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Um corpo do sexo feminino foi encontrado no Anjo da 
Guarda e o de um homem, em Santa Luzia. Os dois foram 

assassinados e a polícia não tem pistas dos autores 
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DICAS
 PA RA ATRAIR SOR TE NO
ANO NO VO

1. Chu pe se te se men tes de ro- 

mã na noi te de Ré veil lon e não

as jo gue fo ra. Em bru lhe em um

pa pel e guar de es se pa co ti nho

na car tei ra ao lon go do ano;

 

2. Não dei xe fal tar um pra to

com len ti lha na ceia. A le gu mi- 

no sa, além de nu tri ti va, é tra di- 

ci o nal men te ti da co mo um imã

de pros pe ri da de;

 

3. Es pa lhe pu nha dos de ar roz

cru por to dos os can tos da ca- 

sa, men ta li zan do o seu de se jo

de pros pe ri da de pa ra vo cê e

to da a sua fa mí lia. Re ti re o ar roz

em 6 de ja nei ro, Dia de Reis, e

jo gue-o no jar dim;

 

4. Co lo que uma no ta de di nhei- 

ro no sa pa to pa ra pas sar a Vi ra- 

da. Di nhei ro cha ma di nhei ro;

 

5. Es co lha uma rou pa ama re la

pa ra a ceia;

 

6. E o prin ci pal: não pas se a Vi- 

ra da sem di nhei ro na car tei ra!

Lem bre-se da cren ça de que

tu do o que vo cê fi zer nes sa ho- 

ra, ten de a se re pe tir du ran te o

ano in tei ro.

NOVELAS 311218
Ma lha ção – Vi das Bra si lei ras
Ál va ro e Ve re na se de ses pe ram

com o aci den te de Hu go. Már- 

cio anun cia que se rá pa dri nho

de Ra fa e la. Alex en con tra Hu go

e aler ta Ga bri e la, Mar ce lo, Ra- 

fa el e Le o nor so bre o aci den te.

Hu go des per ta e to dos co me- 

mo ram.

 

Es pe lho da Vi da
An dré avi sa a Cris que não de- 

sis ti rá de la. Isa bel es cu ta Cris

con tar a Dal ton so bre seus so- 

nhos com Da ni lo. Alain pe de

pa ra Cris não dei xá-lo. Shei la

bei ja Bo la. Hu go avi sa a Cris que

man dou a fo to gra fia de Pe dro

cri an ça pa ra um es pe ci a lis ta.

Cris re pre en de Amé ri co por ter

be bi do.

 

O Tem po não Pa ra
Van da avi sa a Sa mu ca que o in- 

ter ven tor as su mi rá a con du ção

da Sam Vi ta. Agus ti na ves te

uma bar ri ga fal sa. Ma ro cas en- 

fren ta Ma ri a car la. Lú cio, Ma ri a- 

car la e Be ti na brin dam o su ces- 

so de seu pla no. Dom Sa bi no re- 

ve la a Car men que sa be que a

gra vi dez de la e de Agus ti na são

fal sas. Dom Sa bi no de se ja fe liz

Ano No vo aos mo ra do res da

Fre gue sia.

 

Sé ti mo Guar dião
Eu ri co con ta so bre a ir man da de

pa ra Ma ril da, que se en fu re ce

com o ma ri do. Mar cos Pau lo

não dei xa Va len ti na che car seu

tra ba lho. Ro se a ne e Li li a ne ve- 

em Eli sa aju dar Mal to ni. Ju dith e

os guar diães ini ci am a ce rimô- 

nia. Ga bri el dei xa Ser ro Azul.

RECEITA –  RABANADAS COM LEITE
CONDENSADO  
In gre di en tes:
1 pão pró prio pa ra ra ba na da

que ven de na épo ca de Na tal

ou (3 pães mas sa gros sa dor mi- 

dos – de um dia pa ra o ou tro).

2 xí ca ras de chá de lei te

1/2 xí ca ra de chá de açú car  

1 la ta de lei te con den sa do

Óleo (  pa ra fri tar)

2 co lh. de so pa de ca ne la em pó

3 ovos

1 co lher de so pa de bau ni lha

Mo do de pre pa ro
1 – 2Corte os pães em fa ti as e re- 

ser ve.

2-Co lo que o lei te, os ovos, a bau- 

ni lha e o lei te con den sa do no li- 

qui di fi ca dor, ba ta bem

3-Co lo que o óleo nu ma pa ne la

mé dia le ve ao fo go al to

4-Em se gui da co lo que al gu mas

fa ti as de pão den tro da ti ge la o

pre pa ra do fei to no li qui di fi ca dor,

dei xe en char car por 1 mi nu to 

5-Re ti re os pães do lei te e co lo- 

que so bre uma pe nei ra pa ra pin- 

gar o ex ces so de lí qui do

67-Fri te as fa ti as por 2 mi nu tos de

ca da la do, ou até que co me- 

cem a dou rar

8-Re pi ta a ope ra ção  por fa tia

9-Re ti re os pães com uma es cu- 

ma dei ra e co lo que so bre pa pel

ab sor ven te. Re ser ve

10– Co lo que o açú car e a ca ne- 

la num pra to e mis tu re.

11– En vol va ca da fa tia pe la mis- 

tu ra
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311218
ÁRI ES – Dia dos mais pro pí ci os

pa ra os re la ci o na men tos so ci ais

e pes so ais.   Pro cu re um mai or

en ten di men to den tro do seu

am bi en te de tra ba lho.

TOU RO – Pen se no seu êxi to e

não dê im por tân cia a im pres- 

sões ne ga ti vas. Atra ves sa o me- 

lhor pe río do ma te ri al do ano e

po de rá pro gre dir mui to atra vés

do pró prio es for ço.

GÊ ME OS – Ex ce len te in fluên cia

pa ra de sen vol ver no vas ati vi da- 

des de mo do ge ral. Êxi to ro mân- 

ti co e sen ti men tal. Mo men to

bom pa ra jo gar na lo te ria.

