
São Luís, segunda-feira, 10/12/2018 nº 3.163

99188.8267 facebook/aqui-mawww.aqui-ma.com.br

Em 10 minutos, tudo o que você precisa saber

CAPITAL

R$ 0,50

MOTORISTA DE CAMINHÃO  
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MATRÍCULAS 
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DE OURO NA 
NATAÇÃO
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Motorista foi preso e confessou ter recebido 
dinheiro dos autores do audacioso roubo ao Centro 

de Distribuição do Banco do Brasil em Bacabal

OS BENEFÍCIOS 
DO ABACATE 
PARA O BEM 

ESTAR 
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Horóscopo

Novelas RECEITA –  RABANADA TRADICIONAL

Cruzadas

Malhação
Michael tem uma ideia para 
fazer Jade se dar conta de sua 
injustiça com as pessoas. Álvaro 
conversa com Verena sobre seu 
temperamento. Jade convida os 
Tales de Mileto para tocarem em 
seu clipe, caso vença o concurso. 
Jade se surpreende ao ver fotos 
suas com Érico divulgadas em sua 
rede social. Jade vence o concurso 
e descobre que sua suposta relação 
com Érico foi decisiva para a 
votação popular. 

Espelho da Vida
Cris retorna de sua viagem no 
tempo, e a senhora avisa que ela 
tem uma missão. Margot vai ao 
encontro de Cris, e Isabel tenta 
segui-la, mas a senhora guardiã 
das chaves a atrapalha. Cris conta 
sua experiência com o passado de 
Júlia para Margot, e afirma estar 
preparada para voltar no tempo e 
conhecer Danilo. 

O Tempo não Para
Cairu se emociona ao lembrar do 
passado com Marocas. Ao descobrir 
por Miss Celine que foi o Barão 
quem mandou sabotar a moto de 
Samuca, Marocas afirma ao ex-
noivo que sua vida corre perigo.  Ao 
descobrir por Miss Celine que foi 
o Barão quem mandou sabotar a 
moto de Samuca, Marocas afirma 
ao ex-noivo que sua vida corre 
perigo. Elmo elogia a comida de 
Damásia. Betina se irrita ao ouvir 
Cairu defendendo Marocas e a 
expulsa de casa. Igor abriga Zelda. 
Barão aborda Miss Celine na saída 
da escola, mas escapa ao ver Mazé. 
Emílio oferece dinheiro para Elza 
ser sua aliada. Eliseu consegue 
fazer com que Cecílio e Dom Sabino 
aceitem trabalhar juntos.

DICAS –  ANDAR PELAS RUAS 
COM SEGURANÇA

ATENÇÃO À SUA VOLTA - Evite 
falar ao celular enquanto está 
caminhando na rua. Os ban-
didos se aproveitam destes 
momentos de distração 
para atacar. E se estivermos 
atentos podemos notar mais 
facilmente atitudes suspeitas, 
e mudar o trajeto ou pedir 
ajuda quando possível. Ao 
perceber que foram nota-
dos, os bandidos costumam 
desistir do roubo.

EVITE ANDAR COM MUITO 
DINHEIRO - Prefira o uso de 
cartões de crédito, que em 
caso de roubos podem ser 
bloqueados. Evite sair com 
grandes quantias de dinheiro 
vivo no bolso ou na carteira. 
Bandidos procuram por 
vítimas nas saídas de caixas 
eletrônicos.

NÃO CHAME A ATENÇÃO 
- Evite andar com objetos 
de valor, como câmeras, 
relógios, celulares e bolsas de 
grife. Esses objetos chamam a 
atenção de qualquer pessoa, 
e isso inclui principalmente os 
bandidos.

SEPARE OS OBJETOS - Não 
ande com documentos 
que você não precisa usar 
com frequência. E separe o 
dinheiro, cartões de crédito 
e objetos de valor em locais 
mais seguros, longe do al-
cance dos criminosos.

EVITE CAMINHOS DESERTOS E 
MAL ILUMINADOS - Procure 
andar por ruas movimentadas 
e bem iluminadas. Andar 3 
ou 4 quadras a mais pode lhe 
poupar de um grande abor-
recimento. E a caminhada 
mais longa ainda faz bem 
para a saúde!

NUNCA REAJA - Se mesmo 
com todas essas dicas você 
for abordado por um as-
saltante, jamais reaja. Tente 
manter a calma, e mostre as 
mãos para o criminoso. Assim 
você passa a mensagem de 
que não vai reagir, e que está 
atendendo às solicitações do 
assaltante.

INGREDIENTES
1 baguete de pão francês ou 
4 pães franceses (massa g4rossa)
2 xícaras de chá de leite
1 lata de leite condensado
3 ovos batidos
1 pitada de canela
açúcar e canela a gosto (para polvilhar)
óleo para fritar

MODO DE PREPARO:
1 - Corte a baguete ou os pães em fatias médias.
2 - Em um refratário, misture o leite e o leite 
condensado e mergulhe as fatias de pão até que elas 
estejam bem molhadinhas.
3 - Em outro refratário, bata os ovos e adicione a 
canela.
4 - Passe as fatias de pão molhadas nos ovos batidos.
5 - Frite em óleo quente e escorra as rabanadas em papel toalha.
6 - Em seguida, passe em um refratário com canela e açúcar a gosto.
7 - Sirva quente ou coloque na geladeira para servir gelada.

