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Em 10 minutos, tudo o que você precisa saber

CAPITAL
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Confira as vagas de 
emprego em São Luis
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DE  IDOSO 
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O prefeito foi morto a tiros na noite 
do dia seis de março de 2007 por 

três homens, quando se dirigia 
para sua cidade.  O secretário 
municipal de Esportes, “Pedro 
Pote”, foi atacado a facadas

MAIS SAÚDE 
BANANA É 
EXCELENTE 

PARA NOSSO 
BEM-ESTAR 
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Acusados de 
matar prefeito 
“Bertin” vão a 

júri popular
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DICAS – MOUSSE DE GOIABADA NATALINA

Cruzadas
DICAS -  SEGURANÇA 
NAS COMPRAS DE NATAL

1 – Evite fazer comprar sozinho

2 – Evite utilizar jóias e roupas que 
chamem atenção

3 – Cuidado na hora de efetuar o 
pagamento com cartões para evi-
tar clonagem

4 -  Tenha dinheiro separado para 
pequenas despesas

5 – Leve consigo somente cheques 
e cartões necessários

6 – Separe o dinheiro em diferen-
tes bolsos, preferencialmente nos 
bolsos da frente

Ingredientes:

200 Gramas de 
goiabada
2 Caixinhas de Creme 
de Leite

Modo de Preparo:

1 – Coloque os 
ingredientes no 
liquidificador
2 – Bata por 8 
minutos
3 – Leve na Geladeira 
por 2 horas
4 – Após esse período 
pode servir

PIADA
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ã

o
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Horóscopo

Novelas
Malhação – Vidas Brasileiras
Júnior deixa a ONG sem ser 
visto. Jade anuncia que decidiu 
fazer cirurgia plástica. Marli e 
Paulo apreciam o ensaio de Mel 
e Getúlio. Começa o show de 
talentos do Sapiência. Vagner 
e Flora conversam e a menina 
apoia as novas escolhas do rapaz. 
Júnior ameaça Soninha. Fabiana 
se apresenta e fica surpresa com o 
incentivo de Dandara. 

Espelho da Vida
Marcelo é hostil com Isabel e 
Alain. Cris afirma a Edméia/Grace 
que não tem ciúmes de Alain com 
Isabel. Tavares encontra as roupas 
de Emiliano. Isabel termina seu 
romance com Marcelo. Débora 
alerta Cris sobre a fofoca que se 
espalhou sobre ela. Alain é rude 
com Cris. Priscila conta para 
Edméia/Grace que Felipe apareceu 
para ela na gruta. 

O Tempo não Para
Samuca deduz que Agnese possa 
ter se envenenado. Marino aceita a 
proposta de Dom Sabino no projeto 
de despoluição do Rio Tietê. Betina 
pede a Mariacarla que a mantenha 
informada sobre os passos de 
Livaldo. Lúcio visita Agnese no 
hospital e a ameaça. Betina deduz 
que Agnese se envenenou para 
escapar da cadeia. 

Sétimo Guardião
Gabriel enfrenta Valentina. Clotilde 
decide falar com Valentina sobre 
a prisão de Luz. Lourdes Maria 
procura por Olavo. Gabriel ameaça 
Valentina. Machado mostra a Rita 
de Cássia a calcinhaque roubou. 
Júnior vê o homem misterioso 
que o atacou na delegacia. Fabim 
observa Marilda. Gabriel visita 
Luz. Júnior propõe uma trégua a 
Gabriel. Machado manda Leonardo 
comparecer à delegacia. Mirtes 
ofende Stella. Marilda chega à casa 
de Valentina. João Inácio pede para 
conversar com Guilherme. 

ÁRIES - Dia dos mais felizes ao 
casamento e às coisas que estão 
ligadas ao seu coração. 
 
TOURO - Tome cuidado com 
rivalidades e inimigos declarados. 
Novas amizades podem lhe aparecer 
 
GÊMEOS - Os astros vão estimulá-lo 
ainda mais. Dê assim, vazão ao seu 
otimismo. 
 
CÂNCER - Ascensão prevista durante 
todo este dia. Amor e vida conjugal, 
favorecidos. O fluxo astral o favorece 
 
LEÃO - rate as pessoas da melhor 
forma possível e aguarde boas 
notícias. Excelente para a saúde.
 
VIRGEM - Você está com uma sorte 
incrível, portanto, valerá à pena 
acreditar mais nas oportunidades que 
aparecerem.
 
LIBRA - Poderá ter sucesso nos 
estudos, principalmente no que diz 
respeito aos cálculos. 
 
ESCORPIÃO - Hoje você terá 
magníficas oportunidades para agir 
de modo diferente
 
SAGITÁRIO - Evite atritos com 
desconhecidos seja qual for o motivo. 
Período favorável em todos os setores
 
CAPRICÓRNIO - Notícias inesperadas 
pode aborrecê-lo. Dê preferência hoje 
às questões de rotina. 
 
AQUÁRIO - Muito bom dia para tratar 
de assuntos e negócios relacionados 
com escritas, artes e meio social. 

EM CIMA DA ÁRVORE

Ao lado do estádio de 
futebol, o policial vê 
um senhor em cima 
de uma árvore.

— Sai daí, velho! — 
gritou ele — Se quiser 
assistir ao jogo, 
compra ingresso e 
entra no estádio!

