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ROTEIRORECEITAS – BOLO DE ABÓBORA COM CALDA DE BRIGADEIRO

PIADA
ALMOÇO NA CASA 
DA AMIGA

Fui almoçar ontem na casa de 
uma amiga 
Quando terminamos de almoçar, 
ela me disse:
Fiz o almoço, agora a louca é sua. 
Peguei a louça, coloquei tudo em 
um saco plástico e fui embora. 
Agora a mulher está aqui na frente 
de casa com a polícia querendo a 
louça de volta...

1. Esquecer as etiquetas: Para que serve mesmo? 
É fato que a maioria das pessoas cortam as 
etiquetas, porque elas incomodam, mas elas contêm 
informações valiosas para o uso de suas peças. Os 
símbolos presentes na etiqueta servem justamente 
para que você entenda o processo de conservação. 
Para que você não queime a roupa com o ferro, por 
exemplo.

2. Ignorar cores: Clichê! Todo mundo já errou na hora 
de colocar a roupa para lavar: uma camiseta branca, 
uma vermelha e no final uma bela camiseta rosa. O 
branco, independente com a cor da roupa, mesmo que 
não saia tinta, tende a ganhar um aspecto amarelado 
com o tempo.

3. Misturar todo o tipo de roupas: Roupas de cama 
com as de banho, para uso diário com peças de 
cozinha, evite! Algumas dessas peças podem conter 
restos de comida, gordura, etc. Às vezes é necessário 
um tipo de lavagem mais pesada e não convém com 
roupas de uso diário.

4. Não verificar a sujeira: Separe, apenas separe. 
Roupas muito sujas exigem uma atenção maior, assim 
como uma roupa com pouca sujeira não precisa 
passar por uma lavagem mais pesada.

5. Sabão em pó demais: Sabão em excesso não 
limpará suas roupas totalmente. Mais sabão em pó 
significa maior enxágue, portanto, poderão desbotar 
mais rapidamente. E peles muito sensíveis podem 
sofrer com alergias, caso fique algum resíduo.
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FERRYBOATS

Horários diários 
das travessias 

n 4h  6h          
g 5h  7h20          
g 7h  9h
n 8h  10h20          
g 10h 12h20  
n 12h30 14h30
g 14h 16h  
n 15h 17h05
n 17h 19h30
g 19h30  21h10

Observação: A viagem da 
SERVIPORTO, nos horários de 4h e 
6h, não é oferecida aos domingos. 

Informações: 3231-2216

MARÉS 
Baixa – 04h06 – Altura: 0.8m
Cheia – 10h13 – Altura: 5.3m
Baixa – 16h34 – Altura: 0.9m
Cheia – 22h28 – Altura: 5.5m

Ingredientes: 
3 xícaras de abóbora picada
4 ovos
1 xícara de óleo
2 xícaras de açúcar
2 xícaras de Farinha de Trigo 
Finna com fermento

Modo de preparo:
1 - Preaqueça o forno a 180°C. 
Depois unte uma assadeira retangular ou redonda 
com margarina e polvilhe-a com farinha. Descasque a 
abóbora e corte-as em pedaços pequenos.

2 - No liquidificador, junte o óleo, os ovos, o açúcar e 
os pedaços abóbora. Bata até obter um creme liso. Em 
uma tigela grande, coloque o creme de abóbora batido. 
Com uma colher, adicione a farinha de trigo aos poucos. 
Misture bem.

3 - Na fôrma untada, despeje a massa e leve ao forno 

preaquecido para assar por, aproximadamente, 40 
minutos ou até que esteja assado. Para verificar o 
ponto do bolo, espete um palito na massa. Se sair 
limpo, está pronto. Retire o bolo do forno e cubra 
com a calda quente.

Dica de especialista: Essa calda quente de 
brigadeiro é coisa Finna e combina com muitos 
outros tipos de bolo. Olhe só!