Piada

 TIRADOR DE SARRO
O sujeito vivia tirando sarro de um 
novo colega de trabalho que era 
totalmente careca. O sujeito, muito 
tímido, ficava na dele, mas se contor-
cia de raiva por dentro.
Um dia, durante a comemoração de 
aniversário de um dos funcionários, 
estava todo mundo reunido, aí o 
sujeito dá um tapão na careca do 
pobre coitado e fala bem alto:
— Porra, como tá lisa essa careca! 
Até parece a bunda da minha mul-
her!
E o careca, passando a mão na 
cabeça:
— É... você tem razão... tá parecendo 
mesmo!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AQUÁRIO (21/1 A 19/2) 

Farás ótimas amizades, mas não confie demais 
em estranhos. 

PEIXES (20/2 A 20/3)
Assuntos econômicos o aborrecerão logo 
nas primeiras horas. 
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IDAM TEM 227 VA GAS
O Ins ti tu to de De sen vol vi -
men to Agro pe cuá rio e
Flo res tal Sus ten tá vel do
Es ta do do Ama zo nas
(IDAM) di vul ga uma re ti fi -
ca ção pa ra o no vo con -
cur so  pa ra pre en chi men -
to de 227 va gas pa ra pro -
fis si o nais de to dos os ní -
veis de es co la ri da de.
O do cu men to traz al te ra -
ções nos re qui si tos pa ra
in gres so nos car gos de
Mo to ris ta Flu vi al, Téc ni co
em Agro pe cuá ria – Flo -
res tal e Téc ni co em Agro -
pe cuá ria – Pes quei ros. As
va gas dis po ní veis nes te
cer ta me en con tram-se
dis tri buí das em di fe ren tes
car gos, con for me mos tra
a lis ta or de na da abai xo:
Ní vel Fun da men tal: Au xi li -
ar de Ser vi ços Ge rais; Mo -
to ris ta (12); Mo to ris ta Flu -
vi al (5); Vi gia;

 Ní vel Mé dio/ Téc ni co: As -
sis ten te Téc ni co (27); Téc -
ni co Ex ten si o nis ta So ci al
(10); Téc ni co em Agro pe -
cuá ria – Agrí co la (53);
Téc ni co em Agro pe cuá -
ria – Flo res tal (20); Téc ni co
em Agro pe cuá ria – Pes -
quei ros (20);

 Ní vel Su pe ri or: As sis ten te
So ci al (5); En ge nhei ro
Agrô no mo (29); En ge -
nhei ro Am bi en tal (1); En -
ge nhei ro Ci vil (1); En ge -
nhei ro de Ali men tos (1);
En ge nhei ro de Pes ca
(14); En ge nhei ro Flo res tal
(12); En ge nhei ro Me câ ni -
co (1); Mé di co Ve te ri ná rio
(9); Téc ni cos de Ní vel Su -
pe ri or das áre as de Ana -
lis ta de Re des (1); Bió lo go
(1); Con ta dor (1); Es ta tís ti -
co (1); Geó lo go (1); Tec -
nó lo go em Agro e co lo gia
(1) e Zo o tec nis ta (1).

 Den tro do to tal de opor -
tu ni da des, exis tem fun -
ções re ser va das à pes so -
as que se en qua drem nos
re qui si tos es ta be le ci dos
pe lo edi tal de aber tu ra.
Os ser vi do res ad mi ti dos
nes tas car rei ras de vem
atu ar em jor na das de 40h
se ma nais, com re mu ne -
ra ções que va ri am de R$
957,48 a R$ 6.570,95.

Se rão en cer ra das, nes ta se gun- 
da-fei ra, dia 10, as ins cri ções do 
Pro ces so Se le ti vo de ní vel su pe ri or 
da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra- 
nhão (UF MA), que vi sa à con tra ta- 
ção de Do cen te, do pro gra ma de 
Pós-Gra du a ção em Ci ên cia dos 
Ma te ri ais.

Há opor tu ni da de de pre en chi-
men to de uma va ga na Pró-Rei to- 
ria de Pes qui sa, Pós Gra du a ção e 
Ino va ção, ao car go de Pro fes sor 
Vi si tan te, Ad jun to IV, nas áre as/ su- 
bá rea de Fí si ca da Ma té ria Con- 
den sa da ou En ge nha ria/ Ci ên ci as 
dos Ma te ri ais/ Es pec tros co pia Ra- 
man, em re gi me de tra ba lho de 
de di ca ção ex clu si va.

Ins cri ções até o dia 10 

na Uni ver si da de 

Fe de ral do Ma ra nhão

Vaga para professor

En cer ram-se nes ta ter ça-fei ra, 
dia 11, as ins cri ções pa ra um no vo 
se le ti vo re a li za do pe lo Co man do 
do  3º Dis tri to Na val  da Ma ri nha, 
per ten cen te à re gião Nor des te do 
país.    A se le ção é pa ra pro fis si o- 
nais de ní vel Fun da men tal e Mé- 
dio que de vem atu ar em Ser vi ço 
Mi li tar Vo lun tá rio co mo Pra ças 
Tem po rá ri as nas fun ções de Ca bo 
e/ou Ma ri nhei ro Es pe ci a li za do. No 
to tal são 118 va gas, dis tri buí das 
en tre ser vi do res das es pe ci a li da-
des de Es tru tu ras Na vais – EN (1); 
Ele tro téc ni ca – TE (14); Me câ ni ca – 
MI (8); Me ta lur gia – ML (6); Mar ce- 
na ria – NA (3); Mo to res – MS (12); 
En fer ma gem – EF (42); Nu tri ção e 
Di e té ti ca – ND (1); Hi gi e ne Den tal 
– HD (15); Pa to lo gia Clí ni ca – PC 
(5); Pró te se Den tá ria – PT (2) e Ra-
di o lo gia Mé di ca – RM (9).

