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DICAS
EN FREN TAR O CA LOR

1- A pri mei ra di ca e a prin ci pal

de las é a hi dra ta ção. No tem po

quen te, vo cê aca ba per den do

mui to lí qui do e sais mi ne rais

atra vés da trans pi ra ção, sen do

mui to im por tan te re por o que foi

per di do. Lem bre-se de be ber

mui to lí qui do, prin ci pal men te se

vo cê tra ba lha em lo cais aber- 

tos e fi ca cons tan te men te ex- 

pos to ao ca lor do sol. Evi te be bi- 

das al coó li cas e ca fé.

2- Quan do o as sun to é ali men- 

ta ção, es co lha ali men tos le ves,

co mo  fru tas e le gu mes. Se no

seu pra to não po de fal tar car- 

ne, por que não es co lher um

pei xe? Evi te co mer ali men tos

com mui ta gor du ra ou fri tu ras.

3- Lem bre-se de que o ca lor es- 

tra ga mais ra pi da men te os ali- 

men tos, en tão con ser ve ade- 

qua da men te seus pra tos. Se vo- 

cê le va co mi da pa ra o tra ba lho

ou pre ten de le var um lan chi nho

pa ra a praia, lem bre-se de co lo- 

cá-los em sa co las tér mi cas. Evi- 

te co mer pro du tos co mo mai o- 

ne se e io gur tes, eles ten dem a

es tra gar com mai or fa ci li da de.

4- Evi te rou pas que di fi cul tam a

trans pi ra ção, co mo pe ças jus- 

tas e de te ci do sin té ti co. Al go- 

dão é uma óti ma pe di da! Pro- 

cu re usar co res mais cla ras, es- 

sas pe ças es quen tam me nos

que as rou pas es cu ras.

5- Se vo cê não es ti ver aguen- 

tan do o ca lor e pre ten de ir a

prai as ou pis ci nas, lem bre-se de

que a ex po si ção ao sol só é re- 

co men da da até as 10 da ma- 

nhã e após as 16 ho ras.

NOVELA 24/01/19
Ma lha ção – Vi das Bra si lei ras
Ma ria Ali ce se de ses pe ra com

as pro vo ca ções de Pé ro la, e

Ro sá lia ten ta acal mar a fi lha.

Lou ren ço acu sa Bryan, e San ti a- 

go se emo ci o na com a ati tu de

do pai. Ti to e Ga ro to pe dem

que Gui os aju de a con ven cer

Fa bi a na a de vol ver a cai xa de

Hei tor. San ti a go de sa ba fa com

Lou ren ço.

Es pe lho da Vi da
Os ca pan gas de Gus ta vo se as- 

sus tam com lu zes e sons que sa- 

em do con ven to e de sis tem de

pla no. Ze zé con sul ta as car tas

pa ra Gen til e diz que pre vê um

no vo amor pa ra a do na da

pen são. Cris/Ju lia con ta pa ra

Do ra que Hil de gard quer afas- 

tá-la de Da ni lo.

O Tem po não Pa ra
Pe tra se pre o cu pa com a re per- 

cus são da ma ni fes ta ção. Wa- 

les ka é se ques tra da pe los ho- 

mens de Flo rên cio. Ma teus per- 

ce be que os con ge la dos es ca- 

pa ram pe lo te lha do e os cap tu- 

ra, mas Me ne lau con se gue fu- 

gir. Pe tra se cer ti fi ca de que Ma- 

ro cas é a úni ca hos pe dei ra do

ví rus. D

Sé ti mo Guar dião
Pa ra des pis tar Luz, Ga bri el é ru- 

de com a ama da. Luz afir ma a

Sós te nes que des co bri rá o mis- 

té rio que en vol ve Ga bri el. Jú ni or

co men ta com Ge an dro que

seu pla no pa ra se apro xi mar de

Luz es tá dan do cer to. Eu ri co im- 

plo ra a aju da de Mi lu. Eu ri co
 im plo ra a aju da de Mi lu. Ola vo

de ci de vol tar pa ra Ser ro Azul

com Lau ra. Sam paio
 pe de que Ro bé rio ti re Ju dith do

ca sa rão du ran te a noi te.

RECEITA – FILÉ DE TILÁPIA EMPANADO

IN GRE DI EN TES:
 1 ki lo (po de ser meio) de fi lé de ti- 

lá pia
 200 gra mas de fa ri nha de ros ca

 200 gra mas de fa ri nha de tri go
 sal a gos to

 pi men ta-do-rei no a gos to
 200 ml de lei te

 3 ovos
 óleo

MO DO DE PRE PA RO:
 1 – Ba ta os ovos e o lei te em uma

ba cia e tem pe re com sal e pi- 

men ta-do-rei no.
 2 – Em um re ci pi en te co lo que a

fa ri nha de tri go e em ou tro a fa ri-

nha de ros ca.
 3 – Tem pe re a ti lá pia com sal e pi- 

men ta-do-rei no, cor te em pe da- 

ços pe que nos de sua pre fe rên- 

cia.
 4 – Pas se as ti lá pi as pri mei ra men- 

te pe la fa ri nha de tri go, em pa- 

nan do os dois la dos.
 5 – Pas se pe la mis tu ra de ovos e

lei te e pas se na fa ri nha de ros ca,

em pa nan do dos dois la dos.
 6 – Fri tar em óleo bem quen te por

3 mi nu tos.