CALDA:
Ingredientes:
1 lata de leite condensado
200grams de margarina Puro Sabor
5 colheres de achocolatado ou cacau em pó

Modo de preparo:
1 - Em uma panela, coloque todos os ingredientes. 
Leve ao fogo baixo, misturando sempre até começar a 
desgrudar do fundo da panela. Coloque em cima do bolo 
ainda quente.

Pré-Carnaval de 
Todos 2018 – Praça 
da Misericórdia – 
Programação dia 28 - 17h 
Ritmistas da Madre Deus; 
18h Show Carlos Gomes; 
19h Banda Contra Mão; 
20h Nivaldo Santos; 21h 
Show As Serigaitas; 22h 
Bloco Afro Gdam; 23h 
Terrestre do Samba

Laboratório de 
Passarela – Será 
realizado nos dias 26, 27 
e 28 de janeiro de 2018, 
das 19h às 22h no Hotel 
Nóbile Inn/Renascença. 
Informações:(98) 99173-
0943

Bar da Lú – Aos ábados 
e domingos seresta ao 
vivo a partir das 17h com 
a banda Novo Estilo. 
E, de terça a domingo, 
funciona o Restaurante 
Luar do Nordeste. 
Avenida Casemiro Júnior 
– Anil – ao lado da sede 
do antigo Lítero. 

Bloco da Devassa - Dias 
27 de Janeiro e 3 de 
Fevereiro 2018 às 16h. 
Local: Estacionamento 
da The Music Hall - 
Lagoa da Jansen. Preço 
de Ingressos: acesso 
livre até as 18h com 2 
Ambientes musicais. 
Atrações: Bruno Shinoda, 
Argumento, Charanga 
Devassa, Levada do 

Teco, Fábio Alta Tensão e 
Gerrard L.

Bar e Restaurante da 
Raquel – Oferece seresta 
ao vivo, todas as sextas-
feiras a partir das 19h, 
com cerveja gelada, 
gente bonita e fácil 
acesso. Avenida Edson 
Brandão no Anil em 
frente a Farmácia Pague 
Menos.

Carnaval de Todos 
2018 – Praça Nauro 
Machado dia 26- 17h 
Cortejo de tribos: 
Tupiniquis, Camaiurá, 
Carajás; 18h Vinagreira 
do Samba; 19h 
Bloco Tradicional Os 
Trapalhões; 20h Bloco 
Afro Jureme; 21h Bloco 
Tradicional Alegria 
do Ritmo; 22h Show 
Fábio Alta Tensão; 23h 
Império Serrano e 00h 
Bloco Neto de Nana

Jhonny Boy e Vassoura 
– Fazem show ao vivo a 
partir das 18h todas as 
sextas-feiras no Bar e 
Restaurante Sol Nascente 
– Avenida Litorânea.

Choperia Marcelo 
– Apresenta todos os 
sábados a partir das 
14h música ao vivo 
coma Banda Suave 
Veneno, Grupo Digital e 
Imperador Safadão.

MANDE SUA FOTO PARAaqui@oimparcial.com.brautorizando publicação com telefone e nome completo

O TIME DO RR BIKE FC DA CIDADE OLÍMPICA 
EM NOSSO PRIMEIRO JOGO DE 2018, 
ESTREANDO NOSSO NOVO MATERIAL CORRIDA DA VIRADA NA ILHA DO AMORE COM VITÓRIA DE 2X0 CONTRA O TIME DE SANTANA
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385 VAGAS NO MARANHÃO
Cinco concursos estão abertos no Maranhão com mais de                      

380 vagas de emprego. Os salários chegam a mais de R$ 9 mil

100 VAGAS NA AGED-MA SALÁRIOS E TAXAS

30 VAGAS NA SEGEP-MA

OITO VAGAS NO CONSELHO DE FISIOTERAPIA 

131 VAGAS NA PREFEITURA DE MAGALHÕES

A Agência Estadual de Defesa Agropecuária do 
Maranhão (Aged/MA), com o apoio da Segep e da Fun-
dação Carlos Chagas, está realizando o novo concurso 

público n.º 001/2017, para provimento de 100 vagas em 
cargos de niveis médio/técnico e superior. As chances 

são para os cargos de Fiscal Estadual Agropecuário 
(Médico Veterinário, Engenheiro Agrônomo e Engenhei-
ro Florestal), Técnico de Fiscalização Agropecuária ou 
Agronegócios e Auxiliar de Fiscalização Agropecuária.

