to Ge ral
de Com pe ti ções, que
pre vê ir re gu la ri da de no
ato do re gis tro ou trans fe -
rên cia dos atle tas.
A te se do ad vo ga do é
ba se a da na fal ta de
‘van ta gem des por ti va’,
uma vez que Er nan des Di -
as Luz não ob te ve ne -
nhum be ne fí cio em seu
de sem pe nho co mo atle -
ta. Por is so, se ria in viá vel
pu nir o Goiás, clu be on de
atu ou 31 ro da das na Sé -
rie B. O la te ral nas ci do em
São Fé lix do Ara guaia, no
Ma to Gros so, te ria du as
cer ti dões de nas ci men to,
uma em 1985 e ou tra em
1987.O ca so é di fe ren te
do que acon te ceu com
o Pau lis ta de Jun di aí na
Co pa São Pau lo de Fu te -
bol Jú ni or em 2017, quan -
do o ti me foi eli mi na do
por uti li zar Bren don
Matheus, que tam bém
usou do cu men tos fal sos
pa ra adul te rar sua ida de.
Só que, na com pe ti ção
de ba se, há li mi te de ida -
de pa ra ins cre ver os jo ga -
do res e, por is so, o clu be
foi pu ni do.

O Sam paio Cor rêa con fir mou a 
vol ta de Flá vio Araú jo ao co man-
do téc ni co da equi pe pa ra as dis- 
pu tas da tem po ra da 2019. A che- 
ga da do trei na dor es tá pre vis ta 
pa ra a pró xi ma sex ta-fei ra e no 
mes mo dia se rá apre sen ta do pe lo 
pre si den te Sér gio Fro ta. No dia 10 
co me ça a pré-tem po ra da. Fro ta 
te rá uma se ma na pa ra con tra tar 
no vos jo ga do res. Do gru po in di ca-
do por Mar ci nho, nin guém che- 
gou a ser pro cu ra do até on tem. 
Flá vio as su me pe la quar ta vez o 
Tri co lor ma ra nhen se. Em du as 
opor tu ni da des, ele con se guiu o 
aces so. Por ter es se per fil de su bir 
equi pes no Cam pe o na to Bra si lei- 
ro, ele foi cha ma do de vol ta, pois 
o pro je to do pre si den te Fro ta é le- 
var o ti me de vol ta à Sé rie B em 
2019.

O no me de Araú jo já vi nha sen- 
do es pe cu la do des de a se ma na 
pas sa da, mas o pre si den te Fro ta

Flávio Araújo vai voltar
Chegada do novo treinador do Sampaio está marcada para sexta-feira

Os fi na lis tas da Co pa FMF, que 
vai in di car mais um re pre sen tan te 
ma ra nhen se na Sé rie D do Cam-
pe o na to Bra si lei ro, se rão co nhe ci- 
dos na noi te des ta quar ta-fei ra (5).
Du as par ti das se rão dis pu ta das, 
sen do uma na ca pi tal e ou tra no 
in te ri or do es ta do. Em São Luís, no 
Es tá dio Cas te lão, às 20h15, o Ma- 
ra nhão Atlé ti co Clu be (MAC) re- 
ce be o São Jo sé, e em Pi nhei ro, o 
PAC jo ga con tra o San ta Qui té ria, 
a par tir das 18h.

No pri mei ro jo go da fa se se mi fi-
nal, ma que a nos e pi nhei ren ses fo- 
ram der ro ta dos e ho je pre ci sam 
ven cer com qual quer pla car pa ra 
saí rem de cam po clas si fi ca dos 
pa ra a fi nal. Jo gan do no úl ti mo 
do min go em Ro sá rio, no Es tá dio 
Se re jão, o MAC per deu pa ra o 
São Jo sé por 1 a 0, num jo go em 
que o ti me ri ba ma ren se exi giu 
bas tan te do go lei ro Ro dri go Ra- 
mos. Na pri mei ra fa se, ha via si do 
go le a do por 3 a 0 com um ti me

Copa FMF aponta finalistas

ne ga va ve e men te men te que ti ves- 
se con ver sa do com o trei na dor so- 
bre es te as sun to. “Con ver sei com 
Lis ca, Diá, Flá vio Araú jo e ou tros 
téc ni cos, mas com ne nhum de les 
so bre a vin da pa ra o Sam paio Cor- 
rêa”, dis se Fro ta em en tre vis ta na 
se gun da-fei ra. To da via, an tes das 
10h a vin da do trei na dor foi con fir- 

ma da.
De ta lhes do con tra to do trei na- 

dor bo li vi a no, co mo sem pre ocor re, 
não fo ram di vul ga dos pe lo clu be.