CRUZADA DO DIA
SO

LU
Ç

Ã
O

HORÓSCOPO
24/01/19
ÁRI ES
Dia em que de ve rá en fren tar al- 

guns obs tá cu los, em seu lar. Mas

se usar de fa to a in te li gên cia,

con se gui rá su pe rá-los com su- 

ces so. O
 seu po ten ci al cri a ti vo con ti nua

for te.

TOU RO
Óti ma opor tu ni da de no se tor

co mer ci al, com pro ba bi li da de

de lu cros.

GÊ ME OS
Dia um tan to quan to agi ta do

pa ra vo cê. Mas, pa ra que tu do

saia a con ten to, de ve rá to mar

uma ati tu de.

CÂN CER
Enor mes pro ba bi li da des de re a- 

li zar su as mais an ti gas es pe ran- 

ças. Te rá tam bém, au men tos

de lu cros e mui to pro gres so pro- 

fis si o nal.

LEÃO
No vos pla nos pa ra sua ele va- 

ção de car go e de co nhe ci- 

men tos pro fis si o nais de ve rão ser

es tu da dos ago ra

VIR GEM
Dia em que fa rá mui tas re la- 

ções, mas pou cas ami za des sin- 

ce ras e le ais.

LI BRA
Dia em que de ve rá to mar cui- 

da do com es tra nhos, no vas

ami za des, vi zi nhos e pes so as

que são de sua in tei ra con fi an- 

ça.

ES COR PIÃO
Dia em que re ce be rá o au xí lio

de pes so as de po si ção su pe ri or.

Sua mo ral de ve rá ser exal ta da.

SA GI TÁ RIO
A in fluên cia as tral lhe pro pi cia

fe liz con ta tos com os pais, fi lhos,

pa ren tes e com pes so as de sua

al ta es ti ma.

CA PRI CÓR NIO
Dia be né fi co. Fa vo ra bi li da de

em tu do o que pre ten da re a li- 

zar. Fa ça des te dia, um mar co

de es pe ran ças, oti mis mo e fe li- 

ci da de.

AQUÁ RIO
Mais dis po si ção pa ra pen sar em

no vas em pre sas ou es pe cu la- 

ções. Vo cê sen ti rá uma for te ne- 

ces si da de de ex pres sar su as.

PEI XES
Dia em que pe la in fluên cia e

co la bo ra ção dos ami gos, vi zi- 

nhos e dos su pe ri o res po de rá re- 

a li zar seus de se jos.

https://banca.oimparcial.com.br/
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O
Ser vi ço de Se le ção de 
Pes so al da Ma ri nha do 
Bra sil faz sa ber aos in- 
te res sa dos a aber tu ra 

de no vo edi tal de con cur so pú- 
bli co (Con cur so Ma ri nha 2019) 
pa ra pre en cher tur mas pa ra in- 
gres so no cur so de for ma ção de 
apren di zes ma ri nhei ros. Se gun do 
o do cu men to de aber tu ra pu bli- 
ca do, são 1.000 va gas aber tas, 
com re ser va de 20% de las pa ra 
os can di da tos ne gros. Os apro- 
va dos no cer ta me vão ini ci ar o 
cur so em 2020.

Po dem par ti ci par do con cur so 
de apren di zes ma ri nhei ros can di- 
da tos que te nham o di plo ma de 
ní vel mé dio com ple to, que se- 
jam do se xo mas cu li no, não se- 
jam ca sa dos ou te nham cons ti- 
tuí do união es tá vel, as sim per- 
ma ne cen do du ran te to do o pe- 
río do em que es ti ver na Es co la 
de Apren di zes, ter al tu ra en tre 
1,54m e 2,00m e ter ida de en tre 
18 e 21 anos no pri mei ro dia do 
mês de ja nei ro 2020.

Du ran te o cur so, o apren diz 
ma ri nhei ro re ce be rá uma re mu- 
ne ra ção ati nen te à sua gra du a- 
ção, co mo pre vis to na Lei de Re- 
mu ne ra ção dos Mi li ta res, fi xa da 
em R$ 981. Após for ma ção pas- 
sam a re ce ber R$ 1.044 no pos to 
de gru me te. Na ocu pa ção de 
ma ri nhei ro, eles têm o sol do de 
R$ 1.560, sem es pe ci a li za ção e

 

se es pe ci a li za dos e en ga ja dos, 
de R$ 1.856. Além dis so, se rão 
pro por ci o na dos ali men ta ção, 
uni for me, as sis tên cia mé di co-
odon to ló gi ca, psi co ló gi ca, so ci- 
al e re li gi o sa.

Ins cri ção Con cur so Ma ri nha
 Os in te res sa dos em con cor rer a 

uma das va gas po de rão se ins- 
cre ver até dia 13 de fe ve rei ro de 
2019, sen do obe de ci do o ho rá rio 
ofi ci al de Bra sí lia-DF. As ins cri ções 
po de rão ser fei tas no en de re ço 
ele trô ni co ofi ci al (www.in gres so- 
na ma ri nha.mar.mil.br). A ta xa de 

ins cri ção cus ta R$ 42, de ven do 
ser pa ga até o dia 20 de fe ve rei- 
ro.