Os futuros servidores contratados terão vencimentos iniciais de até R$ 4.400. Para inscre-
ver-se o candidato deverá acessar o endereço eletrônico da FCC (www.concursosfcc.com.br), 

até o dia 9 de fevereiro de 2018. Será cobrada taxa de inscrição nos seguintes valores:
- R$ 140, para os cargos de ensino superior.; R$ 90, para os cargos de ensino médio.

As provas objetivas serão realizadas nas cidades de Balsas, Caxias, Imperatriz e São Luís, con-
forme opção indicada pelo candidato no Formulário de Inscrição, com previsão de aplicação para o 
dia 8 de abril de 2018. Os candidatos habilitados na prova objetiva para os cargos de Fiscal Estadual 

Agropecuário – Áreas: Médico Veterinário, Engenheiro Agrônomo e Engenheiro Florestal serão 
convocados para a entrega de títulos. A validade do concurso será de dois anos, a contar da data da 

publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez.

A Secretaria de Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores do Maranhão (SEGEP - 
MA) anunciou a realização de um novo concurso público, regido pelo edital n.º 04/2017, sob 
a execução da Fundação Carlos Chagas. Ao todo, são oferecidas 30 vagas para servidores de 
níveis médio e superior, que farão jus a remuneração inicial variável de R$ 1.750 e R$ 9.600.

As chances são para os cargos de Técnico Previdenciário, Perito Médico, Analista Previ-
denciário (Financeira/Contábil, Atuarial/Contábil e Administrativa Previdenciária) e Analista 
Executivo (Engenheiro Civil, Programador de Sistemas, Contador, Assistente Social, Analista 

de Recursos Humanos e Administrador). Em cumprimento ao previsto na legislação, candida-
tos com deficiência e candidatos negros terão direito a cota de vagas. Interessados devem se 

inscrever exclusivamente via página da FCC (www.concursosfcc.com.br), até 23 de fevereiro de 
2018. A taxa de inscrição é de 90 (nível médio) e R$ 140 (nível superior).

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 16ª Região (CREFITO 16), 
com sede em São Luís, no Maranhão, por meio da organizadora Inaz do Pará, lançou um novo 
edital n° 01/2018 de concurso público para profissionais de níveis médio e superior. As opor-

tunidades são para Auxiliar Administrativo, Motorista, Administrador, Advogado, Agente Fiscal, 
Analista de Sistema, Contador e Jornalista. Os salários variam entre R$ 1.200 e R$ 4.200, mais 

os benefícios de vale alimentação e vale transporte. Serão oferecidas oito vagas imediatas, 
mais formação de cadastro reserva, com a devida reserva de 5% do total para as pessoas com 

deficiência e 20% aos candidatos negros e pardos.

Prefeitura de Magalhães de Almeida, no Estado do Maranhão, que tem 
como objetivo contratar 131 profissionais com escolaridade de nível funda-
mental, médio, técnico e superior. O concurso será executado por meio da 

empresa Crescer Consultorias e a jornada de trabalho destas vagas é de 30 
a 40 horas semanais e a remuneração mensal pode variar de R$ 954 a R$ 6 
mil. As vagas são para Mecânico de Manutenção; Motorista CNH Categoria 
D,  Eletricista, Agente Administrativo; Guarda Municipal; Auxiliar de Saúde 
Bucal; Auxiliar de Laboratório; Técnico de Enfermagem; Técnico de Con-

