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Horóscopo

RECEITA – TORTA DE LEITE CONDENSADO

Cruzadas

DENTE QUEBROU VEJA O 
QUE FAZER

1 - Mesmo que provavel-
mente você não use o 
pedaço do dente que que-
brou, por garantia guarde 
o mesmo em leite, saliva ou 
soro fisiológico.
2 - Limpe a região e faça 
compressas para amenizar 
o inchaço.
3 - Se houver sangramento, 
use gase e gelo para es-
tancar o sangue. E vá para 
um dentista o mais rápido 
possível.
4 - Com o auxílio de um 
profissional, você terá a 
indicação do tratamento 
mais adequado para sua 
situação.

INGREDIENTES:
1 pacote de biscoito doce sem recheio
125 gramas de manteiga sem sal
1 lata de leite condensado
4 gemas de ovos
suco de 1 limão
raspas de limão a gosto
1 colher (sopa) de extrato de baunilha

MODO DE PREPARO:
1 - No processador, coloque os biscoitos 
para triturar até formar uma farinha bem 
fina.
2 - Em seguida, coloque a manteiga em 
uma panelinha e leve para derreter em 
fogo baixo.
3 - Assim que derreter, acrescente-a ao 
processador.
4 - Processe bem até que ela tenha sido 

Piada

CONVERSA ENTRE 
PAI E FILHO ANTES DA 
FESTA:
- Pai tô indo na festa.
- Cê vai bebe?
- Não.
- Vai fuma?
- Não.
- Vai usa drogar?
- Não.
- Vai transar?
- Não.
- Então fica em casa.

Solução

SEGUNDA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2018 www.aquima.com.br

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 el-
evará 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.

completamente misturada à farinha de biscoito, ficando 
com a textura de uma areia úmida.
5 - Use essa massa para forrar o fundo e as laterais de uma 
forma de aro removível. Reserve.
6 - No liquidificador, bata o leite condensado com o suco 
de limão, as raspas de limão, o extrato de baunilha e as ge-
mas de ovo peneiradas até formar um creme homogêneo.
7 - As claras não serão usadas nesta receita, mas você 
pode utilizá-las para preparar omelete de claras ou pudim 
de claras!
8 - Despeje o conteúdo do liquidificador por cima da massa 
de biscoitos que está na forma.
9 - Leve para assar em forno preaquecido a 180º C por 30 
minutos.
10 - Na sequência, leve para resfriar na geladeira por 4 
horas.
11 - Desenforme e sirva!
12 - Você pode decorar a sua torta com raspas de limão, 
chantili ou merengue!

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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UFC abre ins cri ções
ama nhã
A Uni ver si da de Fe de ral
do Ce a rá (UFC) anun cia
a aber tu ra das ins cri ções
do pro ces so se le ti vo de
Pro fes sor Subs ti tu to da
Car rei ra do Ma gis té rio Su -
pe ri or.
O re gi me de tra ba lho é
de 20 ou 40h se ma nais e
a re nu me ra ção va ria R$
2.236,31 a R$ 3.449,83 po -
den do che gar a R$
5.786,68 a con for me a ti -
tu la ção.Ao to do são dis -
po ni bi li za das qua tro va -
gas, e os car gos dis po ní -
veis são: Ad mi nis tra ção
Es tra té gi ca e Mer ca do ló -
gi ca (1); Do en ças In fec ci -
o sas e Pa ra si tá ri as – In ter -
na to (1); His to lo gia – Pe di -
a tria (1) e Reu ma to lo gia –
Clí ni ca Mé di ca – In ter na -
to (1).
Ti tu la ção Exi gi da pa ra
am bas às áre as: Di plo ma
de Gra du a ção e/ou Tí tu -
lo de Dou tor e/ou Ti tu lo
de Mes tre.

So men te cin co

di as pa ra

ins cri ções

As ins cri ções se rão re a li -
za das nos di as 17, 18, 19,
20 e 21 de de zem bro de
2018, sen do que pa ra Ad -
mi nis tra ção o pra zo é até
dia 19 de de zem bro de
2019, e se rão re ce bi das
nos lo cais con for me es -
pe ci fi ca dos no Edi tal.
O va lor da ta xa de ins cri -
ção pa ra a par ti ci pa ção
do can di da to no Pro ces -
so Se le ti vo é de R$ 55,00;
R$ 69,00 e R$86,00 va ri an -
do de acor do com o car -
go.O  pre sen te Pro ces so
Se le ti vo cons ta rá de Pro -
va Es cri ta e Di dá ti ca. Es ta
Se le ção te rá va li da de de
um ano, con ta do a par tir
da da ta de pu bli ca ção
da ho mo lo ga ção do re -
sul ta do da Se le ção no
Diá rio Ofi ci al da União.

PA: 100 VAGAS NO DETRAN

UFPI SELECIONA PROFESSORES

O De par ta men to de Trân si to do 
Es ta do do Pa rá (De tran – PA) 
anun cia o con cur so pú bli co que 
tem o ob je ti vo de pre en cher 100 
va gas em car gos de ní vel mé dio.

As va gas são pa ra Agen te de 
Fis ca li za ção de Trân si to (66) e 
Agen te de Edu ca ção de Trân si to 
(34), on de os pro fis si o nais vão atu-
ar em jor na das de 30 ho ras se ma- 
nais e re ce ber re mu ne ra ção cor-
res pon den te a R$ 2.191,52.

Ins cri ções so men te 

até quin ta-fei ra, 20

Pa ra re a li zar as ins cri ções, os 
can di da tos de vem aces sar o si- 
te  www.por tal fa desp.org.br, a 
par tir das 10h até o dia 20 de de- 
zem bro de 2018.