CÂN CER – Vo cê es tá pre dis pos- 

to a ter um epi só dio amo ro so

nes te dia, que lhe da rá no fu tu- 

ro mui tos abor re ci men tos.

LEÃO – Pro cu re man ter seu es ta- 

do de âni mo mais cal mo e oti- 

mis ta, nes te e nos pró xi mos di as

pa ra que não ve nha a so frer

pre juí zos e em ba ra ços.

VIR GEM – Vi ver em paz e sem

per tur ba ção se rá mui to im por- 

tan te ago ra. Pa ra que tu do is so

acon te ça, evi te par ti ci par de

in tri gas e ri va li da des com quem

quer que se ja.

LI BRA – De vi do ao bom as pec to

dos as tros em seu ho rós co po

ho je, po de rá pro gre dir bas tan- 

te, pro fis si o nal e so ci al men te.

ES COR PIÃO – Su as ener gi as po- 

de rão ser em pre ga das com re- 

sul ta do. No en tan to, evi te as su- 

mir com pro mis sos con tra os seus

in te res ses, mes mo que se ja pa ra

agra dar a al guém. Nes ta fa se

do ano vo cê não de ve per der

um só dia pa ra re a li zar tu do o

que hou ver de im por tan te.

SA GI TÁ RIO – Dia ne ga ti vo pa ra

os ne gó ci os, pa ra tra tar de as- 

sun tos ju rí di cos e mu dan ças.

Neu tro pa ra os ca sos sen ti men- 

tais. Cui de da saú de e pre vi na-

se con tra aci den tes.

CA PRI CÓR NIO – In dí ci os de ex- 

ce len te con ta to com pes so as

mais ido sas que vo cê e de bom

ní vel fi nan cei ro e ma te ri al.

Apro vei te tal opor tu ni da de pa- 

ra ti rar pro vei to.

AQUÁ RIO – Óti mo dia pa ra tra- 

tar de as sun tos ar tís ti cos. Os

bons ami gos de ve rão co la bo rar

pa ra a so lu ção de seus pro ble- 

mas pes so ais. Fe liz dia no tra ba- 

lho e no amor.

https://banca.oimparcial.com.br/
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COROATÁ TEM SELETIVO

UFPI TEM VAGA PARA PROFESSOR
A Uni ver si da de Fe de ral

do Pi auí (UF PI) anun cia
Pro ces so Se le ti vo de Pro- 
fes sor Vi si tan te da ca te- 
go ria Sê ni or, des ti na do ao
pre en chi men to de uma
va ga, pa ra atu ar na área
de Ci ên ci as Am bi en tais
nas Li nhas de pes qui sas:
MD MA/Po lí ti cas de De- 
sen vol vi men to e Meio
Am bi en te e DD MA/Pla- 
ne ja men to e Ges tão e
Po lí ti cas So ci o am bi en tais.

A car ga ho rá ria é de
40h se ma nais e a re nu- 
me ra ção é equi va len te à
de pro fes sor ti tu lar da UF- 
PI. É im por tan te res sal tar
que os re qui si tos mí ni mos
exi gi dos são:

Tí tu lo de Dou tor em Ci- 
ên ci as Am bi en tais ou áre- 
as afins em tem po igual
ou su pe ri or a 10 anos,
com pro du ção aca dê mi- 
ca re le van te e con sis ten- 
te, equi va len te à de pes- 
qui sa dor de pro du ti vi da- 

de em pes qui sa do CNPq
ní vel 1 nas li nhas Po lí ti cas
de De sen vol vi men to e
Meio Am bi en te (MD MA)
e Pla ne ja men to e Ges tão
e Po lí ti cas So ci o am bi en- 
tais (DD MA);

 Não ter si do pro fes sor
subs ti tu to a me nos de
dois anos em uni ver si da- 
des fe de rais ou ins ti tu tos
fe de rais de en si no;

 Ca so se ja pro fes sor efe ti- 
vo na ati va em uma ins ti- 
tui ção fe de ral de en si no,
o li mi te má xi mo de acú- 
mu lo de ati vi da des pú bli- 
cas é de 60h se ma nais.

Ins cri ções

co me çam no

dia 2 de ja nei ro

As ins cri ções es ta rão

dis po ní veis no pe río do de
02 a 31 de ja nei ro das
08h30 às 12h e de 14h30
às 17h40, e po de rão ser
re a li za das na Ave ni da
Uni ver si tá ria, nº 1.310,
bair ro Inin ga – Te re si na, Pi- 
auí, na Se cre ta ria dos cur- 
sos de Mes tra do e Dou to- 
ra do em De sen vol vi men- 
to e Meio Am bi en te.

Quan to ao exa me
cons ta rá de Aná li se de
Cur ri cu lo (eli mi na tó rio e
clas si fi ca tó rio) e Aná li se
do pro je to de pes qui sa e
pla no de tra ba lho a ser
re a li za do na UF PI (eli mi- 
na tó rio).

O pre sen te Pro ces so
Se le ti vo te rá va li da de 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 no Diá rio Ofi ci al da
União.

CEARÁ: VAGAS NA SAÚDE
Es tão aber tas as ins cri- 

ções pa ra o no vo Pro ces- 
so Se le ti vo da Es co la Pú- 
bli ca de Saú de do Ce a rá
(ESP) que bus ca pre en- 
cher opor tu ni da des na
mo da li da de de Bol sa de
Ex ten são Tec no ló gi ca.

Ins cri ções até às

12 ho ras do dia

2 de ja nei ro

As opor tu ni da des são
pa ra pro fis si o nais com
Gra du a ção na área Saú- 
de e em Ad mi nis tra ção,
tam bém com es pe ci a li- 
da de nas áre as. Aque les
que fo rem ad mi ti dos co- 
mo bol sis tas de vem atu ar
em jor na das de 40h se- 
ma nais com bo la-au xí lio
que va ria en tre R$

2.178,00 a R$ 2.904,00 ao
mês.

Os in te res sa dos po dem
ins cre ver-se até às 12h do
dia 2 de ja nei ro de 2019,
por meio do en de re ço
ele trô ni- 
co  www.esp.ce.gov.br.
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$
100,00.