tabilidade; Fiscal de Tributos, Enfermeiro; Assistente Social; Farmacêutico 
Bioquímico; Fisioterapeuta; Médico Clínico Geral; Nutricionista; Médico Ve-

terinário; para Professores de Nível I 1º ao 5º ano- Pedagogia; Professor Nível 
II 6º ao 9º ano das áreas de Letras - Português, Inglês, Biologia, Matemática, 
Geografia, História e de Educação Física. Os interessados deverão fazer suas 

inscrições por meio do site www.crescerconcursos.com.br até o dia 16 de 
fevereiro de 2018. A taxa é de R$ 60 para ensino fundamental, R$ 80 para 

nível médio e técnico e de R$ 120 para os de nível superior. A prova objetiva, 
que está prevista para acontecer no dia 11 de março, na mesma cidade de 

Magalhães de Almeida.

PROVAS OBJETIVAS, DISCURSIVA E TÍTULOS

INSCRIÇÕES ATÉ FEVEREIRO

116 VAGAS EM MATA ROMA

As provas objetivas e discursivas (redação ou estudo de 
caso) serão realizadas na cidade de São Luís, com previ-

são de aplicação para o dia 29 de abril de 2018, em turnos 
diferenciados, conforme o cargo pretendido. Os candidatos 

habilitados nas provas objetivas e discursivas para os cargos 
de nível superior (Analista Executivo, Analista Previdenciário 
e Perito Médico) serão convocados para a entrega de títulos. 
Este concurso será válido pelo prazo de dois anos, a contar 

da data da publicação de sua homologação, podendo ser 
prorrogado por igual período, uma única vez.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 23 
de fevereiro de 2018, pelo endereço eletrônico www.
paconcursos.com.br. A taxa de inscrição será de R$ 
60 para cargos de nível médio e de R$ 100 para ní-
vel superior. As provas escritas serão realizadas na 
cidade de São Luís, provavelmente das 14h às 18h 

do dia 08 de abril de 2018.

A Prefeitura de Mata Roma realiza um novo concurso (edital nº 001/2018), 
que está sob os cuidados da empresa Gabriel & Gabriel, Consultoria e Proje-

tos. De acordo com o edital e suas retificações, o objetivo é a ocupação de 116 
vagas imediatas, em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.  

Serão contratados servidores para trabalhar em jornada de 30 a 40 horas 
semanais, nos cargos de Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Diversos, 
Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Farmácia, Administrador hospital, Biomédi-
co, Enfermeiro, Odontólogo, Educador Físico, Terapeuta Ocupacional, Técnico 

em Enfermagem, Técnico de Saúde Bucal, Auxiliar Operacional de Serviços 
Gerais (Limpeza), Maqueiro, Cozinheiro, Professor de várias modalidades e 

Nutricionista. O salário inicial variará de R$ 954 a R$ 4 mil. As inscrições serão 
aceitas no período até de fevereiro de 2018, pela internet, no endereço eletrôni-

co www.gabrielexcelencia.net.br. O valor da inscrição vai de R$ 81 a R$ 117.
O concurso será composto de prova escrita objetiva e análise curricular, 

conforme o cargo pretendido. A prova objetiva será aplicada na data provável 
de 18 de março de 2018, em local e horário a serem divulgados.
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Valor das passagem de ônibus sofre reajuste e começa a valer a partir desta segunda-feira

PASSAGEM DE 
BUSÃO AUMENTOU

 PARCERIA

População terá acesso a ações para uma vida saudável

A Secretaria Municipal de 
Trânsito e Transportes (SMTT) 
informa o reajuste na tarifa de 
prestação do serviço de trans-
porte público de São Luís. 

O valor da passagem das 
linhas integradas passa de R$ 
2,90 para R$ 3,10 e o das não 
integradas - atualmente de R$ 
2,20 e R$ 2,50 - passa a ter 
preço único de R$ 2,70. 