— Mas eu acabo 
de sair de lá — 
respondeu o senhor. 
— Eu sou o juiz!
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OFERTAS DE EMPREGO

Mais ofertas de vagas de trabalho
AU XI LI AR DE SER VI ÇOS

GE RAIS – Se xo mas cu li no;
En si no fun da men tal com- 
ple to; Mo rar em bair ros
pró xi mos ao Vi cen te Fi a- 
lho, Di vi néia e ad ja cên ci- 
as; Ex pe ri ên cia na área.
En vi ar cur rí cu lo pa ra:
rh.saoluis2@gmail.com
co mo as sun to “AU XI LI AR
DE SER VI ÇOS GE RAIS” ou
ca das trar cur rí cu lo no si- 
te: www.va lo rerh.com.br

CON SUL TOR DE VEN- 
DAS – Ex pe ri ên cia em
ven das e aten di men to a
cli en tes; Veí cu lo pró prio.
En vi ar cur rí cu lo pa ra: Di- 
re to ria.styllo@gmail.com

CO OR DE NA DOR DE SE- 
GU RAN ÇA – Su pe ri or
com ple to em ad mi nis tra- 
ção, pro ces sos ge ren ci ais
ou áre as; Ex pe ri ên cia na
área de se gu ran ça pri va- 
da, ope ra ção de cen trais
de mo ni to ra men to CFTV.
En vi ar cur rí cu lo pa ra o e-
mail:

acdutra60@gmail.com
CON SUL TOR DE VEN- 

DAS – Ex pe ri ên cia com
ven da ex ter na; Ex pe ri ên- 
cia com ro tas; Pos suir mo- 
to ci cle ta. En vi ar cur rí cu lo
com o as sun to “CON SUL- 
TOR DE VEN DAS” pa ra:
opor tu ni da ders va- 
gas@gmail.com

COM PRA DOR SÊ NI OR –
Ex pe ri ên cia na área (mí- 
ni mo de 3 anos na fun- 
ção); Dis po ni bi li da de de
ho rá rio; Cur so su pe ri or
com ple to (de se já vel). In- 
te res sa dos de vem en vi ar
cur rí cu lo pa ra: opor tu ni- 
da deslz.rec@gmail.com

BAL CO NIS TA – Dis po ni- 
bi li da de de ho rá rio; Ex pe- 
ri ên cia na área de aten- 
di men to. En vi ar cur rí cu lo
pa ra: sa a dri a no.re cru ta- 
men to@gmail.com in for- 
man do no as sun to “BAL- 
CO NIS TA” e o bair ro em
que re si de.

MO TO RIS TA CAR RE TEI- 

RO – En si no mé dio com- 
ple to; Ex pe ri ên cia pro fis si- 
o nal de 2 anos com pro- 
va dos em car tei ra de tra- 
ba lho. En vi ar cur rí cu lo
com o as sun to da va ga
pa ra o e-mail:
logslz.ma@gmail.com até
o dia 15/12

EXE CU TI VO DE VEN DAS
– En si no mé dio com ple to;
CNH ca te go ria B; Téc ni- 
cas de ven das; Co nhe ci- 
men to bá si co de in for má- 
ti ca (Pa co te Of fi ce e In- 
ter net); Co nhe ci men to
bá si co de ma te má ti ca fi- 
nan cei ra; Di fe ren ci al co- 
nhe ci men to do se tor au- 
to mo ti vo. En vi ar cur rí cu lo
pa ra: opor tu ni da- 
desrhho je@gmail.com

AU XI LI AR DE ELE TRI CIS- 
TA – En si no mé dio com- 
ple to; NR10 Bá si co e
Com ple men tar atu a li za- 
do. En vi ar cur rí cu lo pa ra:
fo co no em pre- 
goslz@gmail.com

OUTRAS VAGAS
AU XI LI AR DE ELE TRI CIS- 

TA – En si no mé dio com- 
ple to; NR10 Bá si co e
Com ple men tar atu a li za- 
do. En vi ar cur rí cu lo pa ra:
fo co no em pre- 
goslz@gmail.com

SU PER VI SOR DE LAN- 
CHO NE TE – En si no mé dio
com ple to; Ex pe ri ên cia no
ra mo de ali men ta ção e li- 
de ran ça; Dis po ni bi li da de

em ho rá rio no tur no. En vie
seu cur rí cu lo pa ra: oti mi- 
ze con sul to ri- 
arh@gmail.com

OPOR TU NI DA DE PA RA
IM PE RA TRIZ, BAR RA DO
COR DA, SÃO JOÃO DOPS
PA TOS E PRE SI DEN TE DU- 
TRA

TÉC NI CO EM TE LE CO- 
MU NI CA ÇÕES – Dis po ni bi- 
li da de pa ra ho rá rio co- 
mer ci al de se gun da a sá- 
ba do e pa ra vi a gens; De- 
se já vel for ma ção téc ni ca
em te le co mu ni ca ções,
elé tri ca ou ele tro téc ni ca
com CREA; Ex pe ri ên cia
com Trans mis são de Rá- 
dio En la ce, Mo dens Op ti- 
cos, No deB, Tec no lo gia
Mó vel; Co nhe ci men to
em Ma nu ten ção Cor re ti- 
vas/Pre ven ti vas em tor- 
res/si tes (aces so/TX/In fra),
Re des IP/Ro te a do res, Sis- 
te mas, Ir ra di an tes; De se- 
já vel cur so de NR-Q0 e
NR-35.

DE SIG NER – Ter ex pe ri ên cia na área;
En vi ar cur rí cu lo pa ra: opor tu ni da- 
de@out mi di a ma.com.br

CON SUL TOR CO MER CI AL – Boa co- 
mu ni ca ção; Dis ci pli na, fo co e de ter mi- 
na ção. En vi ar cur rí cu lo pa ra: re cru ta- 
men to jobslz@gmail.com com o no me
da va ga no as sun to.