A clas si fi ca ção dos
can di da tos à es tas opor- 
tu ni da des de ve acon te- 
cer por meio de aná li se
de for ma ção cur ri cu lar e
aná li se de me mo ri al des- 
cri ti vo, con for me es pe ci fi- 
ca do no edi tal dis po ní vel
em nos so si te pa ra con- 
sul ta.

Es te Pro ces so Se le ti vo é
vá li do por do ze me ses,
com a pos si bi li da de de
pror ro ga ção por tem po
se me lhan te ca so ne ces- 
sá rio.

Con cur so pú bli co que vi sa o pro vi- 
men to de car gos efe ti vos no âm bi to da
Ad mi nis tra ção Pú bli ca Mu ni ci pal tem
ins cri ções re a ber tas pe la Pre fei tu ra
de Co ro a tá.

Ins cri ções até o dia 10 de

ja nei ro de 2019

Os in te res sa dos ain da po dem efe tu ar
can di da tu ra até o dia 10 de ja nei ro de
2019, n0 si te www.con sep-pi.com.br.A
ta xa de par ti ci pa ção va ria en tre R$
50,00 e R$ 100,00.De vi do a es ta mo di fi- 
ca ção no cro no gra ma, a Pro va Ob je ti- 
va, com du ra ção de 3h.Ago ra se rá apli- 
ca da pro va vel men te no dia 10 de fe ve- 
rei ro de 2019.Es te cer ta me, vá li do por
dois anos, con sis ti rá tam bém Pro vas de
Tí tu los e de Ap ti dão Fí si ca.Vo cê po de
ob ter mais in for ma ções so bre as al te ra- 
ções ocor ri das no cro no gra ma des te

cer ta me con sul tan do os edi tais dis po ní- 
veis.  As 162 opor tu ni da des ofer ta das
nes te Con cur so se en con tram nos car- 
gos de Téc ni co em En fer ma gem (15),
Téc ni co em Ins pe ção Sa ni tá ria (1), As sis- 
ten te Ad mi nis tra ti vo (15), Guar da Mu ni- 
ci pal (5), Téc ni co em In for má ti ca (1),
Ad mi nis tra dor (3), As sis ten te So ci al (3),
Ana lis ta do Meio Am bi en te (1), Ana lis ta
de Ci ên ci as Con tá beis (1), En fer mei ro
(5), Fi si o te ra peu ta (3), Nu tri ci o nis ta (2),
Odon tó lo go (2), Psi có lo go (3), Pro fes sor
ní vel 01 – Edu ca ção In fan til (31), Pro fes- 
sor ní vel 01 – 1º ao 5º Ano (34), Pro fes sor
ní vel 01 – 6º ao 9º ano com ha bi li ta ção
em Por tu guês (9), Ma te má ti ca (8), Ci- 
ên ci as (4), Ge o gra fia (4), His tó ria (3), In- 
glês (3), Edu ca ção Fí si ca (2), Li bras (3) e
In for má ti ca (1).Den tre as va gas ofer ta- 
das, há aque las que são re ser va das a
pes so as que se en qua dram nos re qui si- 
tos es pe ci fi ca dos no edi tal.Se le ci o na- 
dos de ní vel mé dio e su pe ri or de vem fa- 
zer jus à re mu ne ra ção com va lor en tre
R$ 954,00 e R$ 3.102,15, em re gi me de
30h ou 40h se ma nais.

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

PREFEITURA PAGA SEXTA-FEIRA
Pa ra fe char o ano po si- 

ti va men te e cum prin do
mais uma das me tas de
sua ges tão, o pre fei to Edi- 
val do Ho lan da Jú ni or pa- 
ga rá os ser vi do res mu ni ci- 
pais na pró xi ma sex ta-fei- 
ra (4), an te ci pan do, mais
uma vez, as da tas pre vis- 
tas no ca len dá rio. De
acor do com o do cu men- 
to, es te mês o pa ga men- 
to se ria efe tu a do dia 5.
Es te ano, um dos mais di fí- 
ceis pa ra a eco no mia,
de vi do à cri se fi nan cei ra
na ci o nal, as bai xas nos
re pas ses da União e na
que da de ar re ca da ção,
o pre fei to Edi val do pri o ri- 
zou a qui ta ção da fo lha
do fun ci o na lis mo mu ni ci- 
pal e en cer ra 2018 com o
pa ga men to dos ser vi do- 
res em dia.”Com o pa ga- 
men to da fo lha de de- 
zem bro, a Pre fei tu ra con- 
ta bi li za três fo lhas pa gas
em pou co mais de um

mês – dia 1º de de zem bro
foi pa go o sa lá rio de no- 
vem bro, dia 20 a se gun- 
da par ce la do 13º e na
pró xi ma sex ta a fo lha de
de zem bro. São mi lhões
in je ta dos na eco no mia
nes te fi nal de ano”, dis se
o pre fei to Edi val do.

So men te es te ano, a
mu ni ci pa li da de an te ci- 
pou o pa ga men to da fo- 
lha por 11 me ses e con se- 
guiu efe tu ar o pa ga men- 
to do 13° sa lá rio em du as
par ce las eje tan do mi- 
lhões de re ais nas con tas
do fun ci o na lis mo pú bli co
que in flu en ci a ram di re ta- 
men te na mo vi men ta ção
da eco no mia na ca pi tal
ma ra nhen se.Se gun do o
ti tu lar da Se cre ta ria Mu ni- 
ci pal da Fa zen da (Sem- 
faz), Del cio Ro dri gues, o
pla ne ja men to e or ga ni- 
za ção do or ça men to mu- 
ni ci pal au xi li a ram nes tes
re sul ta dos. “Es te foi um

ano mui to di fí cil pa ra a
eco no mia, mas a ges tão
do pre fei to Edi val do con- 
se guiu fa zer mui to pe los
nos sos ser vi do res”, ex pli- 
cou.Os ser vi do res mu ni ci- 
pais po dem ter aces so às
in for ma ções dos seus
ven ci men tos em to dos os
ter mi nais do Ban co do
Bra sil, por meio do con tra- 
che que ele trô ni co. Bas ta
aces sar a op ção Ou tros
Ser vi ços, es co lher a op- 
ção Con tra che que BB e
de pois in for mar o nú me ro
da ma trí cu la e o mês de- 
se ja do do do cu men to.