Os novos valores tarifários 
fixados por Decreto Municipal 

entraram em vigor a partir da 
0h desta segunda-feira, dia 22 
de janeiro de 2018.

A SMTT esclarece que o 
reajuste tarifário atende às 
regras do contrato de con-
cessão do serviço. O último 
reajuste concedido às empre-
sas que operam o sistema de 
transporte público da capital 
maranhense tinha ocorrido 
em março de 2016, há quase 
dois anos.

A PASSAGEM AUMEN-

TOU DE R$ 2,90 PARA 

3,10 E AS OUTRAS                      

FICARAM NO PREÇO 

FIXO DE R$ 2,70

O Instituto de Promoção e 
Defesa do Cidadão e Consu-
midor do Maranhão (Procon/
MA) e o Instituto Florence re-
alizam, a partir desta segun-
da-feira (22) até o dia 8 de fe-
vereiro, no Viva do Shopping 
da Ilha, o programa ‘Instituto 
Florence Oferece Viva Saú-
de’. Com a iniciativa público-
privada, serão oferecidas aos 
cidadãos ações voltadas para 
o combate à obesidade, com 
orientação nutricional, aferi-
ção de pressão arterial, teste 
de glicemia para grupos de 
risco e avaliação de bioim-
pedância, que atesta o per-

centual de gordura e massa 
magra no organismo e outras 
taxas. O programa será, aber-
to ao público e aos servido-
res, de segunda a quinta-fei-
ra, das 10h às 22h, e sábado e 
domingo, das 13h às 19h. 

O programa vai garantir 
também atendimento aos 
servidores do Viva/Procon e 
será voltado para a melhoria 
da qualidade de vida, sendo 
realizado em etapas ao longo 
de seis meses, contemplan-
do as unidades da Beira-Mar, 
Shopping da Ilha, Sede e Pátio 
Norte. O projeto contará com 
avaliação e orientação nutri-

cional e ainda um direciona-
mento por meio  de palestras 
e atendimentos voltados para 
o combate a obesidade e a 
adoção de hábitos saudáveis. 
“É muito importante garantir-
mos ao cidadão serviços de 
saúde. E essa parceria com 
o Instituto Florence oferece, 
com toda comodidade e qua-
lidade, acesso a mais esse 
direito. Outra iniciativa impor-
tante e que gera qualidade 
de vida aos servidores será a 
avaliação do estado de saú-
de”, enfatizou o presidente do 
Viva/Procon, Duarte Júnior. 

A coordenadora de Pes-

quisa e Extensão e de Rela-
cionamento Institucional do 
Instituto Florence, professora 
e doutora Ana Maria Marques, 
reforça o papel de parcerias 
como essa para a comunida-
de. “Uma das características 
mais marcantes da atuação do 
Instituto Florence é o cuidar. 
O desenvolvimento de proje-
tos como este nos oportuniza 
maior alcance de ação em re-
lação à comunidade. Trata-se 
de uma iniciativa pioneira e 
inovadora que, certamente, 
contribuirá com a melhoria da 
qualidade de vida do cidadão 
maranhense”, disse.

É muito importante 
garantirmos ao 

cidadão serviços de 
saúde. E essa parceria 

com o Instituto 
Florence oferece, com 

toda comodidade e 
qualidade, acesso a 

mais esse direito

Duarte Júnior, presidente, 
presidente do Viva/Procon
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Para se ver livre da celulite, mensalmen-
te faça a seguinte simpatia: abra 2 caixas de 
fósforo e deixe que todos os palitos caiam no 
chão. Depois, recolha-os um a um, alternando 
as mãos, direita, esquerda, direita, esquerda, 
até terminar. Para dar mais força à simpatia, 
agache toda vez que pegar um palito. Faça 
isso por 13 dias consecutivos. As caixas de 
fósforos devem ser as mesmas durante todos 
os dias da simpatia. Ao fazer esta simpatia, 
imagine que sua celulite está indo embora.