Não se es que ça que pa ra con- 
fir mar sua par ti ci pa ção é ne ces-
sá rio efe ti var o pa ga men to da ta-
xa que tem va lor de R$ 35,00, pa ra

to dos os car gos, por meio do Do cu- 
men to de Ar re ca da ção Es ta du al 
(DAE).

A clas si fi ca ção é com pos ta de 
seis eta pas, sen do a pri mei ra de 
Pro va Ob je ti va e Dis cur si va, pre vis- 
tas pa ra se rem apli ca das no dia 10 
de fe ve rei ro de 2019, as de mais 
con sis tem em Ava li a ção Mé di ca; 
Tes te de Ca pa ci da de Fí si ca; Ava li a- 
ção Psi co ló gi ca; En tre ga de Cer ti- 
dão Ne ga ti va da Va ra de Exe cu- 
ção Cri mi nal e Cur so de For ma ção 

pa ra o car go.
Os con teú dos pro gra má ti cos das 

pro vas, se rão so bre: Lín gua Por tu- 
gue sa, Ra ci o cí nio Ló gi co e Ma te- 
má ti co, Le gis la ção Apli ca da aos 
Ser vi do res do De tran – PA, Éti ca e 
Qua li da de no Ser vi ço Pú bli co, No- 
ções de Mi croin for má ti ca e Co nhe- 
ci men tos Es pe cí fi cos.

É im por tan te res sal tar que os ho- 
rá ri os men ci o na dos obe de cem o 
ho rá rio lo cal de Be lém – PA. Quem 
che gar atra sa do se rá eli mi na do

A Uni ver si da de Fe de ral do Pi auí 
–  UF PI, tor na pú bli co o Pro ces so 
Se le ti vo des ti na do à con tra ta ção 
de Pro fes so res Subs ti tu tos.

O Pro fes sor se le ci o na do te rá 
sua atu a ção no Cur so de En ge-
nha ria de Ma te ri ais, na área de 
Pro pri e da des e Pro ces sa men to 
dos Ma te ri ais (1).

Pa ra o in te res sa do em par ti ci-
par nes ta se le ção, é ne ces sá rio 
ser gra du a do em En ge nha ria de 
Ma te ri ais, En ge nha ria Me câ ni ca, 
En ge nha ria Me ta lúr gi ca, ou no mí- 
ni mo mes tre em En ge nha ria e Ci- 
ên ci as dos Ma te ri ais, ou En ge nha- 
ria Me câ ni ca.

Pa ra o can di da to apro va do a 
car ga ho rá ria é de 20 ho ras de au- 
las se ma nais, e re mu ne ra ção va- 
riá vel de R$ 3.126,31 a R$ 5.786,47, 
pa ra can di da tos gra du a dos até 
dou to res.

As ins cri ções vão até o dia 21 
de de zem bro de 2018, elas po- 
dem ser fei tas di re ta men te na Co-

or de na ção do Cur so de En ge nha- 
ria de Ma te ri ais, lo ca li za do no Cen- 
tro de Tec no lo gia, no Cam pus Mi- 
nis tro Pe trô nio Por te la, das 14h 
às18h.

A va li da de des te Pro ces so Se le ti- 
vo é de um ano, con ta do da da ta 
de pu bli ca ção da ho mo lo ga ção 
do re sul ta do fi nal. Pa ra mais in for- 
ma ções, con fi ra o edi tal ofi ci al em 

nos so si te.
O se le ti vo da Uni ver si da de Fe de- 

ral do Pi auí cos tu ma atrair mui tos 
con cur sei ros de to do país, no ta da- 
men te do Ma ra nhão, ten do vis to se 
tra tar de  dois es ta dos li mí tro fes, es- 
pe ci al men te os mo ra do res das ci- 
da des co mo Ti mon, Ca xi as e Co dó, 
que es tão bem pró xi mas da fron tei- 
ra com aque le es ta do.

https://banca.oimparcial.com.br/
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PRO TE ÇÃO 
O Mi nis té rio do Tu ris -
mo lan çou  o Có di go de
Con du ta do Tra de Tu rís ti -
co pa ra o En fren ta men to
à Vi o lên cia Se xu al Con tra
Cri an ças e Ado les cen tes,
que ser vi rá de guia a pro -
fis si o nais do se tor, co mo
fun ci o ná ri os de ho téis,
par ques te má ti cos e de
trans por te, na iden ti fi ca -
ção e coi bi ção de ocor -
rên ci as des sa na tu re za.
Se gun do Mau rí cio Ra zi,
as ses sor da pas ta, o do -
cu men to, ela bo ra do em
con jun to com o Mi nis té rio
dos Di rei tos Hu ma nos,
tem co mo re fe rên cia pa -
râ me tros in ter na ci o nais,
que fo ram ajus ta dos à re -
a li da de bra si lei ra pa ra o
for ta le ci men to da re de
de pro te ção, com ên fa se
na pre ven ção dos in ci -
den tes.
“O có di go não é im po si ti -
vo, é um as pec to éti co,
mo ral, pa ra que to do o
se tor de tu ris mo ca pa ci te
seus co la bo ra do res, fa ça
o pro ces so de di vul ga -
ção do en fren ta men to,
[evi den cie] que é cri me,
sim”, des ta cou.
Ra zi des ta ca que con si -
de ra o abu so se xu al de
me no res de ida de um cri -
me sub no ti fi ca do e que a
prin ci pal fi na li da de do
có di go con sis te em es ti -
mu lar as pes so as a de -
nun ci ar for mal men te as
ocor rên ci as que tes te mu -
nham, pa ra que as au to ri -
da des de se gu ran ça pos -
sam agir.
“O tra de [o seg men to] tu -
rís ti co tem um pa pel im -
por tan tís si mo nes se pro -
ces so re a ti vo, de in dig na -
ção.
Por que o mi nis té rio não
vai ter es sa ca pi la ri da de
de che gar a to dos os
pon tos.
Mas, se vo cê pe gar ta xis -
tas, ho téis, mei os de hos -
pe da gem, agên ci as de
vi a gem, são vá ri os [os
agen tes] que vão che gar
lá na pon ta re a gin do”.
 