Além dos ter mi nais do
Ban co do Bra sil, a in for- 
ma ção so bre ven ci men- 
tos tam bém po de ser
aces sa da pe lo si te da
Pre fei tu ra de São Luís
(www.sa o luis.ma.gov.br),
no Por tal do Ser vi dor, no
me nu es quer do da ho- 
me, in for man do a ma trí- 
cu la e a se nha.

OPERAÇÃO RODOVIDA
O De par ta men to Es ta- 

du al de Trân si to do Ma ra- 
nhão (De tran-MA), por
meio da Co or de na ção
de Edu ca ção pa ra o
Trân si to, par ti ci pou da
Ope ra ção In te gra da Ro- 
do vi da Ci da des, pro mo- 
vi da pe la Po lí cia Ro do- 
viá ria Fe de ral (PRF), com
o ob je ti vo de pre ve nir
aci den tes e di mi nuir a vi- 
o lên cia no trân si to nas ro- 
do vi as fe de rais du ran te o
pe río do fes ti vo.

Ocor ren do em to do o
Bra sil até 31 de ja nei ro, a
Ro do vi da foi ini ci a da em
São Luís, às 9h des ta sex- 
ta-fei ra, em fren te ao Pos- 
to da PRF, no Km 02 da BR-
135.

Du ran te a ação, mo to- 
ris tas e pas sa gei ros fo ram
aler ta dos so bre os pe ri- 
gos no trân si to que ain da
é mai or nes se pe río do de
fes tas.

A equi pe do De tran-

MA en tre gou ma te ri al
edu ca ti vo com in for ma- 
ções so bre os itens de se- 
gu ran ça obri ga tó ri os, se- 
gu ran ça no trans por te de
cri an ças, Lei Se ca e ou- 
tros.

Cui da dos co mo o ex- 
ces so de ve lo ci da de, a
ne ces si da de do uso do
cin to de se gu ran ça por
to dos os ocu pan tes do
veí cu lo e a im por tân cia
de aler tar o con du tor pa- 
ra que ele não con su ma
ne nhu ma be bi da al cóo li- 
ca se for di ri gir, fo ram as
prin ci pais ori en ta ções re- 
pas sa das às pes so as du- 
ran te as abor da gens.

 
Pa ra a che fe da Di vi- 

são de Ori en ta ção pa ra
o Trân si to do De tran-MA,
Ju li a na Sa la zar, a ação
con jun ta en tre as ins ti tui- 
ções for ta le ce o tra ba lho
de com ba te à vi o lên cia
no trân si to.

A Pre fei tu ra de São Luís já re co lheu
es te ano mais de 94 mil to ne la das de re- 
sí du os só li dos des car ta dos ir re gu lar- 
men te nas vi as pú bli cas da ci da de. O
ser vi ço es tá sen do in ten si fi ca do du ran- 
te o pe río do chu vo so por que o des car- 
te ina de qua do do li xo é um dos fa to res
pa ra o en tu pi men to de bu ei ros, o que
pro vo ca acú mu lo de água em al guns
pon tos da ci da de. Pa ra evi tar trans tor- 
nos, a po pu la ção de ve des car tar o li xo
do mi ci li ar cor re ta men te e en ca mi nhar
os re ci clá veis pa ra um dos 11 Eco pon- 
tos cons truí dos na ges tão do pre fei to
Edi val do Ho lan da Jú ni or e em ple no
fun ci o na men to na ca pi tal. Pa ra coi bir
ain da mais o des car te in cor re to, o pre- 
fei to as si nou, em ou tu bro, a or dem de
ser vi ço pa ra a cons tru ção de mais cin- 
co Eco pon tos e em dois de les as obras
já fo ram ini ci a das.

Por meio do Co mi tê Ges tor de Lim pe- 
za Ur ba na, a ges tão mu ni ci pal faz
ações de re mo ções em pon tos de des- 
car te ir re gu lar de re sí du os só li dos pe la
ci da de. Es te re co lhi men to é fei to por

meio dos ser vi ços de re mo ção ma nu al
e me ca ni za da, que ocor rem de se gun- 
da à sá ba do, das 7h às 23h, pa ra ga- 
ran tir a lim pe za des ses lo cais. Por meio
das re mo ções são eli mi na dos pon tos
de des car te ir re gu lar, co nhe ci dos po- 
pu lar men te co mo “li xões” na ci da de.

So men te em de zem bro já re ce be- 
ram os ser vi ços de re mo ção ma nu al ou
me ca ni za da os bair ros Anil, Li ber da de,
Cam boa, Ita pi ra có, Ilhi nha, São Fran cis- 
co, Arei nha, Ci da de Olím pi ca, Cen tro,
Coha ser ma, Al tos do Ca lhau, Tu ru, Chá- 
ca ra Bra sil, Re nas cen ça, Cohab, An jo
da Guar da en tre ou tros. Di a ri a men te
tam bém são fei tas ações de re mo ção
na fai xa de areia das prai as da ci da de
pa ra re co lher o li xo des car ta do in de vi- 
da men te na or la da ci da de.

Por dia, são re co lhi dos em mé dia, 300
to ne la das de li xo jo ga dos in de vi da- 
men te nas ru as da ci da de. En tre tan to,
se gun do a pre si den te do Co mi tê Ges- 
tor de Lim pe za Ur ba na, Ca ro li na Mo ra- 
es Es tre la, o vo lu me de re co lhi men to
po de ria ser mai or.

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

consumidores 
já passaram 

pela situação 
de comprar um 

produto e se 
arrepender

Comprei o 
produto e não 
gostei. Posso 

devolver?

