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RECEITA – FAROFA DE MILHO

Cruzadas

LIMPAR PIA DA COZINHA
1 - Remova toda a louça 
suja e quaisquer restos de 
comida. A pia deve estar 
vazia quando você começar 
a esfregá-la.
2 - Lave toda a superfície. 
Use um detergente suave, 
pano macio e água morna 
para limpar as torneiras, 
ralo e borda externa. Faça 
isso toda vez que você 
usar a pia, incluindo após a 
preparação de refeições ou 
depois de lavar a louça.
3 - Despeje água quente 
no ralo. Isso ajudará a 
eliminar o mau odor e 
suavizar quaisquer materiais 
pegajosos que possam 
estar ocultos no ralo. Não se 
esqueça de molhar toda a 
pia quando fizer isso, e faça 
isso várias vezes por semana.
4 - Despeje 1 colher de chá 
(5 ml) de bicarbonato de 
sódio e 1/4 de copo (60 
ml) de suco de limão sobre 
a superfície da sua pia, 
especialmente pelo ralo, 
pelo menos uma vez por 
semana. Deixe esta mistura 
agir durante cerca de 10 
minutos. Use água quente 
para enxaguar qualquer 
resíduo restante.
5 - Misture 1/2 xícara (120 ml) 
de bicarbonato de sódio e 
1/4 (60 ml) copo de suco de 
limão e despeja a solução 
diretamente no ralo pia. 
Em seguida, despeja 1/2 
(120 ml) copo de vinagre 
branco. Use a combinação 
destes ingredientes, uma vez 
por semana para ajudar a 
dissolver qualquer obstrução 
teimosa e higienizar o ralo.
6 - Enxágue a sua pia da 
cozinha com água quente 
após todas as rotinas de 
limpeza.

INGREDIENTES
1/2 pacote de farinha de milho
1 pacote de farofa de milho pronta
1 calabresa
250 gramas de bacon
250 gramas de linguiça defumada fininha
1 maço de cheiro verde
1 vidro pequeno de azeitonas
1 lata de milho
1 cenoura média ralada
1 pimentão grande picado
Alho, cebola e azeite para refogar

MODO DE PREPARO
1 - Refogue no azeite o alho e a cebola
2 - Adicione o bacon e deixe fritar
3 - Em seguida coloque a calabreza e a linguiça deixe fritar bem
4 - Adicione o resto dos ingredientes
5 - Com o fogo ainda ligado coloque a farinha de milho e mexa bem, desligue o fogo e acrescente a farofa pronta
6 - Pode servir quente ou frio
7 - Bom apetite
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Horóscopo

Novelas

Malhação – Vidas Brasileiras
Rafael, Márcio e Pérola tentam 
acalmar Camila. Valéria agradece 
Gabriela por cuidar de Márcio. Flora 
teme os treinos com Paulo para a 
apresentação no show de talentos. 
Jade se emociona com a história 
de Márcio e Camila e todos se 
surpreendem. Mel pede que Getúlio 
se apresente com ela no evento 
do Sapiência e Brigitte incentiva. 
Dandara, Talíssia e Érico falam 
com Jade sobre racismo. Márcio vê 
Fábio com Camila e avisa a Rafael. 
Fábio ameaça Camila, mas Rafael 
intercepta o rapaz, que acaba preso. 

Espelho da Vida
Lenita decide ir ao jantar com 
Emiliano, e Gentil se preocupa. Cris 
conhece Jorge e se impressiona. 
Michele ajuda Pat a se arrumar para 
o jantar. Américo atende o telefone 
de Ana para falar com Flávio. 
Edméia/ Grace tem um sonho com 
Margot e Ana. Solange derrama 
bebida em Emiliano ao vê-lo chegar 
com Lenita. Mariane se insinua para 
Marcelo. Ana se espanta com os 
comentários de Alain sobre Cris. 

O Tempo não Para
Marocas promete ajudar para que 
Carmen não sofra com o encontro 
entre Samuca e seu pai. Lúcio afirma 
a Betina que fará o possível para 
encontrar Livaldo. Marciana expulsa 
Vera Lúcia de casa. Betina recebe 
a visita de Lalá, que está disposto 
a chantageá-la para conseguir 
dinheiro. Carmen se enfurece quando 
Dom Sabino lhe conta que acordou 
com Agustina e que eles dormiriam 
em quartos separados quando as 
gêmeas estiverem sob sua tutela. 

Sétimo Guardião
Valentina revela a Egídio que 
Gabriel é seu filho, e Sampaio ouve 
a conversa. Gabriel e Luz se amam. 
Afrodite esconde de Nicolau o 
quimono de Diana. Rita de Cássia 
fica interessada na filmagem feita 
por Leonardo. Sampaio abre a porta 
para Valentina, que entra na gruta 
da fonte. Egídio se desespera com a 
invasão e sofre um acidente. León 
ataca Valentina. Lourdes Maria beija 
Júnior.  

QUINTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2018

ÁRIES: Positivo fluxo astral. A condição física 
mental está em ascensão, juntamente com o se-
tor profissional.

TOURO: Esperanças bem sucedidas, desejos con-
cluídos e exaltação profissional e social, estão pre-
vistos para você agora. 

GÊMEOS: Tendência à tristeza e ao pessimismo. 
Deverá evitar tais coisas para que tudo possa cor-
rer bem para você neste dia. 

CÂNCER: O sol lhe promete um dia dos mais favo-
ráveis. Aproveite. Cuide do seu dinheiro.

LEÃO: Deverá, também, impor sua personalida-
de ao tratar com terceiros para que seu crédito e 
reputação aumentem.

VIRGEM: Momento em que poderá lucrar pelos 
esforços que fizer no trabalho e em atividades 
comerciais e industriais.  

LIBRA: Alguém poderá lhe falar tentando tirar 
vantagem em negócios.  Este é um bom período 
do ano. Seja prático e objetivo.

ESCORPIÃO:  Como você não aceita derrota den-
tro de um plano mental elevado, deverá realizar 
o máximo neste dia a fim de chegar ao auge de 
suas pretensões.

SAGITÁRIO : Você vai se sentir mais fortalecido e 
cheio de vitalidade devido à boa posição dos planetas.

CAPRICÓRNIO :Evite, também, que abusem de sua 
boa fé e procure neste dia ser ativo, enérgico e tra-
balhador, sobretudo. Sairá vencedor.

AQUÁRIO :Dia favorável às suas transações fi-
nanceiras e para comprar ou vender bens mó-
veis e imóveis.  

PEIXES :Bom fluxo astral para compra e venda de 
produtos para lavoura e agropecuária.  
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A
s ins cri ções do aguar da do no vo
con cur so pú bli co da Po lí cia Ro do- 
viá ria Fe de ral (PRF) se rão re ce bi das
a par tir da pró xi ma se gun da-fei ra,

dia 3 de de zem bro. A con fir ma ção foi di vul- 
ga da pe la pró pria ban ca or ga ni za do ra, o
Ce bras pe.

Va gas aber tas
Os in te res sa dos po de rão con fir mar a par- 

ti ci pa ção até o dia 18 de de zem bro. Com is- 
to, a li be ra ção do edi tal de aber tu ra de ins- 
cri ções po de ocor rer a qual quer mo men to,
já cons tan do, in clu si ve, a aba do no vo cer- 
ta me no si te da or ga ni za do ra.

De acor do com de cla ra ção re cen te do
di re tor-ge ral da cor po ra ção, Re na to Di as, a
apli ca ção das pro vas de ve ocor rer em mar- 
ço.

O con cur so se rá pa ra o pre en chi men to
de 500 va gas pa ra o car go de po li ci al ro do- 
viá rio. Pa ra con cor rer ao car go de po li ci al
ro do viá rio é ne ces sá rio pos suir cur so de ní vel
su pe ri or em qual quer área de for ma ção,
além de car tei ra de ha bi li ta ção a par tir da
ca te go ria “B”. A jor na da de tra ba lho dos
ser vi do res é de 40 ho ras se ma nais.

Sa lá ri os ofe re ci dos
A re mu ne ra ção ini ci al da é de R$ 9.931,57,

já con si de ran do o au xí lio-ali men ta ção de R$
458. Além dis so, de acor do com a lei 13.371,
san ci o na da pe lo pre si den te Mi chel Te mer
em 2016, os ser vi do res con ta rão com mais
um re a jus te, em ja nei ro de 2019, quan do o
sa lá rio pas sa rá a ser de R$ 10.357,88, tam- 
bém com o be ne fí cio.

As sim que ini ci a das, as ins cri ções po de rão
ser fei tas so men te pe la in ter net, na pá gi na
ele trô ni ca do Ce bras pe, pe lo link
http://www.ces pe.unb.br/con cur sos/PRF_18

Os in te res sa dos tam bém de vem fi car
aten tos aos ho rá ri os. No dia 3, as ins cri ções
po de rão ser fei tas a par tir das 12 ho ras, en- 
quan to no dia 18, o en cer ra men to das ins cri- 
ções ocor re rá às 20 ho ras, pe lo ho rá rio de
Bra sí lia.

De qual quer for ma, o quan ti ta ti vo não
de ve su prir as ne ces si da des do ór gão. De
cor do com o di re tor-ge ral da PRF, Re na to Di- 
as, a PRF pre ci sa de 3.000 no vos ser vi do res,
que po dem ser con vo ca dos pe lo apro vei ta- 
men to de re ma nes cen tes do no vo cer ta me,
in de pen den te da ofer ta ime di a ta de 500 va- 
gas. O mo ti vo é que apro xi ma da men te

2.000 ser vi do res es tão em vi as de se apo sen- 
tar até o fi nal do ano.