Con for me lei, ha ve rá isen ção 
do va lor da ta xa de ins cri ção pa- 
ra os can di da tos que per ten çam 
à fa mí lia ins cri ta no Ca das tro 
Úni co pa ra Pro gra mas So ci ais 
(Ca dÚ ni co), do Go ver no Fe de- 
ral, cu ja ren da fa mi li ar men sal 
per ca pi ta se ja in fe ri or ou igual a 
meio sa lá rio-mí ni mo na ci o nal, 
bem co mo pa ra os can di da tos 
do a do res de me du la ós sea em 
en ti da des re co nhe ci das pe lo Mi- 

nis té rio da Saú de.
Pro vas

 As ava li a ções es cri tas se rão apli- 
ca das no dia 12 de abril de 2019 
nas ci da des de São Luís-MA, Sal- 
va dor-BA, Na tal-RN, Olin da-PE, 
Pa ra na guá-PR, For ta le za-CE, Be- 
lém-PA, San ta na-AP, Par naí ba-PI, 
San ta rém-PA, Rio de Ja nei ro-RJ, 
São Pe dro da Al deia-RJ, An gra 
dos Reis-RJ, No va Fri bur go-RJ, Vi- 
la Ve lha-ES, Rio Gran de-RS, Por to 
Ale gre-RS, Flo ri a nó po lis-SC, La- 
dá rio-MS, Bra sí lia-DF, São Pau lo-
SP, Ma naus-AM e San tos-SP.

Vi san do à con tra ta ção de 16
no vos Pro fes so res Subs ti tu tos, a
Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra- 
nhão (Ue ma) anun cia a re a li za- 
ção de seis Pro ces sos Se le ti vos.

Em to dos os ca sos os Do cen tes
de vem cum prir jor na das de 20h
se ma nais e fa rão jus à re mu ne ra- 
ção de R$ 2.095,45. Va le res sal tar
que as opor tu ni da des con tem- 
plam os Cen tro de Es tu do Su pe ri- 
or de Ba ca bal/ De par ta men to
de Le tras; Cen tro de Edu ca ção,
Ci ên ci as Exa tas e Na tu rais – CE- 

CEN/ Cur so de Mú si ca; Cen tro
de Es tu dos Su pe ri o res de Ca xi as/
De par ta men to de Edu ca ção;
Cen tro de Es tu dos Su pe ri o res de
Bar ra do Cor da/ Cur so de Le tras;
Cen tro de Es tu dos Su pe ri o res de
Co dó/ De par ta men to de Ad mi- 
nis tra ção e Cen tro de Es tu dos
Su pe ri o res de Co e lho Ne to/ Cur- 
so de Le tras.

Pa ra se ins cre ver é ne ces sá rio
com pa re cer até dia 31 de ja nei- 
ro de 2019, no Pro to co lo Ge ral
da Uni ver si da de Es ta du al do Ma- 

ra nhão – Ue ma, lo ca li za do na
Ci da de Uni ver si tá ria Pau lo VI,
Ave ni da Lou ren ço Vi ei ra da Sil- 
va, n.º 1000, Jar dim São Cris tó- 
vão, São Luís – MA, no ho rá rio
das 9h às 17h. Em al guns ca sos o
pe di do de par ti ci pa ção tam- 
bém se rá re ce bi do no Pro to co lo
do Cen tro de Es tu dos de ten tor
da va ga. Co mo for ma de clas si- 
fi car os ins cri tos se rá re a li za da
pro va di dá ti ca e jul ga men to de
tí tu los, por meio da aná li se do
Cur rí cu lo Lat te sde vi da men te

Saiu o edital para aprendizes marinheiros com 1.000 vagas abertas! Inscrições poderão ser feitas
até o dia13 de fevereiro de 2019. As provas serão aplicadas no mês de abril

1.000 vagas na Marinha

16 oportunidades na Universidade Estadual 

https://banca.oimparcial.com.br/
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PAC Ponta do São Chico
Flávio Dino autoriza construção de praça e obras de saneamento onde existiam
palafitas. Aterro será construído nas áreas de alagamentos causados pelas marés

Rodoviários podem parar atividades
O Sin di ca to dos Ro do- 

viá ri os do Ma ra nhão in- 
for ma que, di an te de de- 
nún ci as apu ra das, es tá
no ti fi can do os Con sór ci os
Upa on-Açu e Cen tral,
que atu am no Sis te ma de
Trans por te Pú bli co de São
Luís. A mo ti va ção é por
con ta dos sa lá ri os em
atra so dos tra ba lha do res
e a não dis po ni bi li za ção
do tí que te-ali men ta ção.