 

SEAP TEM NOVA SEDE

LUZ DE NATAL NA DEODORO

O go ver na dor do Ma ra nhão, 
Flá vio Di no (PC doB), inau gu rou,   
sex ta-fei ra (14), a no va se de ad mi- 
nis tra ti va da Se cre ta ria de Es ta do 
de Ad mi nis tra ção Pe ni ten ciá ria 
(Se ap). O no vo en de re ço da pas- 
ta é o pré dio do an ti go Co lé gio 
Uni ver si tá rio (Co lun), lo ca li za do na 
Rua Ga bri e la Mis tral, bair ro Vi la 
Pal mei ra, ao la do do Co lé gio Mi li- 
tar Ti ra den tes.

Flá vio Di no des ta cou a im por-
tân cia do pro ces so de mo der ni za-
ção da ad mi nis tra ção pe ni ten ciá- 
ria, com a uti li za ção da mão de 
obra dos in ter nos.

A me to do lo gia ado ta da pe la 
ges tão es ta du al alia a me lho ria 
da es tru tu ra fí si ca dos equi pa men-
tos, com a opor tu ni da de de no vas 
pers pec ti vas pro fis si o nais pa ra os 
ape na dos. “Is so traz uma sé rie de 
be ne fí ci os.

Fei to com o tra ba lho dos in ter- 
nos, já te mos a re for ma de es co- 
las, o mu ti rão Rua Dig na e ho je es-
ta mos dan do mais um pas so nes-
sa me to do lo gia, com a mo der ni-
za ção da pró pria es tru tu ra da

ges tão pe ni ten ciá ria no Ma ra nhão.
Es ta me di da é im por tan te pa ra 

os pre sos, pa ra as su as fa mí li as e 
pa ra to da a so ci e da de, na me di da 
que me lho ra as con di ções da cha- 
ma da res so ci a li za ção e ao mes mo 
tem po avan ça a se gu ran ça pú bli- 
ca”, afir mou o go ver na dor.

A obra de re for ma do pré dio pú- 
bli co du rou qua se um ano, e con- 
tou com a par ti ci pa ção efe ti va e 
pre sen ci al de ser vi do res da pró pria 
Se cre ta ria, e150 pes so as pre sas do 

Sis te ma Pe ni ten ciá rio do Ma ra- 
nhão, be ne fi ci a dos com o tra ba lho 
in ter no/ex ter no.

A no va se de foi pre pa ra da em 
um ter re no de apro xi ma da men te 
18 mil m², sen do mais de 3.4 mil m² 
de área cons truí da, com ca pa ci- 
da de pa ra 500 es ta ções de tra ba- 
lho.

A obra te ve um in ves ti men to de 
cer ca de R$ 3 mi lhões, e uma eco- 
no mia re al de R$ 600 mil com a 
mão de obra das pes so as pre sas.

O Com ple xo De o do ro – com-
pos to pe las pra ças De o do ro e do 
Panthe on e ain da as ala me das Sil- 
va Maia e Go mes de Cas tro – es tá 
re ce ben do ilu mi na ção pa ra as 
fes tas de fim de ano. O es pa ço foi 
in tei ra men te re qua li fi ca do pe lo 
Ins ti tu to do Pa trimô nio His tó ri co e 
Ar tís ti co Na ci o nal (Iphan), em par-
ce ria com a Pre fei tu ra de São Luís 
e se rá en tre gue à po pu la ção no 
dia 20 de de zem bro, em so le ni da- 
de às 17h30. A ilu mi na ção na ta li-
na im pri me ain da mais be le za ao 
lu gar, um dos car tões-pos tais lo ca- 
li za do no Cen tro His tó ri co.A de co- 
ra ção de Na tal re a li za da pe la 
ges tão do pre fei to Edi val do já vi- 
rou tra di ção. To do fim de ano, a 
po pu la ção aguar da com gran- 
des ex pec ta ti vas os te mas e as lu-
zes que são par te da gran de 
ação Na tal de To dos, pro mo vi do 
pe lo Go ver no do Es ta do e a Pre- 
fei tu ra na área que com pre en de 
a Pra ça Dom Pe dro II, pas san do

pe la se des da Pre fei tu ra de São 
Luís, Go ver no do Es ta do e Tri bu nal 
de Jus ti ça, até a Pra ça Be ne di to 
Lei te.No Com ple xo De o do ro, a Se- 
cre ta ria Mu ni ci pal de Obras e Ser vi- 
ços Pú bli cos (Se mosp), ins ta lou pe- 
ças de co ra ti vas pa ra pos tes e pro- 
ce deu com a mon ta gem de uma 
ár vo re na ta li na de fi bra de vi dro, 
que é acom pa nha da por um tre- 

nó. “A ár vo re na ta li na te rá se te me- 
tros de al tu ra e e se rá er gui da em 
um es pa ço en tre as du as pra ças. A 
de co ra ção tam bém con ta rá com 
gran des pis cas-pis cas de LED ao 
lon go das pra ças, pa ra en vol ver as 
pal mei ras que, por sua vez, tam- 
bém re ce be rão tu bos de LED”, ex- 
pli ca o ti tu lar da Se mosp, An to nio 
Araú jo.