A situação, bastante fre-
quente, só permite a de-
volução em uma hipótese: 
compras de produtos ou 
serviços fora do estabeleci-
mento comercial, como por 
telefone, internet, televisão, 
rádio ou, ainda, venda a 
domicílio. Trata-se do deno-
minado direito de arrepen-
dimento, garantido no art. 
49 do Código de Defesa do 
Consumidor.
O instituto tem por objetivo 
tutelar o consumidor que, 
em virtude da forma que lhe 
foi ofertado o produto ou 
serviço, não houve tempo 
ou condições para ciência 
acerca da adequação do 
produto ou serviço às suas 
expectativas de consumo. 
É o caso, por exemplo, do 
consumidor que se encanta 
com um produto anunciado 
na Televisão, mas ao rece-
bê-lo em sua casa, percebe 
que o produto não é de boa 
qualidade ou que simples-
mente não atende suas 
expectativas.
Assim, o direito de arrepen-
dimento se aplica em razão 
de duas situações: I. Desco-
nhecimento da qualidade e 
adequação do produto ou 
serviço adquirido, em razão 
da compra a distância; II. 
Utilização de técnicas agres-
sivas de venda por parte do 
fornecedor, não oportuni-
zando tempo suficiente para 
o consumidor decidir de 
forma “racional” acerca da 
aquisição dos produtos ou 
serviços ofertados.

Vejamos quais são os principais pontos acerca do tema:

1
) O consumidor deve 
observar o prazo de até 
7 dias para desistência

A legislação estabelece o 
prazo de até 7 dias, a con-
tar da data da assinatura 
do contrato ou da entrega 
do produto ou serviço em 
seu domicílio, para desis-
tência da compra, assim 
o consumidor deve adotar 
todos os procedimentos ne-
cessários dentro do prazo, 
sob pena de perder o seu 
direito.
Importante: a contagem do 
prazo é corrida, portanto 
finais de semana ou feriado 
não suspendem o prazo.

2
) O consumidor deve 
manifestar-se sobre a 
desistência

É necessário que o consumi-
dor manifeste-se por meio 
inequívoco acerca de sua 
desistência da compra, seja 
por telefone, e-mail ou cor-
reios, exige-se um ato forma-
lizado. Portanto, caso seja re-
metida sua manifestação por 

Correios, é importante que 
utilize AR (aviso de recebi-
mento); se fizer a desistência 
por telefone, anote o proto-
colo do contato; caso envie 
um e-mail, peça confirmação 
de recebimento do forne-
cedor, imprima e guarde o 
conteúdo da mensagem.
Importante: Na manifestação 
não é necessário justificativa, 
defeito do produto ou falha 
na prestação do serviço, 
basta afirmar a insatisfação 
ou arrependimento.

3
) Os custos da devolu-
ção devem ser arcados 
pelo vendedor

Os custos da devolução, 
bem como frete e posta-
gem, devem ser arcados 
pelo vendedor, pois a 
situação de desistência por 
parte do consumidor deve 
ser encarada como um “ris-
co do negócio”.
A 2ª turma do STj já deci-
diu que o ônus da despesa 
de entrega e devolução 
do produto cabe ao forne-

cedor. “Eventuais prejuízos 
enfrentados pelo fornecedor 
nesse tipo de contratação 
são inerentes à modalidade 
de venda agressiva fora do 
estabelecimento comercial” 
menciona a ementa do REsp 
nº 1.340.604.
Importante: Caso o contrato 
mencione alguma cláusula 
no sentido de que os custos 
do arrependimento cabem 
ao consumidor, esta cláusula 
deve ser considerada nula de 
pleno direito, em obediência 
ao disposto no art. 51, II, do 
CDC.

4
) Os valores eventual-
mente pagos deverão 
ser devolvidos com 

correção monetária
O dinheiro pago pelo pro-
duto ou serviço deverá ser 
devolvido imediatamente, 
sem nenhum desconto e com 
correção monetária.
Importante: Nos casos de pa-
gamento por meio de cartão 
de crédito entende-se que 
há solidariedade do fornece-

dor com a administradora do 
cartão de crédito, portanto, 
o consumidor pode exigir o 
cancelamento de qualquer 
cobrança diretamente com 
a administradora.

5
) O produto deve ser 
devolvido em perfeitas 
condições

É necessário que o produto 
seja devolvido em perfeitas 
condições, já que se exige 
boa-fé por parte do consumi-
dor. Assim, se o consumidor 
pretende devolver o produto, 
certo é que deverá cuidar 
para o mesmo não sofra 
nenhum tipo de desvaloriza-
ção, devendo evitar usá-lo 
ou danificá-lo.
Observou-se, portanto, pon-
tos básicos sobre o direito 
de arrependimento previs-
to no Código de Defesa 
do Consumidor, mas caso 
ainda existam dúvidas para 
concretização do direito, é 
importante que o consumidor 
busque orientação com um 
advogado.



SÃO LUÍS, SEGUNDA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 20186 Geral

 
 A Sal sa, tam bém co nhe ci da co mo Sal si- 

nha, Sal sa-co mum, Sal sa-de-co mer ou Sal- 
sa-hor ten se, é uma plan ta me di ci nal mui to
uti li za da no tra ta men to de do en ças re nais,
co mo in fec ção uri ná ria e pe dras nos rins, e
no tra ta men to de pro ble mas co mo ga ses in- 
tes ti nais, pri são de ven tre e re ten são de lí qui- 
dos.

Tan to as su as fo lhas quan to as su as se- 
men tes e raí zes são uti li za das pa ra fa zer re- 
mé di os na tu rais, além de po de rem ser uti li- 
za das co mo tem pe ro na cu li ná ria.