Tam bém não foi di vul ga do se 
Araú jo es tá fa zen do in di ca ção de 
al guns jo ga do res.

Es ta é a quar ta pas sa gem do 
trei na dor pe lo clu be.

im pro vi sa do. Ho je, o Pei xe Pe dra jo- 
ga por um sim ples em pa te pa ra ir à 
de ci são.

O Ma ra nhão Atlé ti co, que co- 
me çou o con fron to jo gan do por 
dois re sul ta dos iguais, por ter fei to 
me lhor cam pa nha na pri mei ra fa- 
se.O Pi nhei ro es tá na mes ma si tu a- 
ção. Tam bém per deu o pri mei ro jo- 
go pa ra o San ta Qui té ria, em São 

Ma teus, por 1 a 0. Por ter a me lhor 
de sem pe nho na pri mei ra fa se, o 
PAC tam bém pre ci sa de uma vi tó- 
ria sim ples pa ra ser fi na lis ta.

O gran de des fal que da equi pe 
da Bai xa da Oci den tal é o ata can- 
te Di e go, que já se apre sen tou ao 
Mo to equi pe pe la qual dis pu ta rá o 
Cam pe o na to Ma ra nhen se e ou tras 
com pe ti ções em 2019.

https://banca.oimparcial.com.br/
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PRESOS LADRÕES DO BB
Assaltantes estavam no matagal desde o dia do roubo e foram presos em Santa Luzia

HOMICÍDIOS CAEM PELA METADE
Du ran te o mês de no- 

vem bro, hou ve re du ção
de 54% no nú me ro de ho- 
mi cí di os na Re gião Me- 
tro po li ta na de São Luís,
com pa ra ti va men te com
o mes mo pe río do do ano
pas sa do. En quan to em
no vem bro de 2017 fo ram
re gis tra das 50 ocor rên ci- 
as des te ti po, em 2018 fo- 
ram re gis tra dos 23 ca sos.
Os da dos são da Se cre ta- 
ria de Es ta do de Se gu ran- 
ça Pú bli ca do Ma ra nhão
(SSP-MA). A re du ção é re- 
sul ta do das ações re a li za- 
das pa ra com ba te à vi o- 
lên cia com o tra ba lho in- 
te gra do das Po lí ci as Ci vil
e Mi li tar.

“Os ho mi cí di os têm
cau sa, em ge ral, na dis- 
pu ta pe lo trá fi co de dro- 
gas e nos as sal tos. Uma
vez que a po lí cia con se- 
gue com ba tê-los, es tá
im pe din do o avan ço das
de mais cri mi na li da des.

Por is so, a Se gu ran ça cri- 
ou uma ins ti tui ção es pe- 
ci fi ca pa ra tra tar des tes
ca sos e o re sul ta do é a di- 
mi nui ção pon tu al des te
ti po de mor te vi o len ta, in- 
clu si ve em da tas que re- 
pre sen tam gran de mo vi- 
men ta ção de pes so as
co mo fé ri as e as co me- 
mo ra ti vas”, pon tu ou o
de le ga do-ge ral de Po lí- 
cia Ci vil, Le o nar do Di niz.

Os ca sos de ho mi cí di os
são in ves ti ga dos por
equi pes es pe ci a li za das e
ex clu si vas da Su pe rin ten- 
dên cia Es ta du al de Ho mi- 
cí di os e Pro te ção à Pes- 
soa (SHPP). O ór gão, cri a- 
do em 2015, con ta com
efe ti vo trei na do, equi pa- 
men tos tec no ló gi cos e
es tru tu ra fí si ca ade qua- 
da, com apoio de uni da- 
de mó vel e plan tão es pe- 
cí fi co. Os ho mi cí di os in te- 
gram o gru po de Cri mes
Vi o len tos Le tais In ten ci o- 

nais (CVLI) – com pos to,
ain da, pe lo re gis tro das
le sões cor po rais com
mor te e os la tro cí ni os,
que são os rou bos se gui- 
dos de mor te.

Os CVLIs tam bém
apre sen ta ram re du ção
du ran te o mês de no vem- 
bro. Fo ram 53% me no res
es te ano, com 26 re gis- 
tros, do que no mes mo
pe río do em 2017, quan do
to ta li za ram 55 des tes ca- 
sos.