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ratinho cria
polêmica sobre
Pabllo Vittar: “Nem
mulher é”

Não é ne nhu ma no vi -
da de que Pa bl lo Vit tar
foi in di ca da, em 2018,
co mo uma das mu lhe -
res mais sexy do ano, o
que ge rou mui ta po lê -
mi ca em vol ta do fa to
da can to ra ser uma
drag que en. Mas pa re -
ce que den tro do SBT,
Ra ti nho te ve uma opi -
nião mais in ci si va so -
bre o ca so. Em seu pro -
gra ma, o apre sen ta -
dor se re vol tou com a
in di ca ção de Pa bl lo:
“É por is so que a re vis ta
tá aca ban do. Pa bl lo
Vit tar mu lher mais sexy
do ano? Nem mu lher
é, ou vou acei tar mu -
lher com sa co no lu gar
de pe ri qui ta?”, in da -
gou. Mas fez ques tão
de con ti nu ar exal tan -
do que não tem na da
con tra a drag: “Às ve -
zes eu fi co brin can do
com o Pa bl lo, a Pa bl lo,
e as pes so as po dem
pen sar que eu te nho
al gu ma coi sa con tra
ela ou ele, sei lá. Eu
não te nho na da con -
tra, da qui a pou co já
vão me xin gar na re de
so ci al, re de so ci al ago -
ra vi rou o di a bo, to do
mun do xin ga”, po lê mi -
co, né?

Simaria, da dupla com
Simone, adia volta aos palcos

mais uma vez
O show mar ca do pa ra o dia 31 de de zem- 

bro em Ma naus que te ria a de vol ta da
can to ra Si ma ria, da du pla com Si mo ne, foi
can ce la do. In for ma ções da as ses so ria da
ser ta ne ja te ria di to que a cul pa des ta vez
nem foi a saú de da can to ra. O mo ti vo te- 
ria si do o de que o con tra tan te de cli nou

do even to. O re tor no da du pla Si mo ne e Si- 
ma ria aos pal cos só che ga rá em 2019

Globo cancela gravação
de série após funcionário
ser assassinado

A gra va ção da sé rie “Ship pa dos”
em Ma ri cá (RJ), da GloboPlay, foi
can ce la da, após a mor te do ele tri-
cis ta da equi pe, Fran cis Fer rei ra de
Sou za. Ele foi ba le a do na noi te de
se gun da, quan do che ga va em ca-
sa, tam bém no bair ro de Ma ri cá. O
pro fis si o nal es ta va acom pa nha do
do ami go, Car los Ni ed son Fa ria
Adell que foi fe ri do na per na.  A sé- 
rie de hu mor que tem Ta tá Wer neck
e Edu ar do Ster blit ch co mo pro ta go-
nis tas, é es cri ta por Ale xan dre Ma- 
cha do e Fer nan da Young e tem lan- 
ça men to pre vis to pa ra o pri mei ro
se mes tre de 2019.

Mayra Cardi
abandona as redes
sociais e empresa se

pronuncia após
polêmica

A re per cus são ne ga ti va
dos ví de os da ex-BBB

Mayra Car di co brin do o
ros to da fi lha com uma
to a lha na quar ta-fei ra

(12), fez a mar ca se pro- 
nun ci ar so bre o ca so.

Após a po lê mi ca, a em- 
pre sá ria de ci diu dei xar as
re des so ci ais. Em uma pu- 
bli ca ção, ela com par ti- 
lhou um gran de tex to se
des pe din do da web. “É
pre ci so sa ber a ho ra de

en trar e sair, é pre ci so sa- 
ber até on de ir, nin guém

mu da nin guém e ao mes- 
mo tem po ou vo cê mu da
o am bi en te ou o am bi en- 
te mu da vo cê. É exa ta- 

men te por is so que re sol vi
me re ti rar. Pen sei em vá ri- 

as ma nei ras de po der
con ti nu ar en tre gan do

pa ra vo cês o con teú do
que tan to amo e es tu do,
pen sei em co mo con ti nu- 
ar en tre gan do amor e es- 
pe ran ça, ca ri nho e gra ti- 
dão. Mas, por mais que
eu pen se em no vas ma- 

nei ras, eu não te nho to da
for ça de Je sus pa ra re sis tir

a tan tas fe cha das e jul- 
ga do res”, afir mou a li fe

co a ch.
Cláudia Rodrigues diz que foi humilhada em
shopping por segurança

A atriz e hu mo ris ta
Cláu dia Ro dri gues, de
47 anos, pas sou por
cons tran gi men to na
úl ti ma se gun da-fei ra
(10) em um shop ping
de Cu ri ti ba, no Pa ra- 
ná. Se gun do Clau dia,
ela ten tou ti rar uma
fo to em fren te a um
pai nel de uma cam- 
pa nha a qual es tre lou
e foi im pe di da pe los
se gu ran ças. O de sa ba fo foi es cri to no Fa ce bo ok de- 
pois do ocor ri do. “Eu amo Cu ri ti ba e con ti nu a rei vi si- 
tan do a ci da de, mas in fe liz men te no Shop ping
Crystal, eu, mi nha fi lha, Iza, e mi nha em pre sá ria, Adri a- 
na Bo na to, fo mos des res pei ta das, hu mi lha das, co a gi- 
das e agre di das por dois vi gi lan tes. To ma rei as me di- 
das ca bí veis pa ra que ou tras pes so as não pas sem pe- 
lo que nós pas sa mos”, dis se ela.