A li be ra ção pa ra o no vo con cur so da PRF
es tá re la ci o na da ao prin ci pal ob je ti vo do
no vo mi nis té rio, cri a do por Me di da Pro vi só ria
em 27 de fe ve rei ro.

No en ten di men to do go ver no, a pas ta se- 
rá res pon sá vel por co or de nar e pro mo ver o
com ba te à cri mi na li da de em par ce ria com
os Es ta dos.

Jung mann res pon de pe lo co man do da
Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral, Po lí cia Fe de ral
(que tam bém te ve con cur so au to ri za do pa- 
ra 500 va gas), For ça Na ci o nal e pe lo De par- 
ta men to Pe ni ten ciá rio Na ci o nal (De pen),
an tes vin cu la dos ao Mi nis té rio da Jus ti ça.

Úl ti mo con cur so da PRF
O úl ti mo con cur so da PRF pa ra o car go de

po li ci al ro do viá rio ocor reu em 2013 e foi or- 
ga ni za do pe lo Ces pe/UnB. Ao to do fo ram
re gis tra dos 109.769 ins cri tos pa ra a ofer ta de
1.000 va gas.

A se le ção con tou com pro va ob je ti va,
exa me dis cur si vo, tes te de ca pa ci da de fí si- 
ca, ava li a ção de saú de, ava li a ção psi co ló- 
gi ca, in ves ti ga ção so ci al e aná li se de tí tu los.

A REMUNERAÇÃO INICIAL É DE R$ 9.931,57 PARA OS APROVADOS SÃO 500 VAGAS ABERTAS NO CONCURSO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

Edital do concurso da PRF sai a qualquer momento. Nível superior e iniciais de R$ 9,9 mil

500 vagas em concurso da
PRF e salários de R$ 9.900

https://banca.oimparcial.com.br/
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Agri cul to res fa mi li a res de Ma- 
ga lhães de Al mei da en tre ga ram 
nes ta se ma na 30 to ne la das de 
man di o ca co lhi das de sua pro pri- 
e da de com des ti no à ci da de de 
Ara ri pi na, em Per nam bu co, lo ca li-
da de on de re si de um dos re ser va- 
tó ri os da com pa nhia de ca pi tal 
aber to bra si lei ra, Am bev.

Ta bu lei ros do São Ber nar do
A co lhei ta foi fei ta nas áre as de 

pro du ção da Co o pe ra ti va dos 
Pro du to res Ru rais dos Ta bu lei ros do 
São Ber nar do.

Na pro pri e da de, os agri cul to res 
re ce bem o apoio dos téc ni cos da 
Agên cia Es ta du al de Pes qui sa 
Agro pe cuá ria e Ex ten são Ru ral do 
Ma ra nhão (Agerp/MA), que au xi li- 
am na ga ran tia da qua li da de da 
pro du ção lo cal.

Tes tes na man di o ca
A man di o ca es tá pas san do por

Cerveja de mandioca
Ambev testa produção de cerveja a partir de mandioca produzida na 
cidade de Magalhães de Almeida, no interior do Maranhão

A aber tu ra da pro gra ma ção 
na ta li na em São Luís, nes te sá ba- 
do (1º), vai ilu mi nar um dos pon tos 
mais bo ni tos do Cen tro His tó ri co 
da ci da de com atra ções que pro- 
me tem en can tar lu do vi cen ses e 
tu ris tas de to das as ida des. O Na- 
tal de To dos é uma re a li za ção do 
Go ver no do Ma ra nhão e da Pre- 
fei tu ra de São Luís com o apoio 
cul tu ral da Ce mar.

Pa ra a ce rimô nia de aber tu ra, 
em fren te ao Pa lá cio dos Leões, 
es tão pre vis tos fo gos de ar ti fí cio, 
che ga da do Pa pai No el, show 
com o sa xo fo nis ta Caio Mes qui ta, 
apre sen ta ção da Ban da do Bom 
Me ni no, chu va de ne ve com Trio 
de Cor das, Co ral Ad ven tis ta e 
pro je ção de ví deo map ping com 
ima gens das be le zas e cul tu ra do 
Ma ra nhão co brin do a fa cha da 
do Pa lá cio dos Leões. A pro gra- 
ma ção com di ver sas atra ções se- 
gue até o dia 23 de de zem bro.

O Na tal de To dos es te ano vem

Programação especial para o Natal

tes tes e, ca so a cer ve ja ria apro ve, 
de ve rá com prar mais to ne la das do 
Ma ra nhão.