TE LE MAR KE TING – En si no mé dio com- 
ple to; Não ne ces si ta ex pe ri ên cia. En vi ar
cur rí cu lo pa ra: re cru ta men to- 
jobslz@gmail.com

AU XI LI AR AD MI NIS TRA TI VO – Ex pe ri ên- 
cia em ro ti nas ad mi nis tra ti vas, or ga ni za- 
ção. En vi ar cur rí cu lo com pre ten são sa- 
la ri al e o tí tu lo da va ga pa ra: rm tra fa- 
el@hot mail.com

AS SIS TEN TE DE LI CI TA ÇÃO – Ex pe ri ên- 
cia em li ci ta ções/pre gões, or ga ni za- 
ção, dis po ni bi li da de pa ra vi a jar e pos sui
car ro pró prio. En vi ar cur rí cu lo com pre- 
ten são sa la ri al e o tí tu lo da va ga pa ra:
rm tra fa el@hot mail.com

VEN DE DOR EX TER NO – Ex pe ri ên cia
em ven das con sul ti vas; Veí cu lo pró prio.
En vi ar cur rí cu lo com pre ten são sa la ri al

e o tí tu lo da va ga pa ra: rm tra fa el@hot- 
mail.com

CON SUL TOR DE VEN DAS – Com ou
sem ex pe ri ên cia. En vi ar cur rí cu lo pa ra:
rh.asil va re pre sen ta co es@hot mail.com

ANA LIS TA ACA DÊ MI CO – Gra du a do
em Le tras; Ex pe ri ên cia com do cên cia;
Or ga ni za ção e pla ne ja men to. En vi ar
cur rí cu lo pa ra: re cru ta men to nas- 
sau.slz@gmail.com

ES TÁ GIO CON TA BI LI DA DE – Es tu dan- 
tes a par tir do 5º pe río do de con ta bi li- 
da de. En vi ar cur rí cu lo pa ra: con ta- 
to@mil so lu co e sem pre sa ri ais.com

TÉC NI CO DE SE GU RAN ÇA DO TRA BA- 
LHO Jr –  Até 2 anos de for ma do; CNH;
Dis po ni bi li da de de Vi a gem; Do mí nio
Pa co te Of fi ce ní vel in ter me diá rio; Ha bi- 
li da de/Ap ti dão co mo ins tru tor; Co nhe- 
ci men to de le gis la ção de SS MA e Do cu- 
men ta ção Le gal e de mais fun ções ine- 
ren tes ao Téc ni co de Se gu ran ça do Tra- 
ba lho. En vi ar cur rí cu lo jun to com as cer- 
ti fi ca ções pa ra: rh.on li- 
ne.slz@gmail.com

https://banca.oimparcial.com.br/
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P
or fal ta de in for ma ção, mui tas pes so- 
as que pre ci sam se sub me ter a tra ta- 
men to de saú de lon ge do mu ni cí pio
on de re si de, não têm aces so a re cur- 

sos ga ran ti dos por lei pa ra cus te ar des lo ca- 
men to, hos pe da gem e ali men ta ção do pa- 
ci en te e, em mui tos ca sos, do acom pa nhan- 
te. O be ne fí cio, cha ma do Tra ta men to Fo ra
do Do mi cí lio (TFD), é des ti na do aos usuá ri os
do Sis te ma Úni co de Saú de (SUS). Pa ra ga- 
ran tir vi si bi li da de a es sa po lí ti ca pú bli ca, a
De fen so ria es ta du al, bas tan te pro cu ra da
pa ra o acom pa nha men to des ses ca sos,
deu iní cio a cam pa nha de cons ci en ti za ção
que já es tá nas re des so ci ais da ins ti tui ção.

O con jun to de ações, que in clui a pu bli- 
ca ção de ban ners di gi tais, pro du ção de re- 
por ta gens so bre o te ma, além da di vul ga- 
ção em emis so ras de TV e rá dio, faz par te do
pro je to “TFD não é fa vor, é di rei to: De fen so ria
Pú bli ca pe la ple na efe ti va ção da po lí ti ca
pú bli ca de tra ta men to fo ra do do mi cí lio –
TFD”.

O ma te ri al, ela bo ra do pe la Co mis são Te- 
má ti ca de Atu a ção Es tra té gi ca e Co le ti va,
da De fen so ria Pú bli ca do Es ta do (DPE/MA),
for ma da pe los de fen so res pú bli cos Je an

Car los Nu nes Pe rei ra, Be ni to Pe rei ra da Sil va
Fi lho e Ian Bar bo sa Nas ci men to, tam bém
pre vê ações de edu ca ção em di rei tos, ca- 
pa ci ta ção de de fen so res pú bli cos, co mo a
re a li za da sex ta-fei ra pas sa da (30), que tra- 
tou so bre a sis te ma ti za ção de flu xo pa drão,
cri a do pa ra fa ci li tar a atu a ção dos de fen so- 
res pú bli cos de São Luís e in te ri or do es ta do,
in cum bi dos de pres tar as sis tên cia nos ca sos
de TFD.

Con for me o pro je to, além de bus car o for- 
ta le ci men to da po lí ti ca de Tra ta men to Fo ra
do Do mi cí lio, a De fen so ria pre ten de ga ran tir
me lho ri as às Ca sas de Apoio. As pes qui sas e
di li gên ci as con ta ram com a co la bo ra ção
dos Nú cle os de Di rei tos Hu ma nos, de De fe sa
do Ido so, da Pes soa com De fi ci ên cia e da
Saú de, de De fe sa da Cri an ça e do Ado les- 
cen te e do Ser vi ço So ci al da DPE/MA.