SIMPATIAS PARA 
FICAR BONITA

Faça simpatias para manter-se sempre jovem e bonita. 
Aproveite as dicas do Aqui-MA e faça sucesso

São várias simpatias para deixar vocês ain-
da mais charmosas. Façam com fé e dedica-
ção. O fator mais importante na simpatia é a fé, 

o pensamento positivo. Sem isso nem adianta 
iniciar a simpatia, porque não se obterá o resul-
tado desejado.

Para diminuir as estrias, misture um pouco de 
mel e óleo de amêndoas e passe com o auxílio de 
um lenço branco limpo nas regiões afetadas, de 
cima para baixo. Feito isso, enterre o lenço num 
jardim com muitas roseiras fl oridas, de preferên-
cia com rosas brancas. Imagine no momento de 
enterrar o lenço que as estrias estão diminuindo. 
Faça sempre a simpatia na Lua Minguante.

Para evitar o problema com os seios caí-
dos, passe uma colher de pau virgem sobre 
os seios, 9 vezes, de cima para baixo, e mais 
9 vezes de baixo para cima. Comece sempre 
pelo seio esquerdo e depois vá para o direito. 
Fazer isto todos os dias.

Uma cinturinha afi nada se conse-
gue numa sexta-feira, dia dedicado à 
deusa da beleza, Vênus. Basta pegar 
um barbante virgem e medir com ele 
sua cintura. Enquanto estiver fazen-
do isso, diga: “por que este barbante 
é virgem, ele vai afi nar a minha cintu-
ra”. Amarre o barbante na cintura e 
não tire, deixe-o arrebentar sozinho.

Pegue um copo pequeno com leite coa-
lhado e suco de limão. Junte tudo até formar 
uma papa. Depois aplique no rosto, fazendo 
uma ligeira pressão com as pontas dos de-
dos, pelo período de 20 minutos. Logo depois 
lave o rosto somente com água. Faça essa 
simpatia duas vezes por semana.

Simpatia para acabar com a celulite 

Simpatia para cuidar das estrias 

Simpatia dos seios fi rmes 

Simpatia para ter “cinturinha” 

Simpatia para rejuvenescimento 

da pele do rosto

Simpatias para 
as quarentonas 
rejuvenescerem 

Simpatias para 
corrigir defeitos 

nas orelhas

Simpatia para o cabelo 
fi car mais forte 

Simpatia para acabar 
com as verrugas 1 

Simpatia para acabar 
com as verrugas 2 

Colocar água de chuva em 
vasilha de louça, ou de vidro, 

e deixar 3 dias no sereno, 
em fase de Lua Nova. Após 

os 3 dias começar a tomar a 
água, apenas 1 cálice antes 

das refeições. Neste período 
diminuir bem o óleo e o sal 

de toda a comida.

Toda vez que passar pela 
igreja, coloque a mão 

sobre o defeito e fi rme o 
pensamento, pedindo que 

seus santos protetores 
melhorem a 

aparência das 
orelhas. Ao 

chegar a casa, 
acenda uma 
vela branca 

para os 
santos.

Na noite de Lua Cheia, corte 
as pontas do seu cabelo, 
coloque no tronco da 
bananeira ou em uma árvore 
em fase de crescimento.

Pegue um pedaço de 
toucinho, esfregue na 
verruga e jogue-o num 
formigueiro. As verrugas 
secarão rapidamente.

Ao meio dia em ponto de 
uma sexta-feira, passar 
palitos de fósforo pelas 
verrugas e ir riscando e 
jogando para trás dizendo: 
cai de meu corpo em nome 
de Deus e da Virgem Maria. 
Repetir a simpatia tantas 
quantas verrugas tiverem.
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SEU SIGNO DE HOJE
ÁRIES - O sol lhe promete um dia dos mais 
favoráveis. Fará bons negócios, bons planos 
com relação ao futuro, contatos pessoais, 
ótimas relações sociais, sentimentais e amo-
rosas. Aproveite. Cuide da saúde e de seu 
dinheiro.