A ati vi da de es tá li ga da ao acor- 
do man ti do en tre a Co o pe ra ti va e 
a Am bev na fa bri ca ção da cer ve ja 
“Nos sa”, ven di da so men te em Per- 
nam bu co.  O Go ver no do Ma ra- 
nhão re cen te men te fir mou par ce- 

ria com a Am bev pa ra a am pli a- 
ção dos in ves ti men tos no Es ta do.

O diá lo go com gran des em pre- 
sas vi sa dar pros se gui men to a es tra- 
té gia econô mi ca do Go ver no ba- 
se a da em in ves ti men tos pú bli cos – 
a exem plo de pro gra mas co mo 
Mais As fal to e Es co la Dig na – e pri- 
va dos.

com uma no va pro pos ta. A Pra ça 
Pe dro II se rá trans for ma da em uma 
Vi la En can ta da, am bi en ta da com 
di ver sos ce ná ri os que sim bo li zam o 
pe río do na ta li no. As cri an ças po- 
de rão se di ver tir nas pra ças Sol da- 
di nho de Chum bo, Ur si nhos Po la res 
e Bo ne co de Ne ve, ad mi rar a Ca sa 
do Pa pai No el, a chu va de ne ve e 
as lu zes da bo la en can ta da. A pra- 

ça e to da a área do Cen tro His tó ri- 
co já es tão re ce ben do de co ra ção 
es pe ci al tor nan do o lo cal ain da 
mais bo ni to pa ra a fes ta pre pa ra da 
pe lo Go ver no e Pre fei tu ra. Os ele- 
men tos de Na tal vão de co rar fa- 
cha das dos prin ci pais mo nu men tos 
da ci da de, en tre es tes, pra ças, 
igre jas, pré di os his tó ri cos e ou tros 
es pa ços.

Empresa ampliando setor comercial contrata. 

Ambos os sexo. Maiores, com ou sem 

experiência, para trabalhar em nosso 

departamento. Interessados enviar currículo p/ 

análise p/ email  rh_selecaoonline@out-

look.com / whatssap (98) 98337-2531 / ou 

deixar pessoalmente na Rua da Paz 245, 1º 

andar, esquina com a Rua 7 de Setembro – 

Centro. Somente nesta 5º e 6º feira.   

TEMOS VAGAS
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Se vo cê já achou ou -
sa do Anit ta ter bei ja do
24 pes so as num cli pe,
pre pa re-se: em en tre -
vis ta re cen te a um pro -
gra ma da TV ar gen ti -
na, a can to ra re ve lou
que já fez se xo a três –
e mais de uma vez!
Se gun do Anit ta, da pri -
mei ra vez ela es ta va
bê ba da e que foi com
um na mo ra do e ou tra
mu lher. “Já fiz mais de
uma vez e sem pre me
sen ti bem. Se vo cê
con fia na pes soa, que
na épo ca era meu na -
mo ra do, não acon te -
ce na da ruim“, ex pli -
cou a di va aos par ti ci -
pan tes do Po de mos
Ha blar.
“Pa ra que no fi nal se ja
bom pa ra to dos, e se
vo cê ti ver uma re la -
ção com uma das pes -
so as, vo cês pre ci sam
ter re gras. Vo cê tem
que con ver sar com
seu com pa nhei ro, pa -
ra sa ber o que ele gos -
ta ou não, pa ra nin -
guém se cha te ar”, ex -
pli cou a can to ra.
En quan to a car rei ra
de co la com hits e par -
ti ci pa ção co mo ju ra -
da no The Voi ce Me xi -
co, Anit ta apro vei ta a
vi da de sol tei ra. A can -
to ra se di vor ci ou do
em pre sá rio Ti a go Ma -
ga lhães es te ano.

Caliente! Anitta
revela que já fez
sexo a três

Juliana Paes sensualiza de
lingerie transparente: ‘tô linda!’
Que ti ro foi es se, Ju li a na Pa es? A atriz que- 
brou a in ter net ao pos tar uma fo to de lin- 
ge rie trans pa ren te em seu Ins ta gram na

noi te de ter ça-fei ra (27). “Acei to su ges tões
pa ra es ta le gen da… mas tô lin da!”, es cre- 
veu a atriz na le gen da. Os se gui do res pa- 

re ce ram con cor dar com ple ta men te.
“Mais do que lin da, ma ra vi lho sa”,  “deu sa”

e “uma fo to va le mais que mil pa la vras.”