Es tes pro fis si o nais de vem ser lo- 
ta dos nas ba ses das ci da des de 
For ta le za – CE João Pes soa – PB; 
Ma ceió – AL; Na tal – RN e Re ci fe –

SELETIVO NA MARINHA DO BRASIL

In te res sa dos em par ti ci par de- 
vem re a li zar as ins cri ções, ex clu si- 
va men te, pe lo en de re ço ele trô ni- 
co: pppg@uf ma.br, dis po ní veis até 
es ta se gun da-fei ra (10), en ca mi- 
nhan do do cu men ta ção com pro- 
ba tó ria es pe ci fi ca da no edi tal.

A clas si fi ca ção dos can di da tos 
se rá efe tu a da por meio da Ava li a- 
ção do Cur ri cu lum Lat tes/CNPq na 
Pro va de Tí tu los e Pro du ti vi da de e a 

Aná li se do Pro je to de Pes qui sa a ser 
exe cu ta do pe lo par ti ci pan te.

Con fi ra mais de ta lhes des te Pro- 
ces so Se le ti vo, que se rá vá li do pe lo 
pe río do de um ano.

O re gi me de tra ba lho é de de di- 
ca ção ex clu si va. A clas si fi ca ção 
se rá por meio de   ava li a ção do 
Cur ri cu lum Lat tes/CNPq. As ins cri- 
ções se rão acei tas so men te pe lo  
si te: pppg@uf ma.br.

PE. As sim que ocor rer a in cor po ra- 
ção mi li tar, os mes mos de vem ser 
re mu ne ra dos de acor do com sua 
gra du a ção, con for me re vis to na Lei 
de Re mu ne ra ção dos Mi li ta res (Me- 
di da Pro vi só ria nº 2.215-10, de 31 de 
agos to de 2001, re gu la men ta da 
pe lo De cre to nº 4.307, de 18 de ju- 
lho de 2002), além dos de mais di rei- 
tos pre vis tos na Lei nº 6.880/1980, 

en quan to es ti ver no Ser vi ço Ati- 
vo.  Os in te res sa dos têm até es sa 
ter ça-fei ra, dia 11 de de zem bro de 
2018, pa ra re a li za rem as ins cri ções, 
que são acei tas ape nas por meio 
do en de re ço ele trô ni co www.ma ri- 
nha.mil.br, e pa ra que as can di da- 
tu ras se jam acei tas é ne ces sá rio 
efe tu ar o pa ga men to de ta xa no 
va lor de R$ 75,00.

UFMA

https://banca.oimparcial.com.br/
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MEC li be ra RS 8 mi
O Mi nis té rio da Edu ca ção
li be rou, nes ta ter ça-fei ra,
4, R$ 8 mi lhões pa ra o es -
ta do do Ma ra nhão.
Os re cur sos são des ti na -
dos às ins ti tui ções fe de -
rais de en si no vin cu la das
à pas ta. No to tal, foi au to -
ri za do o re pas se de R$
375,54 mi lhões em to do o
país, va lo res que de ve rão
ser apli ca dos na ma nu -
ten ção, cus teio e pa ga -
men to de as sis tên cia es -
tu dan til, en tre ou tras des -
ti na ções.
“É mui to im por tan te ga -
ran tir os re pas ses ne ces -
sá ri os pa ra que as ins ti tui -
ções fe de rais te nham au -
to no mia pa ra re a li zar
ações que per mi tam a
con ti nui da de do en si no,
as sim co mo a per ma nên -
cia de mui tos es tu dan tes
que de pen dem des ses
va lo res pa ra con cluir seus
es tu dos”, fri sou o mi nis tro
Ros si e li So a res.
A mai or par te dos va lo res,
R$ 260,53 mi lhões, foi re -
pas sa da às uni ver si da des
fe de rais, in cluin do hos pi -
tais uni ver si tá ri os.
Já a Re de Fe de ral de
Edu ca ção Pro fis si o nal, Ci -
en tí fi ca e Tec no ló gi ca re -
ce beu R$ 114,34 mi lhões.
O res tan te, R$ 664,4 mil,
foi re pas sa do ao Ins ti tu to
Ben ja min Cons tant (IBC)
e à Fun da ção Jo a quim
Na bu co (Fun daj).
Es te ano, o MEC re pas sou
cer ca de R$ 7,1 bi lhões
pa ra as ins ti tui ções fe de -
rais vin cu la das à pas ta,
in cluin do o que foi des ti -
na do ao pa ga men to de
des pe sas das uni ver si da -
des e ins ti tu tos fe de rais,
do Ins ti tu to Na ci o nal de
Sur dos, do Ins ti tu to Ben ja -
min Cons tant e da Fun da -
ção Jo a quim Na bu co.
Com o re pas se des ta se -
ma na, o Mi nis té rio da
Edu ca ção e Cul tu ra
man tém em 100% a li be -
ra ção de re cur sos fi nan -
cei ros das des pe sas li qui -
da das de obras, equi pa -
men tos, ser vi ços e ou tras
des pe sas.