Com o de sen vol vi men to des se tra ba lho, a
De fen so ria pre ten de evi tar a re pe ti ção de
ca sos co mo o de Ma ria He le na*, que pas sou
mais de 40 di as em São Luís, oriun da do mu- 
ni cí pio de Co dó, so bre vi ven do com uma
aju da no va lor de R$ 40,00 ga ran ti da pe los
pais. Ela veio tra zer a fi lha, que nas ceu com
mi cro ce fa lia. A cri an ça pre ci sa va ser sub- 

me ti da a um pro ce di men to dis po ni bi li za do
pe lo Hos pi tal da Cri an ça, na ca pi tal. A mãe
pas sa va os di as e as noi tes na uni da de de
saú de. O ca so foi pa rar na de le ga cia e a
De fen so ria foi aci o na da, uma vez que se tra- 
ta va de ci da dã hi pos su fi ci en te. Den tre ou- 
tras pro vi dên ci as, a ins ti tui ção ga ran tiu o pa- 
ga men to do TFD, res sar cin do-a dos va lo res
re fe ren tes a aju da de cus to man ti da pe lo
go ver no fe de ral pa ra co brir des pe sas co mo
trans por te, hos pe da gem e ali men ta ção.

Se gun do o de fen sor-ge ral Al ber to Pes soa
Bas tos, o pro je to aten de a uma das prin ci- 
pais di re tri zes da atu al ges tão, que é a in te ri- 
o ri za ção da tu te la co le ti va.

“Es sa é a ca ra que es ta mos dan do à De- 
fen so ria do Ma ra nhão, uma ins ti tui ção ca da
vez mais pró xi ma da co mu ni da de, que pri- 
ma pe la re so lu ção ad mi nis tra ti va dos con fli- 
tos e in ves te no for ta le ci men to das atu a ções
co le ti vas em de fe sa das po pu la ções vul ne- 
rá veis. Por is so, to do o nos so apoio a es sa
atu a ção or ques tra da, que tem a pro pos ta
de im ple men tar me lho ri as con tí nu as e sig ni fi- 
ca ti vas na po lí ti ca pú bli ca de as sis tên cia a
pes so as em des lo ca men to em ra zão de tra- 
ta men to de saú de”, des ta cou o ges tor.

Muita gente desconhece os seus direitos de fazer tratamento fora de sua cidade

Defensoria Pública fortalece
tratamento fora do domicílio

https://banca.oimparcial.com.br/
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Cláu dia Raia, que ofi -
ci a li zou sua união com
Jar bas Ho mem de
Mel lo dia 8, sá ba do,
com quem es tá jun to
há oi to anos e che gou
a ce le brar o ca sa men -
to em To le do, na Es pa -
nha, Clau dia Raia con -
tou que per deu sua vir -
gin da de com o na mo -
ra do de sua ir mã. “Foi
in crí vel, foi com o na -
mo ra do da mi nha ir -
mã. É por que ele era
bai la ri no, ele dan ça va
co mi go e eu me apai -
xo nei”, co me çou a
atriz. “E ela nem da va
mui ta bo la pra ele, na -
mo ra va por que não ti -
nha mais o que fa zer. E
aí foi hor rí vel, não fa ria
is so de no vo. Foi hor rí -
vel com ela, mas foi
ma ra vi lho so com ele”,
con tou. Cláu dia es tá
fe liz com o ter cei ro ca -
sa men to e faz pla nos
de ter o ter cei ro fi lho —
ela é mãe de En zo e
Sophia,  do ca sa men -
to com Ed son Ce lu la ri.
“Es tou bem, te nho saú -
de. Quem dis se que
mu lher de 51 anos não
po de ter fi lhos? Que
ve nha o que ti ver que
vir”, afir mou ela, que
não se im por ta de ser
cha ma da de avó. “Ser
mãe e ser avó tu do
jun to! Ain da te nho úte -
ro e e óvu lo. 

Cláudia Raia conta
que perdeu a
virgindade com seu
cunhado

Carla Perez surpreende com
corpão aos 41 anos de idade
Car la Pe rez sur pre en deu seus se gui do res
no do min go, 9, ao apa re cer be lís si ma em
um click na pis ci na e com um sor ri são no

ros to. A ex-loi ra do É o Tchan! con tou na le- 
gen da que o do min gão es ta va de lí cia.

“Do min go de lí cia por aqui! E vo cês, meus
amo res, es tão cur tin do mui to?”. Nos co- 

men tá ri os, tan to ho mens co mo mui tas mu- 
lhe res elo gi a ram o cor po da dan ça ri na.

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

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, ela ar ran ca os
bi cos fo ra. Mas quan do es tá re cla- 
man do, Fal ta ba ter na mi nha ca ra.

Fernanda Lima move
processos contra
Eduardo Costa

A apre sen ta do ra do
‘Amor & Se xo’, Fer nan da
Li ma, mo veu dois pro ces- 
sos con tra o can tor ser ta- 
ne jo, Edu ar do Cos ta. O

mo ti vo? Pos ta gens em re- 
de so ci al ofen den do a

apre sen ta do ra de pois de
um tex to apre sen ta do

por ela no pro gra ma con- 
tra o sis te ma so ci al con- 
ser va dor. “Cha mam de

lou ca a mu lher que de sa- 
fia as re gras e não se con- 
for ma. Cha mam de lou- 

ca a mu lher cheia de ero- 
tis mo, de vi da e de te são.
Cha mam de lou ca a mu- 
lher que re sis te e não de- 
sis te. Cha mam de lou ca
a mu lher que diz sim e diz
não. Não im por ta o que
fa ça mos, nos cha mam
de lou ca. Se le va mos a
fa ma, va mos sim dei tar

na ca ma. Va mos sa bo tar
as en gre na gens des se sis- 

te ma de opres são. Va- 
mos sa bo tar as en gre na- 
gens des se sis te ma ho- 

mo fó bi co, ra cis ta, pa tri- 
ar cal, ma chis ta e mi só gi- 

no. Va mos jo gar na fo- 
guei ra as ca mi sas de for- 
ças da sub mis são, da ti ra- 

nia e da re pres são”. 