Jun tos, os dois con sór- 
ci os reú nem dez em pre- 
sas, oi to que in te gram o
Upa on-Açu e du as que
per ten cem à Cen tral. A
no ti fi ca ção ex pe di da
nes ta quar ta-fei ra (23),
pe lo de par ta men to ju rí di- 
co do Sin di ca to dos Ro- 
do viá ri os do Ma ra nhão,
con ce de aos con sór ci os
um pra zo de 72 ho ras pa- 
ra que os pa ga men tos
de vi dos se jam efe tu a dos
aos tra ba lha do res, ca so
con trá rio, a ope ra ção

des sas em pre sas na
Gran de São Luís se rá sus- 
pen sa. “Além das em pre- 
sas do Gru po 1001, que
por dois di as per ma ne ce- 
ram sem ro dar na ci da- 
de, há pro ble mas se me- 
lhan tes, iden ti fi ca dos em
ou tras em pre sas que
com põem es ses dois con- 
sór ci os. Es ta mos to man do
to das as pro vi dên ci as le- 
gais, in clu si ve, in for man- 
do a Jus ti ça so bre os nos- 
sos pró xi mos pas sos. Se os
tra ba lha do res des ses dois
con sór ci os não re ce be- 
rem o que são de les por
di rei to, após 72 ho ras, ou
se ja, a par tir de se gun da-
fei ra (28), co bra do res e
mo to ris tas des sas dez em- 
pre sas irão cru zar os bra- 
ços”, con clui Isaías Cas te- 
lo Bran co, pre si den te do
Sin di ca to dos Ro do viá ri os
do Ma ra nhão.

No que se re fe re ao
Gru po 1001, que por dois

di as con se cu ti vos fi cou
com os ôni bus sem ro dar
na ca pi tal, os em pre sá ri- 
os pa ga ram os sa lá ri os
dos tra ba lha do res que
es ta vam atra sa dos. Em
re la ção ao adi an ta men- 
to de sa lá rio que de ve ria
ter si do dis po ni bi li za do no
úl ti mo dia 20, os re pre sen- 
tan tes do Gru po 1001 so li- 
ci ta ram um pra zo de até
o dia 2 de fe ve rei ro pa ra
que o di nhei ro caia na
con ta dos fun ci o ná ri os.
Com o acor do fei to nes ta
quar ta-fei ra (23), os ôni- 
bus do Gru po 1001 vol ta- 
ram a cir cu lar nor mal- 
men te.

Programação no Sesc
En cer ran do a pro gra- 

ma ção de fé ri as do Te a- 
tro Sesc, nes te fim de se- 
ma na so be ao pal co o
gru po En Can to Co le ti vo
Cul tu ral, com o es pe tá- 
cu lo Ca zu za – Mos tra Tua
Ca ra, na sex ta-fei ra (25),
às 19 ho ras e no sá ba do
(26), a Cia Mi ra Mun do
apre sen ta seu mais re- 
cen te es pe tá cu lo de cir- 
co/te a tro de rua “Pa li ta
Ar ru a çan do”, às 16 ho ras.
Am bos os es pe tá cu los
são gra tui tos com re ti ra- 
da de in gres so 1h an tes
na bi lhe te ria do te a tro.

Com 75 mi nu tos de du- 
ra ção, o es pe tá cu lo Ca- 
zu za – Mos tra Tua Ca ra é
um show cê ni co, can ta- 
do ao vi vo pe lo elen co
con ta a his tó ria de um
dos mai o res po e tas e le- 
tris tas bra si lei ros de to dos
os tem pos, por meio da
apre sen ta ção de seus
gran des su ces sos, per me- 

a dos por ce nas de fa tos
re le van tes da sua vi da.
Da for ma ção do Ba rão
Ver me lho às úl ti mas cri ses
que pre ce de ram sua
mor te pre co ce, o es pe tá- 
cu lo é cheio de ale gria,
emo ção e rei vin di ca ções
so ci ais.

Já vi ran do tra di ção de
abrir as por tas pa ra a cri- 
an ça da aos sá ba dos, a
par tir das 16h é a vez da
Cia Mi ra Mun do com a
pe ça “Pa li ta Ar ru a çan- 
do” que con ta a his tó ria
da pa lha ça Pa li ta que
che ga no seu car ro re- 
cém com pra do con vi- 
dan do os es pec ta do res a
en sai ar com ela o seu clip
mu si cal. 

Po rém, in fe liz men te, o
car ro co me ça a fa lhar e
dar pro ble ma e, ao ve ri fi- 
car o mo ti vo, a atra pa- 
lha da pa lha ça des co bre
que o car ro es tá sem ga- 
so li na.

Pro je to

O go ver na dor Flá vio Di no as si nou or- 
dem de ser vi ço pa ra o iní cio das obras
do pro je to PAC Pon ta do São Fran cis co.

Além de um ater ro pa ra cons tru ção
de pra ça, qua dras e uma ave ni da que
in ter li ga rá o bair ro às vi as vi zi nhas, o pro- 
je to tam bém in clui obras de abas te ci- 
men to de água, sa ne a men to bá si co e
me lho ria da ilu mi na ção pú bli ca. “Te re- 
mos aqui um gran de avan ço, um gran- 
de be ne fí cio, na me di da em que es ses
R$ 7 mi lhões fei tos no nos so go ver no,
em par cei ra com o go ver no fe de ral e a
pre fei tu ra de São Luís, vão ga ran tir a ur- 
ba ni za ção de to do o ter ri tó rio”, afir mou
o go ver na dor Flá vio Di no.

Os an ti gos mo ra do res das pa la fi tas
tam bém se rão con tem pla dos com as
me lho ri as do bair ro. Atu al men te, eles
re ce bem o alu guel so ci al no va lor de R$
500 pa ra pa gar a es ta dia pro vi só ria. E

em bre ve se rão con tem pla dos com
par te das 256 uni da des do Re si den ci al
Jo sé Cha gas, uni da des do Mi nha Ca sa
Mi nha Vi da cons truí das pe lo Go ver no
do Es ta do na Ave ni da Fer rei ra Gul lar.