Marília Mendonça dá conselhos a seguidores

A can to ra Ma rí lia
Men don ça re sol veu
usar su as re des so ci ais
pa ra dar con se lhos
aos seus se gui do res
no Ins ta gram quin ta-
fei ra (13). Na brin ca- 
dei ra, Ma rí lia Men- 
don ça res pon deu dú- 
vi das so bre trai ções,
pro ble mas com ex e
ain da fa lou so bre be- 
bi da. Quan do um se- 
gui dor che gou a per gun tar “O que fa zer quan do só
vo cê na mo ra va e o ou tro se pas sa va por sol tei ro”, a
rai nha sol tou lo go uma res pos ta di re ta: “Me ni na aí vo- 
cê apren de com ele e vai e fin ge que é sol tei ra tam- 
bém”. So bre be bi da, a can to ra res pon deu uma fã di- 
zen do que tam bém não sa be a fór mu la pa ra pa rar
de be ber. “Dei xa eu te fa lar, se vo cê apren der co mo
pa rar de be ber vo cê da um con se lho aqui pra mim”.
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LARANJAS SUCO LARANJA

A
la ran ja é uma das fru tas mais con- 
su mi das em to do o mun do. Fa mo sa
pe la sua gran de con cen tra ção de
vi ta mi na C, há mui tos be ne fí ci os da

la ran ja pa ra a saú de e boa for ma. É uma fru- 
ta cí tri ca . A pol pa é ex tre ma men te su cu len- 
ta e o sa bor uma mis tu ra de do ce e aze- 
do. O uso mais co mum da la ran ja é na for- 
ma de su co na tu ral da fru ta, ex ce len te be bi- 
da pa ra o ca fé-da-ma nhã ou acom pa- 
nhan do ou tras re fei ções. Seu con su mo in na- 
tu ra tam bém é mui to apre ci a do, bas tan te
la var e des cas car pa ra to mar di re ta men te o
su mo ou re ti rar a cas ca com a par te bran ca,
dei xan do ape nas os pe que nos go mos.Da
la ran ja ain da po dem ser fei tos do ces, bo los,
com po tas, ge lei as, mo lhos e uma in fi ni da de
de re cei tas do ces e sal ga das. É uma fru ta
mui to ver sá til.Em 130g de la ran ja, o que
equi va le a uma uni da de mé dia, ob te mos 62
Kcal, que se de vem na sua mai o ria, à pre- 
sen ça de car boi dra tos (qua se 16g), uma vez
que a quan ti da de de pro teí nas é de ape nas
1,2 g e de gor du ras 0,16 g. Ape sar de os car- 
boi dra tos se rem açú ca res, co mo em to das
as fru tas, a la ran ja apre sen ta um bai xo ín di- 
ce gli cê mi co.  Uma la ran ja con tém, ain da,

mais de 3 g de fi bras ali men ta res, o equi va- 
len te a 13% das nos sas ne ces si da des diá ri as
des se nu tri en te.

A la ran ja tam bém é ri ca em vi ta mi nas e
mi ne rais. A vi ta mi na C é a mais ex pres si va,
ca da la ran ja for ne ce em mé dia 70 mg de vi- 
ta mi na C, mais de 150% da quan ti da de diá- 
ria re co men da da no Bra sil (que é de 45mg)
e 93% da quan ti da de re co men da da nos Es- 
ta dos Uni dos (75mg pa ra mu lhe res adul- 
tas).Ou tras vi ta mi nas e mi ne rais pre sen tes na
la ran ja são vi ta mi na A, do com ple xo B, fo la- 
to, co bre, po tás sio e cál cio. Con tém tam- 
bém mui tos fi to nu tri en tes co mo fla vo no nas,
an to ci a ni nas, áci dos hi dro xi ci nâ mi cos, e
mui tos po li fe nóis.De vi do à vi ta mi na C, a in- 
ges tão de la ran ja (pró pria fru ta ou su co)
com su ple men tos ou ali men tos ri cos em fer- 
ro, po ten ci a li za a ab sor ção do mi ne ral.Vá ri- 
os as pec tos fa zem da la ran ja um bom ali- 
men to pa ra quem de se ja ema gre cer. Ela é
ri ca em fi bras, que dão sa ci e da de, aju dam
no fun ci o na men to do in tes ti no e es tão as so- 
ci a das a uma me nor pre dis po si ção em ga- 
nhar pe so. Ape sar de ser uma fon te de car- 
boi dra tos clas si fi ca dos co mo açú ca res, o ín- 
di ce gli cê mi co da la ran ja é con si de ra do

bai xo, ou se ja, os açú ca res são ab sor vi dos
mais len ta men te pe lo in tes ti no, evi tan do pi- 
cos de gli ce mia e in su li na. Um es tu do pu bli- 
ca do no Jour nal of the Ame ri can Col le ge of
Nu tri ti on tam bém in di ca que quem con so- 
me mais vi ta mi na C ten de a ter um ín di ce de
mas sa cor pó rea me nor em re la ção a pes so- 
as que con so mem me nos vi ta mi na C. Co mo
a la ran ja é uma ex ce len te fon te de vi ta mi na
C, po de aju dar na per da de pe so tam bém
des sa for ma.