TOURO - Tendência à tristeza e ao pessimis-
mo. Deverá evitar tais coisas para que tudo 
possa correr bem para você neste dia. Cuide 
de sua saúde, evite acidentes e só viaje se for 
necessário. Elevação mental.

GÊMEOS - Esperanças bem sucedidas, de-
sejos concluídos e exaltação profissional e 
social, estão previstos para você agora. Mui-
to boa influência também aos assuntos pes-
soais e as artes de um modo geral.

CÂNCER - Dia em que terá muito sucesso 
ao tratar com autoridades civis e na solução 
de seus problemas profissionais, financeiros 
e pessoais. Gastos excessivos de dinheiro o 
perturbarão nos próximos dias. Ótimo para 
tratar de assuntos de trabalho.

LEÃO - O dia se apresenta positivo aos negó-
cios arriscados e as empresas precipitadas. 
Terá bom relacionamento com os filhos. Pra-
tique esportes. Os contatos sociais estarão 
em primeiro lugar. 

VIRGEM - Procure compreender melhor 
seus colegas de trabalho bem como os fa-
miliares e a pessoa querida. Impulsionado 
em descobrir suas verdadeiras aptidões e 
transformar o próprio ambiente, sua percep-
ção estará apurada na conquista de novos 
horizontes.

THAÍS FERSOZA DEIXA A RECORD

Longe das nove-
las desde “Escrava 
Mãe” (2015), Thais 
Fersoza decidiu não 
renovar seu contra-
to com a Record. A 
atriz estava na emis-
sora há 12 anos. Com 
planos de retor-
nar ao trabalho em 
2018, a artista disse 
ao jornal “O Globo” 
que possui outros 
projetos: “A pausa já 
foi dada para que eu 
pudesse ter os meus 
nenéns (Melinda, de 
1 ano, e Teodoro, de 
5 meses). Era um 

sonho, consegui uma 
realização pessoal. Venho me dedicando a eles, mas não pre-
tendo interromper a carreira por esse motivo. Quero conciliar a 
vida pessoal com a profissional, como todo mundo faz. A ideia 
é buscar novos caminhos mesmo”.

LIBRA - Influxos excepcionalmente benéfi-
cos para a sua vida em conjunto com outras 
pessoas e o trabalho. Evite a precipitação e 
os gastos supérfluos. Procure valer-se deste 
dia, para promover a sua elevação em todos 
os sentidos.

ESCORPIÃO - Com energia mental, com 
otimismo realizará muito neste dia, princi-
palmente no que possa contar com a cola-
boração de pessoas amigas. Evite atrasos na 
execução de tarefas importantes. Não faça 
promessas que não possa cumprir.

SAGITÁRIO - Influências favoráveis, para 
novos empreendimentos, ótimo para os 
estudos, cuide melhor de sua saúde. Seja 
mais profissional dentro do seu trabalho. É 
hora de começar a resolver suas questões 
pendentes.

CAPRICÓRNIO - Uma fase difícil, em que 
deverá agir com muita cautela, otimismo, in-
teligência e vivacidade, para que tudo saia a 
seu modo, se inicia hoje. Tome cuidado com 
os inimigos declarados e cuide da saúde. 

AQUÁRIO - Muito boa influência para tra-
tar de negócios e assuntos pendentes, para 
melhorar sua capacidade profissional e para 
iniciar tratamento de saúde. A vida amorosa 
necessita de paz e compreensão e o lar tam-
bém. Ascensão material.

PEIXES - Melhora das chances de sucesso 
geral. Haja com inteligência e com perícia 
que conseguirá chegar onde pretende. Êxito 
pessoal, social, elevação do caráter e felici-
dade íntima e amorosa.