O ater ro se rá cons truí do nas áre as su- 
jei tas a ala ga men tos cau sa dos pe lo flu- 
xo das ma rés e ha ve rá ain da a cons tru- 
ção de equi pa men tos pú bli cos de
apoio à pes ca e la zer, em con for mi da- 
de com seus res pec ti vos pro je tos ur ba- 
nís ti cos e com ple men ta res.

Es tá pre vis ta tam bém a cri a ção de
es ta ci o na men tos, ram pas de aces so
pes quei ro ao Rio Anil e Ba cia de São
Mar cos, além de gal pão de apoio a co- 
mu ni da de pes quei ra ali exis ten te e lo- 
ca li za das ao lon go da Ave ni da Fer rei ra
Gou lart.

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ana Maria Braga faz
comentário racista

Ana Ma ria Bra ga mal
vol tou de fé ri as e já
cau sou mais uma po -
lê mi ca no Mais Vo cê.
No pro gra ma des ta
ter ça-fei ra (22), Ana
fez um co men tá rio
mais do que in gra to
so bre a apa rên cia de
um te les pec ta dor en -
quan to ana li sa va fo tos
en vi a das por fãs no
de sa fio
#10yearchallenge,
que com pa ra cli ques
com dez anos de di fe -
ren ça.
Tu do ia bem até Lou ro
Jo sé de bo char do ca -
be lo de um dos
fãs:“Meu Deus, Igor.
Vou te fa lar: ain da
bem que vo cê cor tou
es se ca be lo. Gra ças a
Deus!”. O pro ble ma foi
quan do Ana en trou na
brin ca dei ra e re sol veu
cri ti car Lou ro.
Foi nes te mo men to
que a apre sen ta do ra
per deu a mão: “É in ve -
ja! Ca be lo li so, bo ni to
do me ni no. Lin do! Vo -
cê, que nun ca te ve
ca be lo li so, es tá com
in ve ja do ca be lo do
me ni no. Fa la a ver da -
de, Lou ro! Vo cê nem
po dia dei xar cres cer!
Não é? To do cheio de
ca chi nhos es se me ni -
no aqui em bai xo…”,
dis se.

CR7 é criticado após foto

Cris ti a no Ro nal do pos tou uma fo to em su- 
as re des so ci ais e não pe gou na da bem. O

mo ti vo? O cra que da Ju ven tus pos tou a
ima gem, na qual faz uma sel fie, den tro de
um avião no dia em que Emi li a no Sa la foi
da do co mo de sa pa re ci do exa ta men te
após um aci den te aé reo. Den tre as crí ti- 
cas em re la ção a ima gem, a mais for te

veio do ex-jo ga dor Gary Li ne ker. “Não é o
dia pa ra es te tui te. Re al men te não é”.

Vanderson excluído do BBB

O bió lo go e pro fes sor Van der son,
de 35 anos, foi ex cluí do do Big
Brother Bra sil 2019. Na ma nhã des ta
quar ta-fei ra (23), a de le ga da Ri ta
Sa lim, ti tu lar da De le ga cia de Aten-
di men to à Mu lher de Ja ca re pa guá
(DE AM), no Rio de Ja nei ro, com pa- 
re ceu aos es tú di os da Glo bo pa ra
con du zi-lo a pres tar de poi men to. O
de par ta men to re ce beu a so li ci ta- 
ção da Po lí cia Ci vil do Acre, es ta do
do par ti ci pan te, on de ele é in ves ti- 
ga do por agres são, aten ta do ao
pu dor e es tu pro. Co mo ele pre ci sou
sair da ca sa, a pro du ção de ci diu
pe la eli mi na ção do par ti ci pan te.

Ângelo Paes Leme chora morte de Caio Junqueira

Ân ge lo Pa es Le me,
45, acor dou com a
tris te no tí cia da mor te
de Caio Jun quei ra,
42, seu ami go há 30
anos. “O Caio era um
gran de ator, um gran- 
de ami go. Fi ze mos
gran des coi sas jun tos,
des co bri mos coi sas,
so mos da mes ma ge- 
ra ção… Pas sa mos
por mui tos mo men- 
tos”, lem bra Ân ge lo. Caio fa le ceu no Hos pi tal Mi guel
Cou to após um gra ve aci den te, e Ân ge lo foi vi si tá-lo
na úl ti ma quin ta-fei ra (17) pa ra sa ber do es ta do do
ami go. Os dois tra ba lha ram jun tos em “O Quin to dos
In fer nos” (Glo bo, 2002) e em tra mas da Re cord, co mo
“A Lei e o Cri me” (2009), “Ri bei rão do Tem po” (2010), e
Jo sé do Egi to (2013). “Exis te uma ir man da de mes mo
en tre a gen te. Sem pre o ad mi rei mui to”.