Por ser ri ca em vi ta mi na C e ou tros com- 
pos tos an ti o xi dan tes, a in ges tão de la ran ja
po de au xi li ar a evi tar a ação de ra di cais li- 
vres no san gue, que po de le var à for ma ção
de pla cas ate ros cle ró ti cas pe la oxi da ção
do co les te rol san guí neo. Es sas pla cas en to- 
pem ar té ri as e cau sam en far to, aci den te
vas cu lar ce re bral (AVC) e trom bo se.O con- 
su mo de fi bras es tá as so ci a do a me no res ta- 
xas de co les te rol, fa tor de ris co de do en ças
car día cas. Bons ní veis de fo la to es tão as so ci- 
a dos a me no res con cen tra ções de ho mo- 
cis teí na san guí nea. A ho mo cis teí na é fa tor
de ris co pa ra do en ças car di o vas cu la res. Já
o po tás sio aju da a re du zir a pres são san guí- 
nea e pro te ge con tra AVCs e ar rit mi as.

A laranja é importante nas dietas, contribui para controlar a glicemia e não engorda

OS BENEFÍCIOS DA LARANJA
PARA A SAÚDE HUMANA
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FE LI PÃO PO DE SAIR
O tí tu lo do Cam pe o na to
Bra si lei ro co lo cou o téc ni -
co Luiz Fe li pe Sco la ri no -
va men te em des ta que
no mun do do fu te bol.
On tem, a im pren sa ar -
gen ti na pas sou a es pe cu -
lar o no me do bra si lei ro
no Bo ca Ju ni ors, atu al vi -
ce-cam peão da Co pa Li -
ber ta do res. A ne go ci a -
ção só é pos sí vel por que
Gui lher me Sche lot to, que
vi nha co man dan do o
elen co, já foi co mu ni ca -
do que não te rá o con tra -
to re no va do por mais
uma tem po ra da.
Mul ta res ci só ria

 fa ci li ta res ci são
 Ou tro fa tor que fa ci li ta a

trans fe rên cia é a mul ta
res ci só ria que o Pal mei ras
es ti pu lou pa ra Fe li pão:
ape nas R$ 500 mil, va lor
con si de ra do ir ri só rio pa ra
o Bo ca Ju ni ors. Ain da as -
sim, uma pos sí vel trans fe -
rên cia pa ra o fu te bol ar -
gen ti no de pen de do de -
se jo do trei na dor, que
tem con tra to com o clu -
be bra si lei ro até de zem -
bro 2020 e apa ren te men -
te tem in te res se em con ti -
nu ar na ci da de de São
Pau lo.
Tor ce do res não dis cu tem

 a saí da de Sche lo to
 A saí da de Sche lot to é

en ca ra da com na tu ra li -
da de en tre os tor ce do res
do Bo ca Ju ni ors. Mes mo
de pois de le var o clu be
pa ra a fi nal da Co pa Li -
ber ta do res, o trei na dor
viu o ri val Ri ver Pla te le var
a ta ça pra ca sa, além do
pés si mo de sem pe nho no
Cam pe o na to Ar gen ti no,
com se te vi tó ri as em 13
jo gos, amar gan do a sex -
ta po si ção. Sem re no var
seu con tra to, o téc ni co
en trou no ra dar do São
Pau lo, que re cen te men te
deu es pa ço pa ra o in te ri -
no An dré Jar di ne.
Fe li pão ga nha atu al men -
te R$ 500 mil por mês,
além da pre mi a ção de
R$ 1,5 mi lhão pe lo tí tu lo
do Cam pe o na to Bra si lei -
ro.

ESPORTE SOB AMEAÇA

B R A S I L  L E V A  O U R O

Bol so na ro pre ten de re vi sar o in- 
ves ti men to em pu bli ci da de e pa- 
tro cí nio da Cai xa. Dos 20 clu bes da
eli te, 12 re ce bem ver ba do go ver- 
no fe de ral: Até ti co-MG, Ath le ti co-
PR, Avaí, Bahia, Bo ta fo go, Ce a rá,
Cru zei ro, CSA, Fla men go, For ta le- 
za, Goiás e San tos são os clu bes da
pri mei ra di vi são par cei ros do ban- 
co.

A es ta tal é anun ci an te mas ter
de to dos eles. Tam bém ha ve rá im- 
pac to em clu bes das sé ri es B e C.
No to tal, 24 clu bes têm acor do
com a Cai xa.

O fu tu ro che fe do exe cu ti vo es- 
cre veu no Twit ter: “To ma mos co- 
nhe ci men to de que a Cai xa gas- 
tou cer ca de R$ 2,5 bi lhões em pu- 
bli ci da de e pa tro cí nio nes te úl ti mo
ano. Um ab sur do! As sim co mo já
es ta mos fa zen do em di ver sos se to- 
res, ire mos re ver to dos es ses con tra- 
tos, bem co mo do BN DES, Ban co
do Bra sil, SE COM e ou tros”, avi sou,
em res pos ta a um re la tó rio do Tri bu- 
nal de Con tas da União (TCU) pu- 
bli ca do em no fim de no vem bro.

O tex to apon ta “ir re gu lar pror ro- 

ga ção de con tra tos de pa tro cí- 
nio”. Acres cen ta ain da que os
acor dos “não se cons ti tu em em
ser vi ço de na tu re za con tí nua”. Os
con tra tos anu ais ven cem en tre de- 
zem bro e abril, pe río do em que
cos tu mam ser re no va dos (ou não).

A con tra par ti da é a vi si bi li da de.
Pe lo me nos três ti mes clas si fi ca dos
pa ra a Sé rie de 2019 ter mi nam
2018 em al ta com a es ta tal. O Cru- 
zei ro expôs a a mar ca na con quis- 
ta do bi da Co pa do Bra sil. O For ta- 
le za ar re ma tou a Sé rie B. O Ath le ti- 
co-PR in ter na ci o na li zou a gri fe na
fes ta do tí tu lo iné di to da Co pa Sul-
Ame ri ca na. Há bô nus pro por ci o- 
nais à re le vân cia do tor neio.