Xand Avião revela motivo de briga com     
Wesley Safadão

Xand Avião se pro- 
nun ci ou so bre sua bri- 
ga com Sa fa dão du- 
ran te o Fes ti val de Ve- 
rão de Sal va dor, que
acon te ceu do min go
(9). O can tor re ve lou
que fi cou cha te a do e
que o mo ti vo da bri ga
foi Leo Di as, do Fo fo- 
ca li zan do (SBT), ter di- 
to que Avião es ta va
por trás dos ata ques
con tra Wesley. “Eu não es tou ten do tem po de cui dar
nem da mi nha fa mí lia, que di rá da fa mí lia de Sa fa- 
dão. Não te nho tem po pa ra fi car fa zen do fa ke na in- 
ter net. Fi quei cha te a do com is so, pois não foi ver da- 
de. Não dis se que foi o Sa fa dão que sol tou es sa men ti- 
ra, foi o Leo Di as que fa lou… es tou es pe ran do até ho- 
je as pro vas que Leo Di as dis se que ti nha. Fiz o que
achei cer to. Es tou se guin do mi nha vi da”, dis se.

Anitta ‘quebra a internet’ ao posar com Madonna

No úl ti mo mês de
no vem bro, du ran te a
co le ti va de im pren sa
do Vai Anit ta, sua sé rie
no Net flix, Anit ta foi
ques ti o na da por uma
jor na lis ta so bre um su- 
pos to du e to com Ma- 
don na, mas per ma- 
ne ceu em si lên cio so- 
bre a su pos ta par ce- 
ria. Po rém, o que era
su pos ta, já es tá mais
do que evi den te que é mui to re al. A nos sa bra si lei rís si- 
ma pos tou uma fo to com a Rai nha do Pop e ras gou
elo gi os. “Es tar ao seu la do é um apren di za do sem
fim”. Em me nos de 30 mi nu tos que a pu bli ca ção es ta- 
va no ar, já ha via mi lha res de co men tá ri os e 200 mil
cur ti das. Va le lem brar que Anit ta se apre sen tou no
Ma di son Squa re Gar den, mos tran do que sua car rei ra
es tá ca da dia mais em as cen são.
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E
s que ça a ideia pro pa ga da pe la mar- 
chi nha de Car na val. Os be ne fí ci os da
ba na na são mui to mai o res do que o
slo gan “en gor da e faz cres cer”.Ela é

uma ex ce len te ali a da pa ra a boa saú de. Ri- 
ca em fi bras, po tás sio, vi ta mi nas C e A, a fru- 
ta mais cé le bre do Bra sil pro mo ve ener gia e
pos sui mui tos be ne fí ci os ao nos so or ga nis mo.

Pos sui tam bém gran de quan ti da de de vi- 
ta mi nas B1, B2, B6 e B12, além de mag né sio,
cál cio, fer ro e áci do fó li co.A ba na na con- 
tém três ti pos de açú ca res na tu rais: sa ca ro- 
se, fru to se e gli co se, que com bi na dos com
as fi bras, pro mo vem gran de ener gia: co mo
tem 22% de car boi dra tos, ela é re al men te
mais ca ló ri ca do que al gu mas ou tras fru tas:
uma uni da de (70 g) de ba na na-pra ta for ne- 
ce 62 ca lo ri as. – Ape sar dis to, ela em al to va- 
lor nu tri ci o nal, pro vo ca sen sa ção de sa ci e- 
da de e po de fa zer par te da ali men ta ção se
con su mi da com mo de ra ção, sem con tri buir
pa ra o ga nho de pe so – afir ma a nu tri ci o nis- 
ta fun ci o nal Pa tri cia Da vid son Hai at.

O in di ca do é co mer, no má xi mo, du as uni- 
da des por dia. Um es tu do re a li za do por três
pres ti gi a das uni ver si da des (Berkeley, Cam- 
brid ge e Twic ke nham), bus cou o ali men to

con si de ra do per fei to e com ple to em sua
com po si ção e ao al can ce da mai o ria da
po pu la ção.

Foi mos tra do que, pa ra pes so as que de se- 
jam uma so lu ção rá pi da, não há me lhor ali- 
men to do que a ba na na.

Uma ou tra pes qui sa, pu bli ca da no Jour nal
of the Ame ri can Col le ge of Cardiology, res- 
sal tou que ela me lho ra a flui dez do san gue,
evi tan do a for ma ção de coá gu los.

Se gun do os ci en tis tas, quem co me três
ba na nas por dia tem ris co até 21% me nor de
so frer um aci den te vas cu lar ce re bral.

Sai ba mais so bre a ba na na
:: A ba na na con tém uma subs tân cia cha- 

ma da se ro to ni na, que aju da a re la xar e
man ter o bom hu mor, por tan to po de aju dar
pes so as que so frem de de pres são.

:: Por con ter fer ro, es ti mu la a pro du ção de
he mo glo bi nas e aju da em ca so de ane mia.