A Se cre ta ria de Es ta do da Edu- 
ca ção (Se duc) aler ta pa ra o fim 
do pra zo da pré-ma trí cu la 2019 na 
re de es ta du al de en si no. Os in te-
res sa dos só têm até às 23h59 des- 
ta sex ta-fei ra (14) pa ra se ins cre ver 
e ga ran tir uma va ga. A pré-ma trí- 
cu la é fei ta no si te da Se duc, no 
en de re ço ele trô ni co:  www.edu- 
ca cao.ma.gov.br/ 
matricula2019.Nos pri mei ros qua-
tro di as após o sis te ma ter si do li- 
be ra do mais de 30 mil es tu dan tes 
efe ti va ram a pré-ma trí cu la com 
su ces so. A Se duc aler ta pa ra a im- 
por tân cia de os can di da tos se an- 
te ci pa rem.  “É mui to im por tan te 
que, quem es ti ver in te res sa do em 
uma va ga na re de es ta du al se an-
te ci pe e fa ça a pré-ma trí cu la. Is so 
vai evi tar con ges ti o na men to no 
por tal, que ge ral men te acon te ce 
nos úl ti mos di as e, prin ci pal men te, 
nas úl ti mas ho ras. A pré-ma trí cu la 
on li ne foi uma for ma que en con- 
tra mos pa ra que to dos te nham 
aces so à es co la, sem fi las, sem 
trans tor nos. Ou tra ques tão é que, 
quem faz a ins cri ção pri mei ro, tem

FIM DAS MATRÍCULAS

Ca pa ci ta ção in te gra a pro gra- 
ma ção alu si va ao Dia do Pa trimô- 
nio, que reú ne ações re a li za das 
pe la ges tão do pre fei to Edi val do 
em re fe rên cia aos 21 anos do tí tu- 
lo de São Luís Pa trimô nio da Hu- 
ma ni da de. Ido sas aten di das pe la 
Pre fei tu ra na Ca sa do Bair ro 
apren dem a con fec ci o nar azu le- 
jos em pa pel. Mãos ha bi li do sas 
trans for man do o pa pel pa ra cri ar 
di ver sas for mas de azu le jo, ele- 
men to re fe ren ci al da ar qui te tu ra 
de São Luís. Es sa é a pro pos ta da 
ofi ci na Azu le jos de Pa pel, re a li za-
da pe la Pre fei tu ra co mo par te da 
pro gra ma ção que faz re fe rên cia 
ao Dia do Pa trimô nio Mu ni ci pal, 
ce le bra do nes ta quin ta-fei ra (6), 
quan do com ple tam 21 anos do tí- 
tu lo con ce di do pe la Or ga ni za ção 
das Na ções Uni das pa ra Edu ca- 
ção, a Ci ên ci as e a Cul tu ra (Unes- 
co) à ca pi tal ma ra nhen se. O 
apren di za do reu niu cer ca de 30 
ido sas na Ca sa do Bair ro, equi pa-

AZULEJARIA: PREFEITURA CAPACITA

pri o ri da de na es co lha da es co la 
que de se ja es tu dar”, dis se Fe li pe 
Ca ma rão, Se cre tá rio de Es ta do da 
Edu ca ção.

Pa ra efe ti var a pré-ma trí cu la, o 
es tu dan te aces sa o si te, pre en che 
os da dos pes so ais com aten ção, 
em se gui da, faz op ção pe lo mu ni- 
cí pio e a es co la na qual de se ja cur- 
sar a 1ª sé rie do En si no Mé dio Re gu- 
lar, no ano le ti vo de 2019, con for me 
va gas dis po ní veis. E, ao se le ci o nar 
uma uni da de es co lar, au to ma ti ca- 

men te, as su me a va ga dis po ní vel 
na es co la de sua pre fe rên cia, até 
que as va gas se es go tem. Ca da es- 
tu dan te só po de rá so li ci tar pré-ma- 
trí cu la em uma úni ca es co la.Va le 
res sal tar que os can di da tos só não 
po de rão op tar por uma das uni da- 
des es co la res das mo da li da des de 
Edu ca ção do Cam po, Edu ca ção 
Es pe ci al, Edu ca ção In dí ge na, Edu- 
ca ção Qui lom bo la e Edu ca ção de 
Jo vens e Adul tos, que têm ca len- 
dá rio di fe ren ci a do.

men to so ci al im plan ta do pe la ges- 
tão do pre fei to Edi val do Ho lan da 
Jú ni or e que fun ci o na no Cen tro 
His tó ri co da ca pi tal.Du ran te a se- 
ma na, fo ram pro mo vi das ati vi da- 
des en vol ven do as di ver sas fai xas 
etá ri as, com o ob je ti vo de reu nir as 
pes so as e opor tu ni zar o co nhe ci- 
men to so bre o Cen tro His tó ri co e 
tam bém a his tó ria da ci da de, pon- 

tu ou o pre si den te da Fun da ção 
Mu ni ci pal de Pa trimô nio His tó ri co, 
Aqui les An dra de. Ele res sal tou a im- 
por tân cia da ofi ci na pa ra “le var os 
mo ra do res a re des co brir e até tra- 
ba lhar a pro du ção, re cri a ção ar tís- 
ti ca do Cen tro His tó ri co”.As par ti ci- 
pan tes am pli a ram seus co nhe ci- 
men tos so bre a ca pi tal Pa trimô nio 
Cul tu al da Hu ma ni da de.