Ator Caio Junqueira morre aos 42 anos

O ator Caio Jun- 
quei ra, co nhe ci do
pe lo Ne to do fil me
‘Tro pa de Eli te’, além
de mui tos ou tros pa- 
peis, mor reu às 5h15
des ta quar ta (23), no
Rio de Ja nei ro, aos 42
anos. O ator ha via se
en vol vi do em um aci- 
den te gra ve de car ro
no Rio de Ja nei ro, na
úl ti ma quar ta-fei ra
(16). Caio fi cou pre so den tro do veí cu lo, que te ria ba- 
ti do em uma ár vo re e ca po ta do per to do Ater ro do
Fla men go, no Rio. In ter na do há uma se ma na in ter na- 
do no hos pi tal Mi guel Cou to, ele te ve de pas sar por al- 
gu mas ci rur gi as pa ra lim par fe ri men tos do cor po, e
per deu uma quan ti da de gran de de san gue. Ato res fi- 
ze ram cam pa nha nas re des pe din do do a ção pa ra o
co le ga, mui tos, in clu si ve, do a ram san gue.
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C
o nhe ça seis ma nei ras 
de lim par seu tê nis 
bran co e dei xá-lo lin- 
dão co mo se aca bas- 

se de sair da lo ja. Mas aten ção!
An tes de co lo car a mão na 

mas sa se guin do qual quer um 
dos tru ques, la ve bem seu par de 
sa pa tos nor mal men te com água 
e sa bão, pa ra re mo ver pre vi a- 
men te as ca ma das mais gros sas 
de su jei ra.

Pas ta de den te
 Com uma es co va de den tes ve- 

lha ou uma es co vi nha pró pria 
pa ra lim pe za, es fre gue cre me 
den tal nas áre as que de se ja lim- 
par, pres tan do aten ção na for ça 
apli ca da pa ra não es tra gar a 
pe ça, ca so se ja de al gum te ci do 
de li ca do.

Dei xe a pas ta de den te agin- 
do por al guns mi nu ti nhos e en xá- 
gue. Já as áre as de bor ra cha do 
tê nis po dem ser es fre ga das sem 
dó! Ca so ne ces sá rio, re pi ta o 
pro ce di men to.

Bi car bo na to de só dio
 Em um re ci pi en te, co lo que um 

pou co de água, de ter gen te lí- 
qui do e bi car bo na to de só dio, 
tu do na mes ma pro por ção. Mis- 
tu re até for mar uma pas ti nha e 
es fre gue com uma es co va por 
to do o tê nis. Aguar de 2 mi nu tos 
e la ve a pe ça nor mal men te. Se 
for pre ci so, re pi ta o pro ces so.

Pa ra as áre as do tê nis on de a 
su jei ra não saiu, apli que uma 
mis tu ra de meia xí ca ra de vi na- 
gre bran co com uma co lher de 
chá de bi car bo na to de só dio 
usan do um co to ne te. Dei xe agir 
e en xá gue.

Al ve jan te
 Tam bém co nhe ci do co mo água 

sa ni tá ria, o al ve jan te é fre quen- 
te men te usa do na re mo ção de 
su jei ras e man chas, de vi do ao 
seu po der de sin fe tan te e an ti- 
bac te ri ci da.

Co mo é de co nhe ci men to po-

 

pu lar, al ve jan tes man cham te ci- 
dos e ou tros ma te ri ais com cor, 
por is so to me mui to cui da do ao 
apli car o lí qui do em seu tê nis ca- 
so não se ja ape nas bran co.

Use sem pre um co to ne te pa ra 
con cen trar o lí qui do nas re giões 
que re al men te pre ci sam de uma 
lim pe za es pe ci al e dê aten ção 
nas par tes de bor ra cha, que fi- 
ca rão branquís si mas com o uso 
do pro du to.

Sal gros so
 Após uma be la lim pe za do seu 

tê nis bran co, fa ça uma mis tu ra 
com meia xí ca ra de sal gros so e 
um pou co de água. Es fre gue a 
pas ta por to do o sa pa to e es pe- 
re uma ho ra. Em se gui da, en xá- 
gue nor mal men te.

Lim pa dor mul tiu so
 Em um po ti nho, mis tu re uma xí- 

ca ra de água quen te, uma co- 
lher de so pa de de ter gen te e ou- 

tra de lim pa dor mul tiu so. Lim pe o 
tê nis com a so lu ção usan do uma 
es co va até ti rar to da a su jei ra.

Tal co
 Pa ra dei xar o tê nis ain da mais 

bran co, jun te a mes ma quan ti- 
da de de tal co e água, e apli que 
por to do o sa pa to. Dei xe se car e 
pron to! Seus sa pa tos não fi ca- 
ram lim pos, mas a téc ni ca é óti- 
ma se vo cê não ti ver tem po pa- 
ra fa zer uma su per lim pe za.

Antes de colocar a mão na massa, seguindo qualquer um dos truques, lave bem seu par             
 de sapatos normalmente com água e sabão

Seis maneiras de como limpar
seu tênis branco sem estresse

https://banca.oimparcial.com.br/
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N
es ta quin ta-fei ra (24), o 
Ma ra nhão Atlé ti co Clu- 
be en tra em cam po pa- 
ra a se gun da ro da da 

do Cam pe o na to Ma ra nhen se.
O trei na dor Mar ci nho Guer rei- 

ro de ve rá man ter a ba se da 
equi pe que go le ou o Cor di no, 
na pri mei ra ro da da, fo ra de ca- 
sa.

A par ti da ago ra se rá con tra o 
Pi nhei ro, ti me cam peão da Se- 
gun di nha do Ma ra nhen se.