Cu ri o sa men te, a Sé rie A não é
con quis ta da por um par cei ro da
Cai xa des de o Co rinthi ans, em
2015. O Pal mei ras-Cre fi sa fa tu rou o
tro féu em 2016 e em 2018. O Co- 
rinthi ans, no ano pas sa do. O Ti mão
fez con tra tos pon tu ais na tem po ra- 
da an te ri or.

Nes te ano, a pre vi são de te to
pa ra apli ca ção nos clu bes de fu te- 
bol era de R$ 152,9 mi lhões, o equi- 

va len te a 22% do mon tan te es ti ma- 
do pe la Cai xa pa ra pu bli ci da de,
pa tro cí nio e co mu ni ca ção em
2018. Al guns clu bes re no va ram
sem re a jus te e ou tros ti mes acei ta- 
ram as si nar com re du ção do re- 
pas se.

O TCU exi ge trans pa rên cia na
apli ca ção do di nhei ro pú bli co, ou
se ja, a pres ta ção de con tas do pa- 
tro cí nio. Há crí ti cas à fal ta de iso no- 
mia na dis tri bui ção do mon tan te,
ou se ja, com apli ca ção di fe ren ci a- 
da do di nhei ro.

O Fla men go, por exem plo, en- 
ca be ça o ran king com R$ 25 mi- 
lhões, se gui do por San tos (R$ 14 mi- 
lhões), Atlé ti co-MG, Bo ta fo go e
Cru zei ro (R$ 10 mi lhões ca da).

No es ta do do Ma ra nhão, ape- 
nas o Sam paio Cor rêa foi be ne fi ci- 
a do nes ta tem po ra da com re cur- 
sos da Cai xa Econô mi ca, de pois
de uma lon ga pe re gri na ção do
seu pre si den te, em   fa ce das inú- 
me ras exi gên ci as  fei tas pe la di re- 
to ria do es ta be le ci men to fi nan cei- 
ro.

O quar to dia de pro vas no Mun- 
di al de pis ci na cur ta não era dos 
me lho res pa ra o Bra sil no iní cio das 
ati vi da des.

Eti e ne Me dei ros, Ce sar Ci e lo e 
Gui lher me Gui do não ti nham con- 
se gui do bons re sul ta dos em su as 
fi nais, até que o re ve za men to 
mas cu li no do 4x200m li vre sur pre-
en deu.

Sem fa vo ri tis mo, na raia se te, 
Luiz Al ta mir, Fer nan do Schef fer, Le-
o nar do San tos e Bre no Cor reia 
con quis ta ram o ou ro e ain da ba- 
te ram o re cor de mun di al da pro-
va, com  6m46s81, qua se dois se- 
gun do a me nos que a mar ca an-
te ri or, de 6m49s04.

Mais es pe ra da do dia, a pro va 
dos 4x200m li vre ti nha co mo fran- 
co fa vo ri tos os ame ri ca nos e os 
chi ne ses.

Mas o Bra sil, que se clas si fi cou 
pa ra a fi nal ape nas com o sex to 
tem po, fez uma óti ma ba te ria e 
con se guiu o lu gar mais al to do pó-

dio.
Foi a se gun da me da lha do país, 

que já ha via fa tu ra do o bron ze no 
4x100m li vre. A Rús sia le vou a pra ta 
(6m46s84) e a Chi na fi cou com o 
bron ze (6m47s53).

“Faz tem po que che ga mos e es- 
se tí tu lo com pro va is so. Co lo ca mos 
nos so no me no pa pel e não va mos 
pa rar por aqui. Nos sa me ta é che- 

gar em Tó quio pa ra con so li dar nos- 
so no me en tre os me lho res do mun- 
do”, dis se Schef fer. Luiz Al ta mir 
abriu a pro va com mui ta for ça e vi- 
rou os pri mei ros 200m na li de ran ça, 
com tem po de 1m42s03. Fer nan do 
Schef fer man te ve o rit mo e tam- 
bém pas sou o bas tão pa ra Le o nar- 
do San tos na li de ran ça, com 
1m40s99.
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PRI SÕES EM
  ITA PE CU RU

In ves ti ga do res da De le -
ga cia Re gi o nal de Ita pe -
cu ru, jun ta men te com a
Po li cia Ci vil de  Mi ran da
do Nor te, de ram  cum pri -
men to aos dois man da -
dos de pri são pre ven ti va,
em Mi ran da do  Nor te,
con tra Ue ber son Pe rei ra
Nas ci men to, 20 anos, e
De nil son Pe rei ra da Sil va,
21 anos, pe lo cri me de
ho mi cí dio qua li fi ca do.
A Ope ra ção Po li ci al
ocor reu na ca sa on de es -
tes cri mi no sos ven di am
dro gas. Na bus ca do mi ci -
li ar, a po lí cia lo ca li zou ba -
lan ça de pre ci são, di -
nhei ro tro ca do e em ba la -
gens de dro gas . Fo ram
tam bém con du zi dos Jef -
fer son Pe rei ra Nas ci men -
to (fo to),  22 anos, e Joi ce
dos San tos Sou sa, 20
anos, e du as ado les cen -
tes de 17  e 16 anos .

São tra fi can tes que dis tri -
bu em dro gas em Mi ran -
da, Ma tões e Ita pe cu ru.
In ves ti ga do res da De le -
ga ci a Re gi o nal pren de -
ram em fla gran te de li to,
em Ita pe cu ru Mi rim,  Isi -
dó rio Ban dei ra Sa mi nes,
co nhe ci do co mo “Zi da -
ne”, pe los cri mes de tra fi -
co de dro gas, re sis tên cia, 
di re ção pe ri go sa e di ri gir
sem ha bi li ta cao. Zi da ne é
sus pei to  na mor te do ta -
xis ta Cel so, e es ta va fo ra -
gi do da po lí cia, no mo -
men to da abor da gem,
re sis tin do a pri são, em al -
tís si ma ve lo ci da de pe las
ru as da ci da de, aban do -
nan do a mo to e en tran -
do no rio. Foi pre so mes -
mo as sim.