 
O con su mo re gu lar de sal si nha traz os se- 

guin tes be ne fí ci os pa ra a saú de:
Pre ve nir cân cer, por ati var a glu ta ti o na,

um po ten te an ti o xi dan te no or ga nis mo;
Pre ve nir gri pes e en ve lhe ci men to pre co- 

ce, por ser ri ca em an ti o xi dan tes co mo óle os
es sen ci ais, vi ta mi na C e fla vo noi des, es pe ci- 
al men te a lu te o li na;

 For ta le cer o sis te ma imu no ló gi co, por ser ri ca
em vi ta mi na C e ter pro pri e da des an ti bac te- 
ri a nas;

 
Pre ve nir ane mia, por ser ri ca em fer ro e

áci do fó li co;
 Com ba ter a re ten são de lí qui dos, por ser diu- 

ré ti ca;
 Pre ve nir e com ba ter pe dras nos rins, por es ti- 

mu lar a eli mi na ção de lí qui dos e aju dar a
lim par os rins;

 Pre ve nir do en ças car día cas, co mo ate ros- 
cle ro se, por ser ri ca em an ti o xi dan tes;

 Aju dar no con tro le da di a be tes;
 Pre ve nir trom bo se e AVC, por evi tar a for ma- 

ção de coá gu los no san gue;
 Me lho rar a saú de da pe le e a di ges tão, de- 

vi do ao seu al to te or de an ti o xi dan tes;
 Con tro lar a hi per ten são, por ser diu ré ti ca;

 Com ba ter in fec ção uri ná ria, por ter ação
an ti bac te ri a na e diu ré ti ca.

Pa ra uti li zar na co zi nha, de ve-se es co lher
a sal sa fres ca com fo lhas bem ver des e fir- 
mes ou a sal sa de si dra ta da pu ra, de pre fe- 
rên cia or gâ ni ca, pois as sim ela te rá mais be- 
ne fí ci os.

In for ma ção Nu tri ci o nal
A ta be la a se guir traz a in for ma ção nu tri ci- 

o nal pa ra 100 g de sal sa.
Quan ti da de: 100 g de sal sa crua

 Ener gia: 33 kcal; Car boi dra to:  5,7 g; Pro teí- 
nas: 3,3 g; Gor du ra: 0,6 g; Fi bras: 1,9 g, cál- 

cio: 179 mg, Mag né sio: 21 mg,
 Fer ro: 3,2 mg, Zin co:1,3 mg, Vi ta mi na C: 51,7

mg
A me lhor ma nei ra pa ra fa zer a sal sa fres ca

du rar mais tem po é la vá-la ape nas lo go an- 
tes de usá-la, pois as fo lhas úmi das na ge la- 
dei ra ten dem a es cu re cer e apo dre cer mais
ra pi da men te.

Ou tra di ca é guar dar a sal sa fres ca na ge- 
la dei ra em um re ci pi en te fe cha do  e, pa ra
fa zer as fo lhas du ra rem mais tem po, co lo car
um guar da na po ou fo lha de pa pel to a lha
so bre a sal sa, pa ra ab sor ver a umi da de e
man ter a fres cu ra das fo lhas por mais tem- 
po.

Chá de Sal sa pa ra os rins
O chá de sal sa po de ser usa do pa ra aju- 

dar a com ba ter in fec ção uri ná ria, pe dras
nos rins e con tro lar a hi per ten são.

 
Pa ra pre pa rar o chá, de ve-se co lo car 1

co lher de chá de sal sa de si dra ta da ou 3 co- 
lhe res de so pa de sal sa fres ca em 250 ml de
água fer ven te e dei xar des can sar por 10 mi- 
nu tos. Co ar e be ber até 3 xí ca ras por dia.

É im por tan te lem brar que o chá de sal sa é
con train di ca do pa ra mu lhe res grá vi das.

É uma planta medicinal utilizada nas doenças renais e no tratamento dos problemas intestinais

SALSINHA MELHORA A PELE E
TRATA OS RINS E INFECÇÕES

https://banca.oimparcial.com.br/
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PALMEIRAS QUER MARCOS ROCHA
Pal mei ras de ve fe char 

nos pró xi mos di as a com-
pra do la te ral-di rei to 
Mar cos Ro cha(FO TO). O 
jo ga dor, que nes ta tem- 
po ra da atu ou em pres ta- 
do pe lo Atlé ti co-MG, 
cus ta rá cer ca de R$ 8 
mi lhões. O atle ta era o 
úl ti mo do elen co cam- 
peão bra si lei ro a es tar 
com a si tu a ção con tra- 
tu al ain da in de fi ni da, já 
que Mayke tam bém te- 
ve a com pra efe ti va da e 
o trio Edu Dra ce na, Jail- 
son e Fer nan do Prass 
pro lon gou o vín cu lo por 
mais uma tem po ra da.

Mar cos Ro cha che-
gou ao Pal mei ras no co-
me ço de 2018 com o 
pre ço de com pra fi xa do 
em apro xi ma da men te 
R$ 9 mi lhões. De pois do 
fim do Cam pe o na to Bra-
si lei ro o di re tor de fu te bol 
do clu be, Ale xan dre 
Mat tos, tra tou de con-

ver sar com o Atlé ti co-MG 
pa ra ten tar re du zir o va lor. 
As di re to ri as che ga ram a 
co gi tar, in clu si ve, o en vol- 
vi men to de ou tros atle tas 
na ne go ci a ção.

A ten dên cia é o la te ral 
as si nar um no vo vín cu lo 
por qua tro tem po ra das. 
Mar cos Ro cha dis pu tou 
pe lo clu be 45 par ti das na 
úl ti ma tem po ra da. Além 
de le e da com pra de 

Mayke, a di re to ria acer- 
tou as che ga das do vo- 
lan te Matheus Fer nan des, 
do meia Zé Ra fa el e dos 
ata can tes Car los Edu ar- 
do, Fe li pe Pi res e Arthur 
Ca bral. Ri car do Gou lart 
po de ser ou tro a che gar.

Jun to com es sa ne go ci- 
a ção por Mar cos Ro cha, 
Pal mei ras e Atlé ti co-MG 
con ver sam so bre o ata- 
can te Pa pa gaio.

BALANÇO POSITIVO
O ba lan ço da Gi nás ti- 

ca Bra si lei ra ao fi nal da
tem po ra da de 2018 é
bas tan te po si ti vo, em to- 
dos os as pec tos.

No se gun do ano do ci- 
clo pa ra Tó quio-2020, as
qua tro mo da li da des olím- 
pi cas co le ci o na ram re sul- 
ta dos ex pres si vos.