https://banca.oimparcial.com.br/
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Mayra Car di re sol veu
com par ti lhar com os
seus se gui do res no Ins -
ta gram, a per so na li da -
de for te da sua fi lha
Sophia, que se gun do
ela, só “fal ta ba ter na
ca ra de la”. No ví deo,
Mayra re la tou que a
pe que na de ape nas
um ano e meio de vi -
da, mos tra ter uma
per so na li da de for te e
ge ni o sa. “Por es sa tri -
lha so no ra vo cê de duz
a for ça que ela co lo ca
pa ra su gar, por que ela
faz tu do do jei to que
quer. Ge ni o sa..”, con -
tou Mayra en quan to
ama men ta va a pe -
que na. “Ago ra, por
exem plo, ela ar ran ca
os bi cos fo ra, ló gi co.
Só es tá su gan do. Mas
quan do es tá re cla -
man do, ain da, ela ba -
te. Fal ta ba ter na mi -
nha ca ra. En quan to
ela ge me, me dá so co
no pei to”, con ti nu ou.
Po rém, Mayra dis se
que ape sar de to da a
can sei ra, ela gos ta de
cui dar da fi lha: “O
mais im pres si o nan te é
que eu gos to. Amor de
mãe não tem igual, né
gen te? A gen te se f***,
o pei to cai, é cocô e
xi xi”, brin cou ela.

“Falta bater na
minha cara”, diz
Mayra Cardi sobre a
filha

Isis Valverde volta a chocar
seguidores com corpão 

Isis Val ver de uti li zou o seu per fil do Ins ta- 
gram pa ra com par ti lhar um re gis tro de um
en saio na pis ci na. Na oca sião, a atriz sur- 

pre en deu ao exi bir o cor pão co ber to ape- 
nas por um maiô, que dei xou à mos tra sua
boa for ma mes mo após pou cos di as de- 
pois de pa rir. Isis Val ver de es tá cur tin do a
ma ter ni da de.  O fa to de ter se tor na do

mãe não tem im pe di do a atriz de mos trar
seu cor po nas re des so ci ais.

Mileide Mihaile ostenta
boa forma em ensaio 
de biquíni

Mi lei de Mihai le fez a ale gria dos
fãs, ao os ten tar sua boa for ma ao
po sar em um en saio de biquí ni. A di-
gi tal in flu en cer, que cos tu ma ar ra-
sar em seus lo ok, pro mo veu re cen- 
te men te um ba zar be ne fi cen te em
For ta le za. “Gos to de quem me traz
sor ri sos… Na da tem va lor se vo cê
não es tá fe liz”, re fle tiu  na le gen da
da pu bli ca ção. O cli que di vul ga do
já pas sa de 50 mil cur ti das e cen te- 
nas de elo gi os. “Sur to com tan ta
be le za, nos sa mu sa, que sor ri so mais
lin do”, de cla rou uma fã. “Opa, sin to
chei ro de amor no ar”, brin cou ou-
tra. “Uma Deu sa!

Giovanna Ewbank
garante lugar entre as

musas de 2018

Ca sa da com Bru no Ga- 
gli as so, com quem têm

uma fi lha, Gi o van na Ew- 
bank nun ca dei xou de

com par ti lhar cli ques sen- 
su ais em su as re des so ci- 

ais. Sem pre equi li bra da, a
ce le bri da de sa be co mo

ex por su as si lhu e tas. Man- 
ten do o bron ze a do em
dia, Gio pro vou ser um

ver da dei ro “Mu lhe rão”.
Sem pre cha man do aten- 

ção com seu olho azul,
Gio Ew bank in te gra a lis ta
de Mu sas de 2018 acres- 
cen tan do ao cast ener- 
gia, sen su a li da de, boa

for ma e, prin ci pal men te,
sim pa tia. Pro du zin do con- 
teú do ori gi nal pa ra o ca- 
nal a ca bo e si mul ta ne a- 
men te em sua pla ta for- 

ma no Youtube, Gio con- 
quis tou bas tan te des ta- 
que – me re cen do es pa- 

ço en tre as Mu sas de
2018. Ape sar de to das as
no vi da des, a sen su a li da- 
de nun ca fi cou de la do.
Mui to pe lo con trá rio, por
on de pas sou a ar tis ta dei- 
xou um ras tro de sen su a li- 

da de.
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O
s be ne fí ci os do aba ca te pa ra a
saú de in clu em aju dar a hi dra tar a
pe le e os ca be los e me lho rar a cir- 
cu la ção san guí nea  por con ter

gor du ras sau dá veis co mo o ôme ga 3, que
atua co mo an ti o xi dan te e me lho ra o con tro- 
le do co les te rol. Além dis so, o aba ca te tam- 
bém aju da a me lho rar o ren di men to do trei- 
no por ser ri co em ener gia e a pre ve nir do en- 
ças car día cas e cân cer, por ser ri co em vi ta- 
mi nas e an ti o xi dan tes que for ta le cem o sis te- 
ma imu no ló gi co e pre vi nem a for ma ção de
ate ros cle ro se.