:: Ri ca em po tás sio e po bre em sal, per fei- 
ta pa ra bai xar a pres são ar te ri al.

:: Ri cas em fi bras, a in clu são de ba na nas
nas di e tas aju da a nor ma li zar o trân si to in tes- 
ti nal, per mi tin do me lho rar os pro ble mas de
cons ti pa ção sem o uso de la xan tes.

:: A ba na na acal ma o estô ma go e aju da

na di ges tão.
:: Co mer uma ba na na en tre as re fei ções

aju da a man ter os ní veis de açú car no san- 
gue ele va dos, com ba ten do o can sa ço.

:: Seu al to te or de vi ta mi na B acal ma o sis- 
te ma ner vo so.

:: A fru ta aju da a nor ma li zar o ba ti men to
car día co, que au xi lia a ida do oxi gê nio pa ra
o cé re bro e que re gu la a re par ti ção de
água pe lo cor po.

:: A ba na na tam bém di mi nui as câim bras,
con ten do bas tan te vi ta mi na B6 e B12, in di- 
ca da pa ra quem pa rou de fu mar, pois ti ra os
efei tos da fal ta de ni co ti na.

:: Tem bai xo te or de gor du ra, vi ta mi nas A,
B1, B2, B6, C, D e E e os mi ne rais fós fo ro, cál- 
cio, fer ro e po tás sio, sua gran de ar ma, que
aju da a evi tar cãi bras e do res mus cu la res.

Vi ta mi na de ba na na
Ex ce len te fon te de ener gia e um ali men to

com ple to é a ví ti ma de ba na na. Fá cil de fa- 
zer. Bas ta adi ci o nar du as ba na nas mé di as
em um li qui di fi ca dor e em se gui da lei te lí qui- 
do o su fi ci en te pa ra pro du zir um ali men to
pas to so ou mais lí qui do, con for me o seu gos- 
to.  Adi ci o ne açú car ou ado çan te a gos to.
O con su mo tem que ser ime di a to.

Fruta mais célebre do Brasil promove energia e possui muitos benefícios ao nosso organismo

BANANA: SAIBA MAIS SOBRE A
FRUTA QUE SÓ FAZ BEM
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MAC inverte a vantagem
Vitória sobre o PAC por 1 a 0 dá aos atleticanos a vantagem de jogar por um simples
empate para ser campeão da Copa FMF e garantir vaga na Série D do Brasileiro

A no va era do téc ni co 
Flá vio Araú jo no co man-
do do Sam paio Cor rêa 
já co me çou. O trei na dor 
foi apre sen ta do pe lo 
pre si den te Ser gio Fro ta 
na tar de des ta se gun da-
fei ra, em co le ti va pa ra a 
im pren sa no CT Jo sé 
Car los Ma ci ei ra.Fro ta fez 
ques tão de res sal tar a 
ca pa ci da de do téc ni co 
bo li vi a no em mon tar 
equi pes for tes, e rei te rou 
a con fi an ça no tra ba lho 
do co man dan te:

“O Flá vio Araú jo é um 
trei na dor ex pe ri en te, vi- 
to ri o so, que co nhe ce 
bem a re a li da de do fu- 
te bol ma ra nhen se e tem 
a cons ci ên cia das nos- 
sas ne ces si da des. A vi da 
nos re ser va es ses mo- 
men tos de re en con tro e, 
aci ma de tu do, o Flá vio 
é um gran de ami go que 
te nho no fu te bol”.

Con fi ra os no mes dos

Sampaio apresenta novos reforços

con tra ta dos:
Go lei ros: Gus ta vo Bu- 

sat to, Ro dri go San tos 
(Ypiranga-RS) e Moi sés 
(ba se)

Za guei ros: Pau lo Sér gio, 
Odair Lu cas*, Lu cas Maia 
(Bir kir ka ra-Mal ta), Dou glas 
Wil li am (Pa ços-Por tu gal) .

La te rais  Thalysson (D) –
Tre ze-, Rô mu lo (E) – Der- 
por ti vo Ca pi a tá-Pa ra- 
guai-, Arin se Ua de (E) -

Cél ti ga-Es pa nha-   e Yan 
(D) -ba se.Vo lan tes:  Tom 
Abreu (Ai mo ré-RS), 
Wesley Mu tu ca (Aqui dau- 
a nen se-MS), De dé (Tre ze), 
João Fi li pe (fu te bol ca ta ri- 
nen se) e João Vic tor (ba- 
se). Mei as: Sa la ti el (Ita bai- 
a na), Ro mil do (San ta 
Cruz) e Eloir. Ata can tes: 
Hewer ton (Ma ri ti mo-Por- 
tu gal), Maxwell Sa mu rai 
(Tre ze) e Ed gar.

Basquete campeão
No iní cio da noi te do úl- 

ti mo do min go (09) no Gi- 
ná sio Pau lo Lei te em São
Luís, o Mo to Club Bas que- 
te, con fir mou o seu fa vo ri- 
tis mo e se con sa grou Bi- 
cam peão Ma ra nhen se
Adul to.

ORu bro-Ne gro Ma ra- 
nhen se, já ha via si do
cam peão no fi nal de no- 
vem bro, da eta pa da ca- 
pi tal, e es ta va aguar dan- 
do os cam peões das eta- 
pas do in te ri or do es ta- 
do.No dia 7 de de zem- 
bro, a equi pe do Mo to ini- 
ci ou a fa se fi nal jo gan do
con tra o Tá ti co da Ci da- 
de de Ca xi as, e ven cen- 
do fa cil men te  por 122 a
44.