Isis Valverde é atacada
após exibir corpo seco
dias após dar à luz

Isis Val ver de vem sen do ata ca da
em sua con ta ofi ci al do Ins ta gram
por exi bir o cor po se qui nho após
dar à luz seu pri mei ro fi lho, Ra el. Em
no vas fo tos, a ar tis ta sur pre en deu os
se gui do res com a bar ri ga se ca e foi
cri ti ca da. No Ins ta gram, Isis com- 
par ti lhou  uma fo to usan do um ves ti- 
do azul e exi bin do boa for ma após
pou cos di as do nas ci men to do fi lho.
A boa for ma da atriz vem di vi din do
opi niões de mui tos in ter nau tas. “Vá
cui dar da sua vi da e do seu fi lho ao
in vés de fi car na re de so ci al”, “Es tá
que ren do se mos trar pra quem?
Saia da in ter net e vá cur tir seu fi lho”.

Marina Ruy Barbosa
aparece com look
deslumbrante em

premiação

Ma ri na Ruy Bar bo sa mos- 
trou no Sto ri es do Ins ta- 

gram um pou co do lo ok
lu xu o so que usa ria no

even to re a li za do pe la Re- 
vis ta GQ, na noi te de ter- 
ça-fei ra (27), no Rio de

Ja nei ro. No ví deo a atriz
apa re ce fe chan do a san- 

dá lia e mos tra a fen da
po de ro sa do seu ves ti do
lon go, pre to e bri lhan te.

Mais tar de Ma ri na apa re- 
ceu des lum bran te no ho- 
tel Co pa ca ba na Pa la ce,
on de acon te ceu a 8ª edi- 

ção do GQ Men of The
Year! Com ba tom ver me- 
lho e os be los ca be los rui- 
vos sol tos, ela os ten tou o
cor pi nho es bel to em um
lon go bri lhan te com de- 

co tão e ca vas ge ne ro sas
nas la te rais. A atriz es ta va
acom pa nha da do ma ri- 
do, o pi lo to e em pre sá rio,

Ale xan dre Ne grão. Ela
ga nhou bei jos do ama do
e po sou com ele pa ra as
fo tos. Quem tam bém ti e- 
tou Ma ri na foi a jor na lis ta
Gló ria Ma ria, ou tra con vi- 
da da que foi pres ti gi ar a

pre mi a ção.

Rafaella Santos posa ao lado de jogador e
levanta rumores de reconciliação

Ra fa el la San tos, ir- 
mã de Neymar Jr, re- 
pre sen tou a fa mí lia
du ran te a se gun da
edi ção do Con cer to
de Na tal pro mo vi do
pe lo Ins ti tu to Neymar
Jr, na noi te de ter ça-
fei ra (27), no Gi ná sio
do Ibi ra pu e ra, em São
Pau lo. A jo vem es ta va
acom pa nha da da
mãe, Na di ne, e es co- 
lheu um ves ti do jus to, pre to, pa ra par ti ci par do even- 
to. Ra fa el la dei xou mui tas pes so as em dú vi das so bre o
sta tus do re la ci o na men to. O mo ti vo? É que ela po sou
ao la do do jo ga dor do Pal mei ras, Lu cas Li ma, com
que já foi fla gra da aos bei jos em maio de 2016, em um
res tau ran te em São Pau lo. Na épo ca, Lu cas ti nha 25
anos e ha via si do con vo ca do por Dun ga pa ra a Se le- 
ção Bra si lei ra pa ra jo gar a Co pa Amé ri ca.

Pabllo Vittar faz tutorial de maquiagem             
para revista gringa

Além de ar ra sar nos
lo oks, Pa bl lo Vit tar
tam bém en ten de
mui to de ma qui a- 
gem. Na   ter ça-fei ra
(27), a can to ra re a li- 
zou um tu to ri al de ma- 
ke pa ra a Re vis ta Vo- 
gue ame ri ca na. No ví- 
deo pu bli ca do no
Youtube, Pa bl lo con- 
tou os seus tru ques de
be le za e fez uma pe le
com bas tan te co ber tu ra. Ela ain da en si nou co mo faz
as fa mo sas sar das no ros to com o au xí lio de um gram- 
po de ca be lo. No Youtube, um tu to ri al de ma qui a- 
gem de 15 mi nu tos de Pa bl lo se mon tan do (Rihan na e
Ken dal Jen ner são es tre las que  fi ze ram o mes mo). No
Twit ter da Vo gue dos EUA, Pa bl lo foi des cri ta co mo
sím bo lo bra si lei ro de re sis tên cia pro gres sis ta, acom pa- 
nha da do tí tu lo “Pa bl lo Vit tar pa ra pre si den te”.

https://banca.oimparcial.com.br/
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E
s sa vai pra quem ti ra su jei- 
ra do na riz. Pra quem ti ra
ca ca es con di do. Mes mo
que não ad mi tam, mui tos

hu ma nos têm o há bi to de “lim- 
pa rem o sa lão” quan do não es- 
tão sen do ob ser va dos, na que le
mo men to de re cre a ção men tal.
Ago ra, quan to a co mer me le ca
do na riz, es pe ra mos que te nham
dei xa do es se há bi to na in fân cia.