1. Pa ra a pe le
 Os be ne fí ci os do aba ca te pa ra a pe le são

prin ci pal men te com ba ter es tri as, ru gas e ce- 
lu li te por ser ri co em vi ta mi na C, que aju da
na me ta bo li za ção do co lá ge no, subs tân cia
que dá fir me za à pe le. Além dis so, es sa fru ta
tam bém tem an ti o xi dan tes que aju dam a
pro te ger e a evi tar o en ve lhe ci men to das
cé lu las da pe le, con fe rin do mai or elas ti ci da- 
de e dei xan do a apa rên cia  mais bo ni ta e
sau dá vel. Ve ja uma boa re cei ta de vi ta mi na
de aba ca te em: Vi ta mi na de aba ca te pa ra
ter a pe le ma cia.

2. Na mus cu la ção

Quan do con su mi do an tes da ati vi da de fí si- 
ca, o aba ca te aju da na hi per tro fia mus cu lar,
pois  for ne ce ener gia pa ra o trei no e con- 
tém pro teí nas que aju dam na re cu pe ra ção
do mús cu lo. Além dis so, es sa fru ta tam bém
evi ta a fa di ga mus cu lar por que com ba te os
ra di cais li vres que sur gem de vi do ao exer cí- 
cio in ten so, pro vo can do o en ve lhe ci men to
das cé lu las e fa ci li tan do o apa re ci men to da
dor.

3. Na gra vi dez
 Por ser ri co em áci do fó li co, o aba ca te na

gra vi dez é im por tan te pa ra pre ve nir do en- 
ças con gê ni tas co mo pro ble mas no sis te ma
ner vo so e  es pi nha bí fi da, que é o mau fe- 
cha men to da co lu na ver te bral do fe to. Pa ra
ob ter es se be ne fí cio, es ta fru ta de ve ser con- 
su mi da prin ci pal men te an tes de en gra vi dar
e du ran te o pri mei ro tri mes tre de ges ta ção.

4. Pa ra o ca be lo
 Quan do uti li za do em más ca ras pa ra o ca- 

be lo, o aba ca te au men ta a hi dra ta ção dos
fi os por ser ri co em gor du ras e vi ta mi nas, tor- 
nan do os ca be los mais bri lhan tes e ma ci os.
Ve ja um exem plo de re cei ta em Cre me de
aba ca te pa ra hi dra tar o ca be lo.

5. Pa ra ema gre cer

Por ser ri co em fi bras, o aba ca te aju da a dar
a sen sa ção de estô ma go cheio e di mi nuir o
ape ti te, con tro lan do a fo me e o con su mo
ex ces si vo de ali men tos. Po rém, por ser uma
fru ta mui to ca ló ri ca e que tem mui ta gor du- 
ra, só po de ser con su mi da em pe que nas
quan ti da des nas di e tas de ema gre ci men to.

6. Pa ra o cé re bro
 O prin ci pal be ne fí cio do aba ca te pa ra o cé- 

re bro é me lho rar a ca pa ci da de de me mó- 
ria, pois o ome ga 3 me lho ra o fun ci o na men- 
to do cé re bro por es ti mu lar a cir cu la ção
san guí nea e  au men tar a ca pa ci da de de
con cen tra ção.O aba ca te en gor da se con- 
su mi do em ex ces so por que é uma das fru tas
mais ri cas em gor du ra, que mes mo sen do de
boa qua li da de, tem mui tas ca lo ri as.

Re cei ta sau dá vel com aba ca te
 MOUS SE DE ABA CA TE

In gre di en tes
1 aba ca te ma du ro

 1 co lher de ca cau em pó sem açú car
 1 co lher de ca fé de óleo de cô co

 1 co lher de mel
 Ba ter tu do no li qui di fi ca dor até fi car uma

mis tu ra ho mo gê nea e dei xar na ge la dei ra
pa ra fi car con sis ten te fir me. Ser vir ge la do.

ABACATE GUACAMOLE

A fruta ajuda a hidratar a pele e os cabelos e melhorar a circulação sanguínea

BENEFÍCIOS DO ABACATE
PARA A SAÚDE E BEM-ESTAR

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ca ril le es tá de vo lta
ao Co rinthi ans
O Co rinthi ans anun ci ou
nes ta sex ta-fei ra o re tor -
no do téc ni co Fá bio Ca ril -
le, que es ta va no Al Weh -
da (SAU). O trei na dor vol -
ta ao Ti mão seis me ses
de pois de ter saí do pa ra
co man dar a equi pe sau -
di ta.
Além de Ca ril le, vol tam
ao Co rinthi ans o au xi li ar
Le an dro da Sil va, o Cu ca,
o pre pa ra dor fí si co Wal -
mir Cruz, o ob ser va dor
téc ni co Mau ro da Sil va e
o ana lis ta de de sem pe -
nho De nis Lu up. Dos pro -
fis si o nais que ha vi am dei -
xa do o Co rinthi ans com o
trei na dor, ape nas o pre -
pa ra dor de go lei ros Mau ri
Li ma não re tor na rá.O Co -
rinthi ans fez o anún cio pri -
mei ra men te pa ra seus
tor ce do res em uma me -
di da ino va do ra. Mi nu tos
an tes de con fir mar o re -
tor no em su as re des so ci -
ais, o Ti mão con vi dou as
pes so as a en vi a rem men -
sa gem pa ra um nú me ro
de What sApp ofi ci al do
clu be pa ra in te ra ção, o
“Lo ko Fi el”. Quan do a
pes soa en vi a va a men sa -
gem, vi nha a con fir ma -
ção do re tor no de Ca ril -
le. Na sequên cia, o Co -
rinthi ans pas sou a pu bli -
car ma te ri al so bre o téc -
ni co e sua co mis são nas
re des so ci ais, com ví de os
de con quis tas e ou tras
ima gens, uma de las em
que ele usa um cha péu
de pa lha.As con ver sas
pa ra a vol ta de Ca ril le
co me ça ram em no vem -
bro, quan do o pre si den te
do Co rinthi ans, An drés
San chez, se en con trou
com o em pre sá rio Pau lo
Pi tom bei ra em vi a gem à
Eu ro pa.No Co rinthi ans,
Ca ril le foi efe ti va do no
fim de 2016 e co man dou
a equi pe em 114 jo gos,
com 59 vi tó ri as, 32 em pa -
tes e 23 der ro tas (apro vei -
ta men to de 61,1%). Ele
con quis tou três tí tu los:
Pau lis ta em 2017 e 2018 e
o Bra si lei rão de 2017.