Pa ra le lo à atu a ção da
SHPP, a Se gu ran ça Pú bli- 
ca tem em sua es tru tu ra
ain da as su pe rin ten dên- 
ci as de Com ba te à Cor- 
rup ção (Sec cor) e de Re- 
pres são ao Nar co trá fi co
(Se narc). “É a par tir des- 
tes três pi la res que o sis te- 
ma de Se gu ran ça vem
atu an do pa ra pre ve nir,
con tro lar e com ba ter o
cri me”, re for ça o de le ga- 
do Le o nar do Di niz.

EXECUÇÃO EM PINHEIRO
Mais um ca so de exe- 

cu ção en vol ven do in te- 
gran tes de fac ções cri mi- 
no sas foi re gis tra do na ci- 
da de de Pi nhei ro, na Bai- 
xa da Ma ra nhen se. O cri- 
me acon te ceu em ple na
luz do dia, no bair ro An ti- 
go Ae ro por to, pró xi mo a
es co la Caic.

De acor do com as pri- 
mei ras in for ma ções que
che ga ram à re da ção do
blog, a ví ti ma, Car los, o
“Bu chu do”, era mo ra dor
da Bar ra gem da   Jus ti na
no bair ro San ta Lu zia, e in- 
te gran te da fac ção PCC.

Re la tos da Poíi cia Mi li- 
tar dão con ta que “Bu- 
chu do” foi exe cu ta do
com 5 (cin co ti ros) à quei- 
ma-rou pa   por dois ho- 
mens que pi lo ta vam uma
mo to ci cle ta de mo de lo
não iden ti fi ca do.

A vi ti ma mor reu no lo- 
cal.

 A po li cia foi aci o na da,
fez ron das na re gião, mas
não ob te ve pis ta dos ho- 
mi ci das, que to ma ram ru- 
mo ig no ra do.

A ci da de de Pi nhei ro,
tem tes te mu nha do vá ri os
ca sos de exe cu ção de
jo vens que en ve re dam
pe lo ca mi nho do cri me e
têm es te tris te fim.

Um ca mi nhão do ti po fur gão foi
abor da do por po li ci ais mi li ta res   em
uma “bar rei ra” mon ta da na ci da de de
San ta Lu zia do Pa ruá, por vol ta de 23h
de se gun da-fei ra (3). O veí cu lo le va va
os sus pei tos de as sal to à uni da de  dis tri- 
bui do ra do Ban co do Bra sil, em Ba ca- 
bal. O mo to ris ta e um dos as sal tan tes fo- 
ram pre sos lo go na abor da gem. Eles re- 
ve la ram que es ta vam res ga tan do o
ban do que par ti ci pou do as sal to ao
Ban co do Bra sil em Ba ca bal. O res tan te
da qua dri lha fi cou tran ca do no baú,
que só abre por fo ra.

Os po li ci ais dis pa ra ram ti ros con tra o
baú e três dos as sal tan tes  mor re ram. Al- 
guns saí ram fe ri dos. Com os as sal tan tes,
fo ram apre en di das ar mas de gros so ca- 
li bre e sa cos, com gran de quan ti da de
do di nhei ro rou ba do do BB. Fo ram apre- 
en di dos on ze fu zis, du as me tra lha do ras

ca li bre pon to 50, 17 co le tes à pro va de
ba las, uma pis to la e mui ta mu ni ção.

Os de ti dos con fes sa ram ter par ti ci pa- 
do da noi te de ter ror que pro ta go ni za- 
ram no do min go, dia 25 de no vem bro e
ma dru ga da de se gun da-fei ra (26)
quan do le va ram cer ca de R$ 90 mi- 
lhões de uma dis tri bui do ra do Ban co do
Bra sil.

Des de en tão, eles es ta ri am es con di- 
dos no ma ta gal da que la re gião e te ri- 
am se apro vei ta do que a po lí cia deu
um re cuo es tra té gi co na ca ça aos ban- 
di dos. No in te ri or do fur gão, a Po lí cia
en con trou gran de quan ti da de do di- 
nhei ro rou ba do du ran te o as sal to.

O ban do che gou à ci da de de Ba ca- 
bal na noi te do dia 25 pas sa do e do mi- 
nou a ci da de com for te ti ro teio con tra
o quar tel da PM e De le ga cia Re gi o nal
da Po lí cia Ci vil.
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