Guer rei ro de ve rá fa zer ape nas 
du as mu dan ças, pois ele te ve 
pro ble mas na pri mei ra par ti da 
por con ta de re gu la ri za ções.

O trei na dor aguar da a re gu la- 
ri za ção do za guei ro An der son 
Ala go a no e o ata can te Afon so 
dis pu ta a ti tu la ri da de com Clé- 
ber Pe rei ra.

An der son Ala go a no fi cou fo ra 
da es treia do MAC e ca so o seu 
no me apa re ça no Bo le tim In for- 
ma ti vo Diá rio (BID) da CBF, o de- 
fen sor de ve rá ga nhar a va ga de 
Lu cas, que foi ti tu lar em Bar ra do 
Cor da.

No ata que, Afon so en trou du- 
ran te o se gun do tem po da vi tó- 
ria con tra o Cor di no e apa re ce 
co mo op ção pa ra o téc ni co 
atle ti ca no.

Os mei as Car li nhos Fa ri as e Fe- 
li pe Cos ta, que es tão se re cu pe- 
ran do de le são, se guem ve ta dos 
pa ra o se gun do jo go da equi pe

 

no Es ta du al.
A pro vá vel es ca la ção do 

MAC con ta rá com: Sil va; 
Matheus Ru bens, An der son Ala- 

go a no (Lu cas), Bru no Ba ca bal e 
Jef fer son Abreu; Wil li an, Ra fa el 
San tos e Deylon; Ri car do Ma ra- 
nhão, Mar ci a no e Cle ber Pe rei ra 

(Afon so).
O Qua dri co lor re ce be o Pi- 

nhei ro nes ta quin ta-fei ra, às 19h, 
no Cas te lão.

O mar te lo foi ba ti do no fim de
se ma na, mas ago ra é ofi ci al:
Bru no Hen ri que é o quar to re for- 
ço do Fla men go pa ra 2019. 

O clu be anun ci ou a con tra ta- 
ção nes ta quar ta-fei ra. O ata- 
can te de sem bar cou no Rio de
Ja nei ro e as si nou con tra to até
de zem bro de 2021.

A ne go ci a ção foi con cluí da
na ma dru ga da do úl ti mo sá ba- 
do, e o Fla men go con ven ceu o
San tos de par ce lar os R$ 23 mi- 
lhões em três ve zes e em pres tou

o jo vem Ro nal do, de 22 anos,
por uma tem po ra da com pre ço
fi xa do: € 3 mi lhões (cer ca de R$
12,9 mi lhões).

No anún cio, o Fla men go brin- 
cou so bre a sequên cia de gran- 
des con tra ta ções na tem po ra- 
da. 

An tes de Bru no Hen ri que, che- 
ga ram Ar ras ca e ta, Ga bi gol e
Ro dri go Caio. “Mais um cra que
no Men gão (dis traí dos pen sa rão
que é post re pe ti do). Bem-vin do,
Bru no Hen ri que”, pos tou o Twit ter

ofi ci al do Fla men go.
Re ve la do pe lo Cru zei ro, Bru no

Hen ri que pas sou por Uber lân dia
e Itum bi a ra até se des ta car pe lo
Goiás no Bra si lei rão de 2015.
Ven di do ao Wolfs burg, en trou
em cam po 17 ve zes em du as
tem po ra das na Ale ma nha e não
fez gol. 

Re pa tri a do pe lo San tos, foi às
re des 18 ve zes em 53 jo gos em
2017, mas fez ape nas dois gols
em 32 par ti das no ano pas sa do,
quan do so freu le são no olho.

Marcinho quer manter time base e realizará até duas mudanças no MAC. Técnico quadricolor
aguarda regularização de zagueiro e tem dúvida no ataque do time atleticano

Bode Gregório vai manter base

Bruno Henrique é o 4º reforço do Flamengo

https://banca.oimparcial.com.br/
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Bom beir os re a li zam
res ga te em po ço
Na noi te da úl ti ma ter ça-
fei ra (22), o Cor po de
Bom bei ros, atra vés do
10ºBBM, re ce beu a in for -
ma ção de que uma se -
nho ra de 42 anos, apa -
ren te men te apre sen tan -
do pro ble mas psi quiá tri -
cos, se ati rou em um po -
ço com cer ca de 12 me -
tros de pro fun di da de, na
Rua Prin ci pal, do bair ro Ri -
o zi nho, no mu ni cí pio de
São Jo sé de Ri ba mar, re -
gião me tro po li ta na de
São Luís. No mo men to do
fa to ocor ri do, o jo vem
Neu berth Wan der son R.
Fa ri as, de 17 anos, mo ra -
dor do Tu riú ba, que pas -
sa va no lo cal, com aju da
de po pu la res, aden trou
no po ço, pres tan do os
pri mei ros aten di men tos e
per ma ne cen do com a ví -
ti ma, que apre sen ta va al -
guns fe ri men tos, até a
che ga da das equi pes do
Cor po de Bom bei ros.
Nes ta ocor rên cia fo ram
em pre ga das as equi pes
do 10º Ba ta lhão de Bom -
bei ros Mi li tar de Ri ba mar,
do Ba ta lhão Bus ca e Sal -
va men to e do Ba ta lhão
de Emer gên ci as Me di ca,
além do Co or de na dor de
Ope ra ções do CBM MA.
A ope ra ção de re ti ra da
das du as pes so as foi fei ta
com êxi to, on de a ví ti ma
foi con du zi da pa ra o hos -
pi tal.