No dia se guin te ven- 
ceu o La vro nor te de Im- 
pe ra triz por 64 a 48, e por
fim nes te do min go (09)
ven ceu o Ca os de Mi ran- 
da do Nor te por 71 a 30.

Kas sius kley, jo ga dor do

Mo to Club, re ce beu o
prê mio de me lhor jo ga- 
dor da com pe ti ção port
su as des ta ca das atu a- 
ções com a ca mi sa rub
ro-ne gra.

O pla car do úl ti mo jo- 
go já diz tu do so bre o que
foi a su pe ri o ri da de da
equi pe ru bro-ne gra, que
pon tou na fren te do ad- 
ver sá rio do iní cio  ao fim.

  O La vro nor te, re pre- 
sen tan te da ci da de de
Im pe ra triz em   mo men to
al gum che gou a ser uma
ame a ça. 

Por is so, ao fi nal da par- 
ti da os mo ten ses vi bra- 
ram bas tan te e fi ze ram
uma gran de fes ta na
qua dra do Gi ná sio Pau lo
Lei te.

O tí tu lo foi uma pre mi a- 
ção ao tra ba lho da co- 
mis são téc ni ca e à de di- 
ca ção dos jo ga do res
que par ti ci pa ram da
com pe ti ção.

Ape sar do pla car aper ta do (1 a 0) di- 
an te do Pi nhei ro, na tar de do úl ti mo do- 
min go, no Es tá dio Cas te lão, a tor ci da
atle ti ca na,  co mis são téc ni ca e jo ga do- 
res co me mo ra ram o re sul ta do quie in- 
ver teu a van ta gem pa ra o úl ti mo jo go
en tre ma que a nos e pi nhei ren ses, ama- 
nhã à noi te na Bai xa da Oci den tal Ma- 
ra nhen se. O ti me do Par que Va lé rio
Mon tei ro ago ra pre ci sa ape nas de um
em pa te pa ra ser o cam peão. O PAC,
por sua vez, pre ci sa ven cer por qual- 
quer pla car, que le van ta rá a ta ça.

Sa tis fei to com a vi tó ria, o téc ni co Rai- 
mun di nho Lo pes ago ra tra ba lha o psi- 
co ló gi co da equi pe pa ra que os jo ga- 
do res não en trem no cli ma do “já ga- 
nhou”, por en ten der que o Pi nhei ro, co- 
mo já vem ocor ren do des de as dis pu tas
da sé rie B, se rá um ti me bas tan te di fí cil
de ser ba ti do em seus pró pri os do mí ni- 

os.
“Po de ría mos ter ga nho por dois ou

três gols que não ha ve ria ne nhu ma in- 
jus ti ça no pla car, mas des per di ça mos
as opor tu ni da des e fi ca mos com  ape- 
nas um gol.

A vi tó ria foi boa, mas não era es se o
pla car que a gen te que ria. É em ci ma
des sa van ta gem mí ni ma que pre ci sa- 
mos tra ba lhar e pa ra is so os jo ga do res
têm que es tar cons ci en tes de que ain- 
da não con quis ta mos na da”, aler tou.

Ar bi tra gem
O di re tor da Ce af, Mar ce lo Fi lho, já

sor te ou os ár bi tros que atu a rão na par ti- 
da fi nal, em Pi nhei ro. Mayron Fre de ri co
dos Reis No va es te rá co mo as sis ten tes
El son Araú jo da Sil va e Ra fa el Max Bor- 
ges Pe rei ra. O quar to ár bi tro se rá Jor ge
Luís Vi a na da Sil va.

https://banca.oimparcial.com.br/


SÃO LUÍS, TERÇA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 20188 Polícia

MPE de nun cia
O Mi nis té rio Pú bli co de -
nun ci ou à Jus ti ça So lan -
ge Ma ria Cos ta Bra ga,
que chi co te ou o car ro -
cei ro de 63 anos, Ole gá -
rio Cas tro.
O ca so acon te ceu no
meio de uma rua de São
Luís. Ela vai res pon der por
le são cor po ral, maus-tra -
tos e dis cri mi na ção ao
ido so.
So lan ge é pre si den te do
Ins ti tu to de Pro te ção dos
Ani mais e foi fla gra da
agre din do o ido so ale -
gan do que ele ti nha mal -
tra ta do um ju men to.
Após uma dis cus são, ela
pe ga o chi co te do ho -
mem e co me ça a ba ter
ne le. De pois da agres são,
So lan ge en tra no car ro e
vai em bo ra.
O ví deo foi gra va do na
ro ta tó ria do bair ro São
Fran cis co, em São Luís,
‘vi ra li zou’ nas re des so ci -
ais e le van tou dis cus sões
so bre quem es ta ria com
a ra zão. O ca so foi le va -
do pa ra a De le ga cia do
Ido so, on de foi aber to um
inqué ri to po li ci al pa ra
apu rar as agres sões ao
car ro cei ro.
Até o mo men to, So lan ge
não foi en con tra da pa ra
re ce ber a in ti ma ção da
po lí cia pa ra pres tar de -
poi men to.
O car ro cei ro Ole gá rio
Cas tro foi nes ta sex ta (7)
ao MPE pa ra sa ber co mo
an da o pro ces so.
Ele fi cou com mar cas das
chi co ta das na cos ta e diz
que tem so fri do hu mi lha -
ção de pois da que le dia,
che gan do até a fa zer tra -
ta men to con tra de pres -
são.“Por on de eu pas so
eu re ce bo crí ti ca, eu não
pos so mais ter sos se go no
tra ba lho. Cri an ças, adul -
tos… tu do faz crí ti ca con -
tra a mi nha pes soa. On de
me ve em com a car ro ça
é di zen do ‘olha, lá vem a
ve lha… olha o chi co te!’.
Eu es tou em de pres são,
fa zen do tra ta men to…
pa ra ver se pas sa”, con -
tou Ole gá rio.