TRÊS BANDIDOS MORTOS

PRESOS LADRÕES DE INTERNET

Tem an da men to na De le ga cia 
de Po lí cia de São Ben to as in ves ti-
ga ções so bre a vi da pre gres sa de 
três ho mens, ape nas um iden ti fi- 
ca do, sus pei tos da prá ti ca de as- 
sal tos a ca mi nhões de car ga e 
mo to ci cle tas na que la ci da de da 
Bai xa da ma ra nhen se, e que  mor-
re ram em con fron to com gru pa- 
men tos da Po li cia Mi li tar na tar de 
de quin ta-fei ra (13).

A Po lí cia Mi li tar re ce beu in for-
ma ções da exis tên cia de ho mens 
for te men te ar ma dos em uma re si-
dên cia no po vo a do Igua ra pi ran- 
ga, na zo na ru ral de São Ben to. Lo- 
go foi or ga ni za da uma ope ra ção 
com po li ci ais mi li ta res de Pal mei-
rân dia e São Ben to.

Ao che ga rem ao lo cal in di ca- 
do, os mi li ta res fo ram re ce bi dos a 
ti ros, com re a ção ime di a ta das 
guar ni ções. No con fron to, três sus-
pei tos que es ta vam den tro da ca-
sa fo ram al ve ja dos. Os po li ci ais so-
cor re ram os fe ri dos que fo ram le-
va dos pa ra o hos pi tal, mas mor re- 
ram ao re ce ber aten di men to mé-
di co.

Cons ta que aque les já ti nham si- 
do pre sos an te ri or men te por pra ti- 
ca rem ou tros cri mes na ci da de. Um 
dos sus pei tos foi iden ti fi ca do co mo 
Ra fa el de Je sus. A po lí cia ain da 
não con fir mou a iden ti da de dos 
ou tros dois mor tos.

Com os sus pei tos mor tos, fo ram 
apre en di dos um re vól ver ca li bre 38, 
com três mu ni ções de fla gra das e 
três in tac tas; um re vól ver ca li bre 32, 
com du as mu ni ções de fla gra das e 
du as in tac tas; uma es pin gar da ca- 

li bre 20, com três de fla gra das e 
uma in tac ta; e uma es pin gar da ti- 
po “ba te-bu cha”. A Po lí cia in ten si fi- 
cou tam bém as in ves ti ga ções vi- 
san do iden ti fi car os cri mes pra ti ca- 
dos pe los três ho mens mor tos, vis to 
que cons ta que os re fe ri dos vi nham 
agin do em to da re gião da Bai xa- 
da, fa zen do mui tas ví ti mas. As au- 
to ri da des po li ci ais es tão so li ci tan do 
às pes so as que te nham si do ví ti mas 
des tes ban di dos que com pa re çam 
à De le ga cia.

A Po lí cia Ci vil de fla grou a “Ope- 
ra ção Dou ra do”, ob je ti van do 
pren der en vol vi dos em cri mes de 
fur to e re cep ta ção de apa re lhos 
de in ter net em di ver sos mu ni cí pi- 
os. Fo ram cum pri dos 27 man da- 
dos de bus ca e apre en são e um 
man da do de pri são em des fa vor 
do acu sa do Lin der son Dou ra do 
Al ves, lí der do es que ma de ex plo- 
ra ção clan des ti na de in ter net. Ou-
tros en vol vi dos nas ações cri mi no-
sas tam bém fo ram pre sos. A Ope- 
ra ção é re sul ta do de cer ca de 1 
ano e 4 me ses de in ves ti ga-
ções.Nes sa ope ra ção fo ram cum-
pri dos man da dos de bus ca e 
apre en são em 25 mu ni cí pi os, 
além da re gião me tro po li ta na de 
São Luís. Os al vos eram si tes ins ta- 
la dos em su bes ta ções clan des ti- 
nas, mon ta dos com equi pa men- 
tos fur ta dos e ou re cep ta ção das 
ope ra do ras Oi, Cla ro e ou tras.Fo- 
ram apre en di dos equi pa men tos 
do ti po pla cas DS LAM Hu awei, R$

10 mil,   ar má ri os (suí tes), mo dem, 
ca bos de fi bra óti ca, GBICS ou con- 
ver sor de in ter fa ce (trans cep tor óp- 
ti co in ter no usa do em swit ches nas 
co ne xões de ca be a men to es tru tu- 
ra do), ro te a do res Voip, pla ca Voip, 
an te nas, ba te ria de gel es ta ci o na- 
ria, etc.  As or dens ju di ci ais fo ram 
cum pri das em vá ri os mu ni cí pi os, 
den tre eles, São Luis, São Jo sé de Ri- 

ba mar, e em ou tros das Re giões do 
Mé dio Me a rim e Bai xa da Ma ra- 
nhen se.Além do acu sa do pre so e 
das bus cas e apre en sões fo ram en- 
ca mi nha dos 12 con du zi dos co er ci- 
ti va men te, e de mais pri sões em fla- 
gran te em an da men to.A ope ra- 
ção en vol veu 27 de le ga dos, 70 in- 
ves ti ga do res, es cri vães, pe ri tos cri- 
mi nais e téc ni cos em te le fo nia.
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