A MAI OR NO TA

DA HIS TÓ RIA

Na gi nás ti ca ar tís ti ca
mas cu li na, o mais im por- 
tan te foi a me da lha de
pra ta de Arthur Za net ti
nas ar go las, no Mun di al
de Doha (QAT), já na fe- 
mi ni na po de mos des ta- 
car o quin to lu gar de Flá- 
via Sa rai va na fi nal do so- 
lo no mes mo mun di al.

Na rít mi ca, o es pe ta cu- 

lar re sul ta do al can ça do
pe la Se le ção Bra si lei ra de
Con jun to, que con quis- 
tou me da lha de ou ro no
Pan-Ame ri ca no da mo- 
da li da de, em Li ma (PER),
na sé rie de cin co ar cos,
com a mai or no ta da his- 
tó ria de uma equi pe das
Amé ri cas em even tos in- 
ter na ci o nais.

No in di vi du al da GR,
des ta que pa ra Na tá lia
Gau dio no Mun di al de
So fia (BUL), ter mi nan do
en tre as 24 me lho res do
mun do no apa re lho fi ta.

No tram po lim, o prin ci- 
pal fei to do ano fi cou
com Ca mil la Go mes, ob- 
ten do o me lhor re sul ta do
da his tó ria do Bra sil no
Mun di al de São Pe ters- 
bur go (RUS), com a 14ª
po si ção.

A mo da li da de con ti- 
nua em as cen são com
no vos atle tas em for ma- 
ção.

A elei ção que apon ta rá os mem bros
da no va di re to ria do Ma ra nhão Atlé ti co
Clu be (MAC)   de ve rá ser re a li za da no
pró xi mo dia 3 de ja nei ro de 2019. O edi- 
tal com as re gras do plei to já foi pu bli- 
ca do pe lo pre si den te do Con se lho De li- 
be ra ti vo, Car los Au gus to Fon se ca Men- 
des.

De acor do com o Es ta tu to So ci al, es- 
tão sen do con vo ca dos to dos os só ci os
pro pri e tá ri os da en ti da de ”em ple no
go zo dos seus di rei tos, pa ra par ti ci pa- 
rem da As sem bleia Ge ral Ex tra or di ná- 
ria”, em pri mei ra con vo ca ção às 20-h30
e, em se gun da, às 21h30, na se de so ci al
lo ca li za da no Par que Va lé rio Mon tei ro,
na Rua 7, no bair ro Coha ser ma.

Elei ção se rá no dia 3

Ini ci al men te, se rão elei tos os pre si- 
den tes dos con se lhos De li be ra ti vo e Fis- 
cal pa ra o bi ê nio 2019/2020. Apro vei- 

tan do a opor tu ni da de,   o con se lho vi- 
gen te co lo ca rá em pau ta pa ra apre ci- 
a ção e vo ta ção, a re for ma do es ta tu- 
to.Após a re a li za ção da elei ção, se rão
dis cu ti dos as sun tos de gran de im por- 
tân cia pa ra o fun ci o na men to do clu be,
e em se gui da ocor re rá a es co lha do
Con se lho Di re tor.As cha pas pa ra elei- 
ção do Con se lho De li be ra ti vo po de rão
ser re gis tra das na se de do pró prio clu- 
be, no ho rá rio das 9h às 12h, e das 15h
às 20h, até 48 ho ras an tes do plei to.Ain- 
da não há uma de fi ni ção do no me a
ser acla ma do pre si den te do Con se lho
Di re tor.O atu al di re tor de fu te bol, Rob- 
son Paz, foi ci ta do pe lo pre si den te Ma- 
ce do lo go após a con quis ta da Co pa
FMF, mas pe diu um tem po pa ra pen sar
no as sun to. Nos úl ti mos di as, ne nhum
ou tro con se lhei ro ma ni fes tou pu bli ca- 
men te o de se jo de con cor rer.

O Ma ra nhão Atlé ti co de ve rá par ti ci- 
par de du as com pe ti ções ofi ci ais na
tem po ra da 2019: Cam pe o na to Ma ra- 
nhen se de Fu te bol Pro fis si o nal e Bra si lei- 
ro da Sé rie D

https://banca.oimparcial.com.br/
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DUAS MORTES MISTERIOSAS

IDOSO É EXPULSO PELO ENTEADO
Após per der  re cen te- 

men te a com pa nhei ra, o
ido so pas sou a so frer
ame a ças do en te a do, o
qual che gou in clu si ve a
ex pul sá-lo da sua pró pria
re si dên cia.

O mais  trá gi co  de tu- 
do is so é que o ido so te ve
que fi car mui tos di as de- 
sam pa ra do, ten do que
per ma ne cer den tro do
seu veí cu lo que es ta va
es ta ci o na do num pos to
de com bus tí vel pró xi mo
da  re si dên cia, in clu si ve
pas san do  di as, tar des e
noi tes nes sa  la men tá- 
vel si tu a ção.

Além dis so,  fi cou  im- 
pos si bi li ta do de vol tar pa- 
ra a sua ca sa e de cui dar
de sua fi lhi nha de ape nas
9 (no ve) anos de ida de.

Fri se-se que o de ses pe- 
ro do ido so era evi den te,
pois o mes mo já ha via
pro cu ra do vá ri as  ou- 
tras au to ri da des.

To da via, ao che gar à
De fen so ria Pú bli ca, aca- 
bou sen do ime di a ta men- 
te am pa ra do e pro vi dên- 
ci as fo ram ime di a ta men- 
te to ma das pa ra a ga- 
ran tia dos seus di rei tos
que es ta vam sen do vi o la- 
dos.

Aten di do pe lo De fen- 
sor Pú bli co Alex Pa che co
Ma ga lhães, foi re que ri da
a apli ca ção de me di das
pro te ti vas de ur gên cia
da Lei Ma ria da Pe nha
(Lei nº 11.340/2006),  sen- 
do  es tas  mais be né fi cas
do que as me di das de
pro te ção do Es ta tu to do
Ido so (Lei nº 10.741/2003),
que não re sol ve ri am ma- 
te ri al men te a si tu a ção.