O Ma ra nhão no va men te no to- 
po do pó dio na na ta ção bra si lei-
ra. Des ta vez, a con quis ta veio 
com a na da do ra da Ni na – Es co la 
de Cam peões, Thayara Fran ça 
Car do so, que sa grou-se cam peã 
bra si lei ra nos 100m cos tas no 
Cam pe o na to Bra si lei ro In fan til de 
Na ta ção de Ve rão 2018 – Tro féu 
Mau rí cio Be kenn, com pe ti ção re- 
a li za da em Vi tó ria (ES), en tre os di- 
as 28 de no vem bro e 1º de de zem-
bro. A atle ta da Ni na – Es co la de 
Cam peões fe chou a fi nal da pro- 
va dos 100m cos tas da ca te go ria 
In fan til 2 com a mar ca de 
1min07s75 pa ra ga ran tir a me da- 
lha de ou ro Ma ra nhão. Thayara 
Car do so  fi cou à fren te de Nathá-
lia Stephany Sil va (Co rinthi ans) e 
de Va len ti na Val lim Car va lho (Mi- 
na Tê nis Clu be), que com ple ta- 
ram o pó dio.  A na da do ra ma ra- 
nhen se tam bém foi bem na pro va 
dos 100 me tros li vre. Com o tem po

Maranhense de ouro
Maranhense Thayara França Cardoso é campeã nos 100m costas no
Campeonato Brasileiro Infantil de Natação de Verão 2018, em Vitória-ES

Após ter ven ci do o Cam pe o na- 
to Na ci o nal de Mo to náu ti ca na 
clas se 1 em Por tu gal, o bra si lei ro 
Pex Mou ra Jr., já co nhe ci do dos 
por tu gue ses tam bém co mo pi lo to 
de kart e ven ce dor do cam pe o-
na to Ro tax, des pon ta co mo pro- 
mes sa do es por te na Eu ro pa.

Ape sar da pou ca ida de, Pex já 
tem uma car rei ra no es por te de 
gen te gran de. Com ape nas 8 
anos de ida de, ele acu mu la tro- 
féus con quis ta dos ao lon go dos 
anos. O bra si lei ro tem si do apon ta-
do co mo fu tu ro da mo to náu ti ca 
em Por tu gal. Fi el a sua raiz, o jo- 
vem cam peão faz ques tão de 
usar a ban dei ra do Bra sil jun to ao 
cor po após ca da uma de su as vi- 
tó ri as.

O fa to im pres si o nan te é que 
Pex se tor nou cam peão na ca te- 
go ria, mes mo sen do pri mei ra vez 
que es ta va com pe tin do na mo to- 
náu ti ca. Pex Mou ra Jr. sur pre en- 
deu a to dos, in clu si ve a Fe de ra-

Brasileiro ganha título em Portugal

de 1min00s78, Thayara fi cou na sex- 
ta co lo ca ção em sua ca te go- 
ria.  Com o bom de sem pe nho em 
Vi tó ria, a atle ta da Ni na – Es co la de 
Cam peões se clas si fi cou pa ra a dis- 
pu ta do Cam pe o na to Sul-Ame ri ca- 
no de Des por tos Aquá ti cos de 
2019, que ocor re rá no Chi le, no mês 
de abril. Thayara re pre sen ta rá o 
Bra sil em qua tro pro vas: 100m e 
200m cos tas, além dos re ve za men- 

tos 4x100m li vre e 4x100m 
medley.“Se rão qua tro chan ces de 
bus car mos o ou ro pa ra nos so Es ta- 
do, re pre sen tan do o Bra sil no mai or 
even to de na ta ção da Amé ri ca do 
Sul. Es tou mui to or gu lho so da nos sa 
atle ta Thayara, que a ca da dia 
vem se des ta can do e ob ten do im- 
por tan tes re sul ta dos pa ra a Ni na, 
pa ra o Ma ra nhão e pa ra o Bra sil”, 
dis se Ale xan dre Ni na.

ção Por tu gue sa de Mo to náu ti ca, 
que o agra ci ou com dois prê mi os 
de dis tin ção.

“Nun ca ti nha pi lo ta do um bar co 
an tes. Me ex pli ca ram os co man dos 
bá si cos e com pe ti com ou tros jo- 
vens da mi nha ida de. Mes mo as sim 
ga nhei o pri mei ro lu gar, sem ter trei- 
na do an tes”, con ta Pex Mou ra.