A re fe ri da “me le ca” se for ma
com o mu co que re ves te as na ri- 
nas e, com os pê los mi nús cu los,
aju dam a fil trar o ar que res pi ra- 
mos, li vran do nos sos pul mões de
ger mes, su jei ra, po ei ra e pó lem.
Quan do es se mu co se tor na ge- 
la ti no so ou du ro vo cê de ve lim- 
par su as na ri nas. Mas ape sar de
a ideia de co mer me le ca não
pa re cer na da atra en te e mui to
me nos hi gi ê ni ca, exis te a hi pó te- 
se de que is so po de aju dar o sis- 
te ma imu no ló gi co. Sim, ami gos.
A ci ên cia des co briu que co mer
me le ca po de aju dar seu or ga nis- 
mo. Mas ape sar de a ideia de
co mer me le ca não pa re cer na- 
da atra en te e mui to me nos hi gi ê- 
ni ca, exis te a hi pó te se de que is- 

so po de aju dar o sis te ma imu no- 
ló gi co. Sim, ami gos. A ci ên cia
des co briu que co mer me le ca
po de aju dar seu or ga nis mo.

A te o ria vem do pes qui sa dor
Dr. Scott Nap per, pro fes sor de bi- 
oquí mi ca na Uni ver si da de de
Sas kat chewan. Ele en con trou no
mu co que se for ma nas na ri nas
um agen te que con tém pa tó ge-
nos es pe cí fi cos do meio am bi en- 
te e con di ções nas quais ca da
in di ví duo vi ve.

Ago ra vem a sa ca da da pes- 
qui sa. Quan do vo cê in ge re o
mu co, es tá in for man do seu sis te-
ma imu no ló gi co so bre os mi cror- 
ga nis mos pe ri go sos aos quais vo- 
cê es tá se ex pon do. Des sa for ma
vo cê in cen ti va ria seu pró prio
cor po a cons truir su as de fe sas.

O pro fes sor Wil li an Schaff ner,
da Uni ver si da de Van der bilt, dis- 
cor da da te o ria de Nap per. Ele
diz que nós en go li mos se cre ções
na sais o tem po to do, prin ci pal-
men te quan do dor mi mos, e é im- 
pro vá vel que is so tor ne nos so sis- 
te ma imu no ló gi co mais re sis ten te
ou imu ne.

 

 

Saiba o que acontece com o seu organismo
quando você come meleca

Comer meleca
pode ser bom

https://banca.oimparcial.com.br/
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AS VITÓRIAS SÃO MARCADAS COM BELOS GOLS NA COPA LIBERTADORES

O TRICOLOR VENCEU TODOS OS JOGOS POR GOLEADA NA COMPETIÇÃO

T
rês vi tó ri as em três jo gos. Es- 
sa é a cam pa nha do Sam- 
paio Cor rêa na edi ção de
2018 da Co pa Li ber ta do res

de Be a ch Soc cer. Me lhor do que
ven cer, é go le ar.

Na ma nhã des ta quar ta-fei ra
(28), a equi pe ma ra nhen se deu
mais um show na are na mon ta- 
da no Par que Olím pi co da Bar ra
no Rio de Ja nei ro.

Des sa vez, o triun fo tri co lor foi
con tra a equi pe pe ru a na do Ti to
Dra go: 10 a 4.

Clas si fi ca do pa ra as se mi fi nais
de for ma an te ci pa da, o Sam- 
paio Cor rêa en trou em qua dra
que ren do con so li dar a li de ran ça
do Gru po B.

E a dis po si ção tri co lor se trans- 
for mou em gols. Fi li pe (3), Ser gi- 
nho (2) e Ro dri go fi ze ram os gols
do ti me ma ra nhen se no pri mei ro
tem po, que ter mi nou na fren te: 6
a 2.

Na par ci al se guin te, o Sam- 
paio am pli ou o mar ca dor com
dois gols de Zé Lu cas e foi pa ra os
úl ti mos 12 mi nu tos por pu ra for- 
ma li da de: 8 a 2.

No úl ti mo pe río do, a equi pe
do Ti to Dra go (Pe ru) che gou a
des con tar, mas Fi li pe e Eu dim fe- 
cha ram a con ta e ga ran ti ram o
triun fo tri co lor por 10 a 4.

Com a vi tó ria so bre os pe ru a- 
nos, o Sam paio Cor rêa en cer rou
sua par ti ci pa ção na pri mei ra fa- 
se da Co pa Li ber ta do res com
100% de apro vei ta men to.