Em que pe se a Lei Ma- 
ria da Pe nha se ja uti li za- 
da pa ra tu te lar as mu lhe- 
res ví ti mas de  vi o lên cia
do més ti ca e fa mi li ar, po- 
de ex cep ci o nal men te ser
apli ca da em fa vor do gê- 

ne ro mas cu li no, o que de
fa to ocor reu.

No ca so em apre ço, a
Jus ti ça re co nhe ceu que,
em bo ra o Es ta tu to do
Ido so elen que me di das
de pro te ção, as me di das
re que ri das pe lo ido so
atra vés da De fen so ria se- 
ri am as mais ade qua- 
das, no mo men to, pe la si- 
tu a ção vi ven ci a da.

Des sa for ma, foi de fe ri- 
da me di da li mi nar pa ra
afas tar o agres sor da re si- 
dên cia do ido so, bem co- 
mo de fi car proi bi do de
man ter con ta to com o
ido so e seus fa mi li a res,
por qual quer meio de co- 
mu ni ca ção.

Pa ra o de fen sor Alex,
“a de ci são ju di ci al da 1ª
Va ra da Co mar ca de Ita- 
pe cu ru-Mi rim/MA  foi  lou- 
vá vel e de vi da men te
acer ta da, res guar dan- 
do a dig ni da de do ido so
ofen di do.

PRESO BANDIDO FUJÃO
Em Im pe ra triz, o de ten- 

to Ale xan dre Sou sa Sil va,
co nhe ci do co mo “Ne go
Alex”, de 22 anos, que es- 
ta va in ter na do no Hos pi- 
tal Ma cror re gi o nal, fu giu
da en fer ma ria por uma
ja ne la.

Ele se ria

sub me ti do a

in ter ven ção

ci rúr gi ca de

ve sí cu la

Os agen tes pe ni ten ciá- 
ri os, que fa zi am a cus tó- 
dia do pre so, ten ta ram
im pe dir a fu ga, che gan- 
do a efe tu ar vá ri os dis pa- 
ros. “Ne go Alex” con se- 
guiu pu lar um mu ro de 

dois me tros, sain do pró xi- 
mo ao por tão de en tra da
do re si den ci al Eco Park.
“Ne go Alex” tem di ver sas
pas sa gens pe la po lí cia
por vá ri os cri mes, den tre
eles, o la tro cí nio (rou bo
se gui do de mor te) do ca- 
sal Rai mun do Sou sa Sil va
e Lú cia Ma ria Pe rei ra Al- 
mei da, ocor ri do no dia 2
de maio de 2016.Ele tam- 
bém es tá en vol vi do na
mor te do tra fi can te pau- 
lis ta Már cio Kor sa kas  Ro- 
dri gues. Há in for ma ções
de que o cri mi no so faz
par te da or ga ni za ção cri- 
mi no sa PCC, em Im pe ra- 
triz. O fu gi ti vo es ta va in- 
ter na do á qua tro di as e
cum pria pri são na Uni da- 
de Pri si o nal de Res so ci a li- 
za ção de Im pe ra triz.“Ne- 
go Alex” foi re cap tu ra do
pe los agen tes com a aju- 
da de mo ra do res, no iní- 
cio da ma dru ga da de
sex ta-fei ra .

Dois ca dá ve res fo ram en con tra dos
em lo cais er mos, em pon tos di ver sos do
es ta do. Am bos os ca sos con ti nu am en- 
vol tos em mis té rio, ape sar do tra ba lho
dos in ves ti ga do res da Po lí cia Ci vil e do
Ser vi ço Avan ça do da Po lí cia Mi li tar, no
sen ti do de elu ci dar os cri mes. Ne nhu ma
pis ta ha via si do le van ta da até as úl ti- 
mas ho ras da tar de de on tem.

Um dos cor pos era   de um ho mem
iden ti fi ca do por Val der, en con tra do na
ma nhã de quin ta-fei ra (27), pró xi mo ao
po vo a do San to Ono fre, a 50 km da se- 
de do mu ni cí pio de San ta Lu zia. Val der,
  co nhe ci do co mo “Val der zi nho”, es ta- 
va de sa pa re ci do há qua tro di as. Há  in- 
dí ci os de se tra tar de um   acer to de
con tas, pois, de acor do com po pu la res
que es ti ve ram no lo cal, so bre seu ca dá- 
ver foi dei xa do um bi lhe te es cri to “is so é
pra vo cê apren der a ba ter em ca ra de
ho mem”, de au tor des co nhe ci do. O
cor po apre sen ta va per fu ra ções a ba la.

Cons ta que Val der ha via saí do há
qua tro di as do po vo a do San to Ono fre
em di re ção a Pro ma za. Jun to ao seu

cor po es ta va a mo to ci cle ta usa da por
ele.

OU TRO CRI ME – Uma mu lher iden ti fi- 
ca da co mo Keyla Pi e da de Ca mi lo, de
43 anos, foi en con tra da mor ta, em uma
área de ma ta gal no bair ro do An jo da
Guar da, em São Luís, na ma nhã de
quar ta-fei ra (26).

Cons ta que o ca dá ver de Keyla foi
en con tra do por po pu la res já sem rou- 
pas e com si nais de vi o lên cia, por vol ta
das 10h30 da ma nhã.

Uma cor da foi en con tra da amar ra da
no pes co ço da ví ti ma. A Po lí cia Mi li tar
foi aci o na da e nos le van ta men tos pre li- 
mi na res apu rou que a mu lher ha via saí- 
do de ca sa na noi te de Na tal (25) e des- 
de en tão es ta va de sa pa re ci da.

Pe ri tos da Po lí cia Téc ni ca es ti ve ram
no lo cal pa ra os le van ta men tos na bus- 
ca de pis tas téc ni cas pa ra elu ci dar o
cri me e fi ze ram a re mo ção do cor po
pa ra o Ins ti tu to Mé di co Le gal, pa ra as
pe rí ci as in ter nas.  A Po lí cia tra ba lha ini- 
ci al men te com a hi pó te se de fe mi ni cí- 
dio.
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