Explosão na Holandeses
Esse foi o segundo assalto a caixas eletrônicos em menos de uma semana. No
dia 17 de janeiro, um outro assalto foi registrado em agência na Alemanha 

Assaltantes são presos na Hora H

A pri mei ra ten ta ti va foi frus tra da.
Ban di dos ten ta ram, na ma dru ga- 
da des ta quar ta-fei ra (23), ex plo dir
cai xas ele trô ni cos na re gião da
Coha ma, mas sem su ces so, se gui- 
ram pa ra a Ave ni da dos Ho lan de- 
ses, e, lá, ex plo di ram um dos dois
ter mi nais de cai xas ele trô ni cos do
Ban co do Bra sil que fi cam na área
ex ter na da As so ci a ção Atlé ti ca do
Ban co do Bra sil.

Os ban di dos uti li za ram ex plo si- 
vos, o que ex pli ca os es ti lha ços es- 
pa lha dos por to dos os la dos.

Se gun do o de le ga do da Po lí cia
Ci vil, Pe dro Fer nan des, do De par- 
ta men to de Com ba te à Rou bo de
Ins ti tui ções Fi nan cei ras (De crif), o
ca so es tá sen do in ves ti ga do, os
de poi men tos de tes te mu nhas es- 
tão sen do co lhi dos, bem co mo a
po lí cia es tá ve ri fi can do as ima gens
de câ me ras de es ta be le ci men tos
co mer ci ais, de re si dên ci as, da pró- 
pria AABB e do Ci ops (Cen tro In te- 

gra do de Ope ra ções de Se gu ran- 
ça) que fi cam nas pro xi mi da des
do lo cal.   “As in for ma ções que se
tem é que o ocor ri do foi por vol ta
de 2h30 da ma dru ga da. Os ban di- 
dos che ga ram em um car ro po pu- 
lar ver me lho, ain da não iden ti fi ca- 
do, com cer ca de três in di ví du os,
efe tu a ram ex plo sões e, em se gui- 
da, fu gi ram. A pe rí cia no lo cal foi
fei ta pe la ma nhã e a gen te aguar- 
da o lau do”, in for mou o de le ga do.

O lau do com as in for ma ções
téc ni cas de ve sair em du as se ma- 
nas, mas a in ves ti ga ção in de pen- 
de des se re sul ta do, se gun do o de- 
le ga do. Pe dro Fer nan des dis se a
re por ta gem que dos dois ter mi nais
so men te um foi vi o la do e nem to- 
da a quan tia dis po ní vel no cai xa
que foi ex plo di do foi le va da. O to- 
tal le va do pe los ban di dos tam bém
não foi in for ma do. Es se foi o se gun- 
do as sal to a cai xas ele trô ni cos em
me nos de uma se ma na. No dia 17

de ja nei ro um ou tro as sal to foi re- 
gis tra do em agên cia do Ban co do
Bra sil na ca pi tal. Foi no bair ro da
Ale ma nha, na Ave ni da dos Fran- 
ce ses, on de ban di dos ar rom ba ram
e le va ram o di nhei ro do cai xa. A
quan tia tam bém não foi re ve la da.

No ano pas sa do, fo ram re gis tra- 
das 22 ações cri mi no sas con tra ins- 
ti tui ções fi nan cei ras, se gun do in for- 
ma ções do Sin di ca to dos Ban cá ri- 
os do Ma ra nhão.  Des sas, 12 fo ram
em agên ci as do Ban co do Bra sil,
se te na agên cia do Bra des co, du- 
as na Cai xa Econô mi ca e uma no
San tan der.

A Po lí cia Ci vil frus trou um as sal to 
em an da men to na Ave ni da dos 
Afri ca nos, mo men to em que uma 
du pla da va sequên cia ao cri me.

Os agen tes da po lí cia es ta vam 
em des lo ca men to pe la via quan- 
do vi ram o mo to ris ta de um veí cu- 
lo uti li tá rio, que trans por ta va con- 
fec ções, ace nan do em sua di re- 
ção.

A equi pe, ao avis tar a mo vi- 
men ta ção, de tec tou dois ho mens 
em du as mo to ci cle tas abor dan do 
a ví ti ma.

De acor do com a po lí cia, a du-
pla foi iden ti fi ca da co mo Rob son 
Jo sé Uchoa de Al mei da e Ge or ge 
de Je sus Pe rei ra.

Am bos fo ram pre sos em fla- 
gran te de li to e au tu a dos pe los cri- 
mes de as sal to ten ta do em as so ci-
a ção cri mi no sa. Pos te ri or men te, 
fo ram en ca mi nha dos ao Com ple-
xo Pe ni ten ciá rio de Pe dri nhas, on- 
de es tão à dis po si ção do Po der 
Ju di ciá rio.

Va le res sal tar que tan to Rob son 
Al mei da quan to Ge or ge Pe rei ra já 
res pon dem pe los cri mes de as sal to 

e trá fi co de dro gas, além de ou tras 
pas sa gens pe lo Sis te ma Pe ni ten ciá- 
rio de Pe dri nhas.
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