Ape sar de to das as vi tó ri as, o pai 

do jo vem pi lo to afir ma que exis te 
mui ta di fi cul da de em ter o fi lho nas 
com pe ti ções se nao hou ve rem 
apoi os. Pe dro acre di ta que se o 
em pre sa ri a do bra si lei ro se en vol ver, 
a par ce ria po de ren der mui tos fru- 
tos: “o Pex tem um po ten ci al in crí- 
vel e não tem me do dos de sa fi os. 
Mas no mo men to não con ta mos 
com ne nhum apoio”.

https://banca.oimparcial.com.br/
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O
jor nal pa ra guaio Ex tra pu bli cou
es ta se ma na in for ma ções so bre
Zé Di Les sa, ho mem ti do co mo
men tor in te lec tu al do mi li o ná rio

as sal to em Ba ca bal, que no dia 25 de no- 
vem bro dei xou um ras tro de des trui ção e vi- 
o lên cia na ci da de do in te ri or do Ma ra nhão.

O gru po, que es tá sen do cha ma do de
No vos Can ga cei ros, te ria le va do al go em
tor no de R$ 100 mi lhões, mas o va lor não foi
con fir ma do pe lo Ban co do Bra sil.

Se gun do o diá rio, Jo sé Fran cis co Lu mes, o
Zé Di Les sa, te ria se re fu gi a do no Pa ra guai
em 2015, após fu gir da po lí cia bra si lei ra por
ser con de na do a 28 anos por trá fi co de dro- 
gas e ho mi cí di os.

De pois de cum prir me ta de da pe na, pros- 
se gue o jor nal, Zé Di Les sa te ria si do be ne fi ci- 
a do com uma me di da pa ra um tra ta men to
mé di co, e pri mei ro se mu dou pa ra a ci da de
de Co ro nel Sa pu caia no Ma to Gros so, pa ra
de pois cru zar a fron tei ra e fu gir pa ra Ca pi tán
Ba do, no Pa ra guai.

MO TO RIS TA PRE SO – Pre so em ope ra ção
po li ci al, o ca mi nho nei ro Oba di as Pe rei ra da
Sil va, 44 anos, que era da do co mo de sa pa- 
re ci do, ago ra se tor na sus pei to de par ti ci par

do as sal to em Ba ca bal.
In ter ro ga do na ma nhã de sex ta-fei ra (7),

na Su pe rin ten dên cia Es ta du al de Re pres são
ao Nar co trá fi co (Seic), o ho mem con fes sou
ter re ce bi do di nhei ro da qua dri lha.

Oba di as foi de ti do em Ara gua nã, na noi- 
te de quin ta-fei ra. Com ele, a po lí cia re cu- 
pe rou R$ 47,6 mil em di nhei ro.

No de poi men to, o ca mi nho nei ro in for mou
à po lí cia o pos sí vel pa ra dei ro de ou tros
mem bros da qua dri lha.

A mo chi la com o di nhei ro es ta va en ter ra- 
da nos fun dos de uma pro pri e da de no mu ni- 
cí pio de No va Olin da.

O pró prio de ti do mos trou o lo cal à po lí cia
e dis se ter si do aban do na do ali pe los as sal- 
tan tes, após o rou bo à ins ti tui ção fi nan cei ra
de Ba ca bal, no dia 25 de no vem bro.

Oba di as era ti do co mo de sa pa re ci do.
Com o di nhei ro que es ta va em sua pos se, a
po lí cia con clui que ele te nha par ti ci pa ção
no ca so.

Ou tros fa to res que le van ta ram sus pei tas
con tra o ca mi nho nei ro foi o fa to de ele ter
di to que era re fém da qua dri lha, mas ter
con se gui do ce lu lar pa ra fa zer con ta to com
a fa mí lia; e ter in for ma do nes ta li ga ção que

es ta va em No va Olin da, mas, aca bou sen do
pre so na ci da de vi zi nha Ara gua nã. “A in ves- 
ti ga ção pros se gue pa ra che car as in for ma- 
ções re pas sa das pe lo ca mi nho nei ro so bre a
lo ca li za ção de mem bros da qua dri lha e ou- 
tras in for ma ções so bre o ca so”, pon tu ou o ti- 
tu lar da Seic, de le ga do Car los Ales san dro
Ro dri gues.

O ca mi nho nei ro era con si de ra do de sa pa- 
re ci do há mais de uma se ma na após seu
ca mi nhão ter si do in cen di a do e dei xa do a
60 km do lo cal do cri me.

Des de o dia do as sal to, a fa mí lia, que tam- 
bém não sa bia do pa ra dei ro de Oba di as,
ini ci ou uma cam pa nha nas re des so ci ais pa- 
ra en con trá-lo. Até o mo men to, 10 mem bros
da qua dri lha es tão pre sos e mais de R$ 50
mi lhões re cu pe ra dos pe la po lí cia.  No dia
três pas sa do, par te do ban do che fi a do por
Zé de Les sa, foi pre so quan do ten ta ti va pas- 
sar por uma “bar rei ra” da Po lí cia Mi li tar, em
San ta Lu zia do Pa ruá. Na oca sião, a p0lícia
fez dis pa ros con tra o fur gão em que os ban- 
di dos es ta vam es con di dos ma tan do três e
dez fo ram pre sos, jun ta men te co mum ver- 
da dei ro ar se nal, com pos to por dez fu zis, e
uma pis to la de gros so ca li bre.

ZÉ DI LESSA OBADIAS

OBADIAS É PRESO E JORNAL
PARAGUAIO FALA DE LESSA
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