Tri co lor aguar da as quar tas
An tes da go le a da so bre os pe- 

ru a nos, o ti me tri co lor ha via ven- 
ci do o Ha ma cas FC (Bo lí via) por
7 a 0 e o Co de Iqui que (Chi le)
por 14 a 2.

Ago ra, os co man da dos do
téc ni co Ge o va ne Sou sa aguar- 
dam o com ple men to da ro da da
pa ra co nhe ce rem o pró xi mo ad- 
ver sá rio na Co pa Li ber ta do res na
fa se de quar tas de fi nal.

Kart vai co ro ar os   
cam peões de 2018

O ano foi cheio de emo ções,
adre na li na e ve lo ci da de. Pa ra os
Cam peões e vi ce- Cam peões
Ma ra nhen ses de Kart, foi um ano
de con quis tas!

Mui tos de les es tão nos pri mei- 
ros anos da prá ti ca do es por te,
co mo o João Gui lher me, ou tros
já co le ci o nam uma vas ta ex pe ri- 
ên cia no es por te, co mo o Mar- 
ce lo Ma dei ros.

Eles es ta rão reu ni dos nes te sá- 
ba do no Kar tó dro mo João Sa- 
lem, pal co des sa con quis ta, com
seus tro féus, ma ca cões, karts
con ver san do so bre a tem po ra da
de 2018 e pers pec ti vas pra 2019.

Lem bran do que o Cam pe o- 
na to Ma ra nhen se de Kart foi dis- 
pu ta do em 8 eta pas ao lon go do
ano com a úl ti ma e de ci si va eta- 
pa foi re a li za da em no vem bro
va len do pon tu a ção do bra da.

Fo ram seis ca te go ri as que dis- 
pu ta ram o tí tu lo. 2T No va tos/Gra- 
du a dos /Sê ni or, F4 No va tos /Gra- 
du a dos e Ca de te. As pro vas fo- 
ram dis pu ta das em du as ba te ri as
de 15 vol tas na pis ta.

Co nhe ça os Cam peõe:
– 2T Gra du a dos – Me dei ros
– 2T No va tos – Mar cos Fi lho
– 2T Sê ni or – Gil ber to Mar tins
– F4 Gra du a dos- Ser gi nho
– F4 No va tos – Dr. Deus de di te
– Ca de te – Wilk son Ne to

Tricolor encerrou participação na primeira fase da Libertadores com 100% de aproveitamento

Sampaio é o “rolo
compressor” do beach soccer

https://banca.oimparcial.com.br/
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Bando está cercado
INVASÃO A BACABAL

Na ma nhã des ta quar- 
ta-fei ra,  28,   a  Su pe rin- 
ten dên cia Es ta du al de 
Pre ven ção e Com ba te à 
Cor rup ção (SEC COR), 
em  ope ra ção con jun ta 
com o Gru po Es pe ci al 
de Com ba te ao Cri me 
Or ga ni za do (GA E CO) 
do Mi nis té rio Pú bli co Es- 
ta du al, deu cum pri men- 
to a man da dos de pri são 
pre ven ti va con tra o de- 
le ga do da Po lí cia Ci vil Ti- 
a go Mat tos Bar dal(fo to), 
 o in ves ti ga dor João Ba- 
tis ta de Sou sa Mar ques  e 
os ad vo ga dos Werther 
Fer raz Ju ni or e Ary Cor tez 
Pra do Jú ni or.

Fo ram tam bém re a li-
za das bus cas em su as re- 
si dên ci as, si mul ta ne a- 
men te, em São Luís e Im- 
pe ra triz.

As pri sões   fo ram de-
cre ta das pe la Pri mei ra 
Va ra Cri mi nal de São Luís 
 e de cor ren tes  de in ves-

Delegado Bardal é preso de novo

ti ga ção con jun ta ini ci a da 
no pri mei ro se mes tre des- 
te ano, que apon ta que 
os pre sos se as so ci a ram, 
de for ma es tá vel e per- 
ma nen te, em uma ver da- 
dei ra or ga ni za ção cri mi- 
no sa, com o pro pó si to de 
re ce ber pro pi nas de  gru- 
pos cri mi no sos, vin do a re- 
ce ber par ce la dos pro du- 
tos dos as sal tos a agên ci- 
as ban cá ri as, pa ra “fe- 

char os olhos” , dei xan do 
de pro ce der in ves ti ga ção 
efe ti va  e a pro te ger  cri- 
mi no sos que in te gra vam 
o cri me or ga ni za do.  A en- 
ge nha ria cri mi no sa, a 
prin cí pio, re mon ta aos 
anos de 2015 e 2016, 
quan do Ti a go Bar dal   as- 
su miu o co man do da Su- 
pe rin ten dên cia Es ta du al 
de In ves ti ga ções Cri mi- 
nais-Seic.