Mais um cri me de as sal to a ban- 
co com a ex plo são de agên cia 
acon te ceu na ci da de de Ara me, 
on de uma qua dri lha de as sal tan- 
tes in va diu o mu ni cí pio e ex plo diu 
a agên cia do Bra des co, por vol ta 
de 23h des se do min go (9). Cons ta 
que os cri mi no sos en tra ram na ci- 
da de em dois veí cu los Cor sa Clas- 
sic, com ar mas de gros so ca li bre e 
pro mo ven do ti ro teio in ten so, ´pa- 
ra in ti mi dar a po pu la ção e evi tar 
qual quer re a ção. Pri mei ra men te 
pas sa ram em um bar que per ma- 
ne cia aber to e pe ga ram al gu mas 
pes so as co mo re féns. Es tas fo ram 
co lo ca das co mo   es cu dos nos 
capôs dos car ros e as sim se gui ram 
pa ra a agên cia do Ban co Bra des- 
co.

De ime di a to os sal te a do res ex- 
plo di ram cai xas ele trô ni cos e o 
co fre da agên cia, fu gin do em se- 
gui da sem pre pro te gi dos pe los re- 
féns. Uni da des do Sis te ma de Se-
gu ran ças na re gião es tão mo bi li- 
za das com o pro pó si to de lo ca li-
zar e pren der os ban di dos. Con for- 
me acon te ceu em Ba ca bal, no

ATAQUE AO BRADESCO

Sob a pre si dên cia da juí za ti tu lar 
da 2ª Va ra Cri mi nal da Co mar ca 
de Ita pe cu ru, Dra.   Mi re la Frei tas, 
foi ini ci a do nes ta se gun da-fei ra o 
jú ri po pu lar pa ra jul gar   dos três 
acu sa dos de te rem exe cu ta do a 
ti ros, na noi te do dia seis de mar ço 
de 2007, o en tão pre fei to de Pre si-
den te Var gas, Rai mun do Bar to lo- 
meu San tos Agui ar, co nhe ci do 
“Ber tin” (fo to),  e ten ta do con tra a 
vi da de Pe dro Al bu quer que, co- 
nhe ci do co mo Pe dro Po te que na 
épo ca do cri me, exer cia a fun ção 
de se cre tá rio de es por tes do mu ni-
cí pio de Pre si den te Var gas.O Jul- 
ga men to es tá sen do re a li za do no 
pré dio da Câ ma ra Mu ni ci pal de 
Ita pe cu ru. Foi mon ta do um for te 
es que ma de se gu ran ça, e to dos 
os aces sos ao lo cal do Jú ri, es tão 
blo que a dos pe la po lí cia e só é 
per mi ti do a en tra da ao re cin to 
on de es tá sen do fei to o jul ga men-
to a pes so as cre den ci a das. Po pu- 
la res e a im pren sa, pa ra não se-

Vão a júri acusados de matar Bertin

mês pas sa do,  vá ri os mo ra do res da 
ci da de in va di ram a agên cia à  pro- 
cu ra de al gum di nhei ro en tre os es- 
com bros. Há a pre sun ção de que 
es ses gru pos de cri mi no sos que es- 
tão agin do no Ma ra nhão po dem 
ter li ga ção com o Pri mei ro Co man- 
do da Ca pi tal- PCC. Es ta as ser ti va  
foi fei ta pe lo pró prio Jef fer son Por- 
te la, se cre tá rio de Se gu ran ça, du- 
ran te a apre sen ta ção de par te da 
qua dri lha que ex plo diu a cen tral 
de dis tri bui ção do Ban co do Bra sil 

em Ba ca bal. Cer ca de 70 cri mi no- 
sos li ga dos ao PCC  es ta ri am agin- 
do acin to sa men te no Nor des te. A 
po lí cia ain da ten ta lo ca li zar ou tros 
qua tro in te gran tes do ban do que 
agiu em Ba ca bal. Se gun do o ca mi- 
nho nei ro Oba di as Fer rei ra, que foi 
pre so com mais de R$ 47 mil em 
Ara gua nã, os qua tro es ta ri am com 
ar mas lon gas e es con di dos em um 
ma ta gal na zo na ru ral de No va 
Olin da, on de te ria si do aban do na- 
do pe los ban di dos.

rem bar ra dos, tem que pas sar pe lo 
de tec ta dor de me tais.O cri me de 
que foi ví ti ma o pre fei to Ber tim, 
acon te ceu quan do ele se di ri gia 
pa ra sua ci da de e a ca mi nho ne te 
que ele di ri gia, foi in ter cep ta da por 
três ho mens que o exe cu ta ram a ti- 
ros e agre di ram o se cre tá rio Pe dro 
Po te,  com gol pes de fa ca na ca- 
be ça. Três po li ci ais mi li ta res fo ram 

acu sa dos e es tão sen do jul ga dos, 
en tre tan to, in ves ti ga ções   de sen- 
vol vi das so bre um du plo ho mi cí dio 
em Boa Vi a gem , na zo na ru ral de 
São Jo sé de Ri ba mar in di ca ram   
que as ví ti mas te ri am si do os ver da- 
dei ros exe cu to res do pre fei to, ten- 
do co mo man dan tes, mem bros de 
uma fa mí lia tra di ci o nal de Pre si- 
den te Var gas.
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