Outro ladrão é preso
Po li ci ais da Su pe rin ten- 

dên cia Es ta du al de In ves- 
ti ga ções Cri mi nais (Seic) 
pren de ram Mau ro Sér gio
Pe rei ra de As sun ção, 49
anos, no Ter mi nal Ro do- 
viá rio de São Luís, na tar- 
de de ter ça-fei ra (27).

A pri são se deu em
cum pri men to a man da- 
do de pre ven ti va, ex pe- 
di do pe la Co mar ca de
San to Antô nio dos Lo pes.

Cons ta que Mau ro se- 
ria um dos au to res do ar- 
rom ba men to da agên cia
do Bra des co da ci da de
de San to Antô nio dos Lo- 
pes, ocor ri do no dia 10
ou tu bro des te ano.

Ele te ria tam bém, par ti- 
ci pa do do rou bo à lo ja
de uma ope ra do ra de te- 
le fo nia no mu ni cí pio de
Dom Pe dro.

Ain da de acor do com
as in ves ti ga ções, o pre so
tam bém  era res pon sá vel
pe la lo gís ti ca da qua dri- 

lha, dan do su por te aos
de mais cri mi no sos que vi- 
nham prin ci pal men te dos
es ta dos do Ma to Gros so e
Ma to Gros so do Sul.

Mau ro te ria a in cum- 
bên cia de alu gar re si dên- 
ci as pa ra abri gar a qua- 
dri lha no es ta do e com- 
prar os equi pa men tos uti- 
li za dos  pa ra ar rom bar as
ins ti tui ções fi nan cei ras.

Mau ro de As sun ção foi
o  quin to mem bro des sa
as so ci a ção cri mi no sa
pre so por po li ci ais da
Seic.

No iní cio do mês, fo ram
pre sos, no mu ni cí pio de
Dom Pe dro/MA, Bru no de
Li ma, co nhe ci do com
“Bo qui nha”,  Fran cis co Sil- 
va de Oli vei ra, co nhe ci- 
do co mo “Pan ti ca”, Ma- 
teus Sil va de Oli vei ra Mo- 
rei ra e Eris van do Ro dri- 
gues de Oli vei ra. Ou tros
ban di dos es tão sen do
pro cu ra dos.

Gru pa men tos das For ças Po li ci ais
con ti nu am o cer co aos in te gran tes da
qua dri lha que as sal ta ram Ban co do
Bra sil de Ba ca bal.  Nes ta quar ta-fei ra, a
ca ça da aos ban di dos se con cen trou
nas zo nas ru rais de La go do Jun co e La- 
go da Pe dra.

 Cons ta que um agen te pe ni ten ciá rio,
iden ti fi ca do  co mo Glau ber, foi atin gi do
com um ti ro de ras pão, ao ten tar fu rar
um  blo queio de po li ci ais que es ta vam
à pai sa na.

Ele foi en ca mi nha do pa ra aten di- 
men to no Hos pi tal Ser ra de Cas tro,  em
La go da Pe dra.

 Com in for ma ções de que os as sal tan tes
es ta ri am  cir cu lan do pe lo mu ni cí pio, a
Se cre ta ria de Edu ca ção de La go do
Jun co, te men do pe la se gu ran ça de
alu nos e fun ci o ná ri os, de ter mi nou a sus- 
pen são das au las. A in for ma ção de que
cri mi no sos  te ri am in va di do uma  es co la
e fa zen do re féns os alu nos não foi con- 
fir ma da pe las au to ri da des po li ci ais.

He li cóp te ros do CTA so bre vo am a re- 
gião em bus ca do ban do, di an te da
con fir ma ção de que os ban di dos fo ram
vis tos na ci da de de La go do Jun co nas
úl ti mas ho ras. Mas há a pre sun ção de
que   já te nham dei xa do a re gião. As
bus cas têm con ti nui da de.

O mo to ris ta Oba di as Pe rei ra da Sil va,
que di ri gia o ca mi nhão-baú usa do no
as sal to ao BB em Ba ca bal, es tá de sa pa- 
re ci do. Fa mi li a res não con se guem qual- 
quer ti po de con ta to com o mo to ris ta.
O ca mi nhão M. Benz/L1218, de pla ca
JJC-0942, foi in cen di a do em uma es tra- 
da vi ci nal du ran te a fu ga da qua dri lha.
Os as sal tan tes che ga ram à ci da de
den tro do ca mi nhão-baú, que foi le va- 
do di re to pa ra os fun dos da agên cia do
Ban co do Bra sil, on de foi ex plo di do o
co fre prin ci pal. Gran de quan ti da de de
di nhei ro foi trans por ta da no ca mi nhão-
fur gão e de pois  trans fe ri da pa ra ou tros
veí cu los. As For ças Po li ci ais con ti nu am
as bus cas.
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