LUDMILLA E 
SUA MALA DE 

DINHEIRO

Dona de tatuagem em 
lugar inusitado, Ludmilla 
revelou mais curiosida-
des sobre a sua vida em 
conversa com Giovan-
na Ewbank no Youtube. A 
funkeira entregou que, no 
início da carreira, precisou 
provar para os amigos da 
escola que estava fazendo 
sucesso: “No Rio de Janei-
ro só comecei a fazer mui-
to show depois que apareci 
no Esquenta. Devo muito 
da minha carreira para a 
Regina Casé. Então, eu ia 
para São Paulo e quando 
eu ia para o Rio as pessoas 
não acreditavam muito no 
que eu estava falando”. 
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NILMA QUARIGUASI A FAVORITA DO
REI AFONSO O ROMULO ESTRELA

Essa loura linda aí da foto é Nilma Quariguasi, a 
favorita do rei. A empresária de 31 anos é a mulher 

de Romulo Estrela, que vem arrasando reinos desde 
que estreou em “Deus salve o rei”, na pele de Afonso. 

Discreta, Nilma é avessa a entrevistas e prefere deixar 
a fama para o maridão. Sim, os dois são casadíssimos 
e pais de Théo. O casal começou a namorar em 2010, 
oficializou a união no ano passado e se você está com 

certa invejinha, prepare-se. “Você é uma parte fun-
damental de mim. É vida de outras vidas, sentimento 

que só cresce no meu peito se tornando cada dia mais 
forte e vital”, se declarou o ator no dia do aniversário da 

amada. Ai, ai...

NOVELAS
u

GLOBO

DEUS SALVE O REIu
GLOBO

MALHAÇÃO

Bóris se emociona com a de-
monstração de carinho dos alunos 
com Lica. Benê e Keyla assistem à 
despedida de Lica. K1 desconfia 
da falta de sinais de gravidez em 
K2. Anderson afirma a Moqueca 
que não trabalhará mais para ele. 
Edgar pede a Lica para não sair do 
colégio. Keyla fala para Lica que 
ela pode sofrer bullying ao chegar 
no Cora Coralina. 

Conselheiro se revolta com a 
armação de Teodoro, e Vicente o 
acompanha até a delegacia. Olím-
pia avisa a Edgar sobre a prisão de 
Conselheiro. Vicente é nomeado 
advogado do tio. Lucerne teme 
que Bernardo desconfie de que 
ela está saindo com José Augus-
to. Carolina estranha o interesse 
de Emília na presença de sua fa-
mília no recital. Maria Vitória apoia 
Vicente. Teodoro vê Lucerne com 
José Augusto. Pepito propõe par-
ceira a Geraldo. 

Amália não se sente à vonta-
de com o tratamento de prince-
sa recebido no palácio. Augusto 
retorna a Artena trazendo Mirtes, 
prima de Catarina. Mirtes justi-
fica a Catarina que ainda não se 
casou porque perde o interesse 
pelos homens após conquistá-los. 
Diana conta a Virgílio que Amália 
e Afonso estão em Montemor e 
pretendem se casar. 

Patrick orienta Clara a esque-
cer a ideia de assumir o lugar de 
Duda. Abel garante a Raquel que 
Duda será condenada. Adriana 
confessa que quer que Duda seja 
libertada. Adinéia e Cido recla-
mam de Suzy para Samuel, que 
os repreende e os obriga a aten-
der os desejos da ex-mulher. Lore-
na pensa em convidar uma amiga 
para o posto de madrinha de ca-
samento de Laura. Henrique, Jô e 
Natanael se preparam para ir ao 
julgamento. 

u O OUTRO LADO DO PARAÍSO
GLOBO

uTEMPO DE AMAR
GLOBO
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OS MAIS BEM PAGOS DO MUNDO
O jornal Aqui-MA traz uma lista de 9 atletas mais bem pagos do mundo. Saiba quanto ganha os esportistas

Cristiano Ronaldo
O jogador do Real Madri lidera a 
lista dos atletas mais bem pagos 
pelo segundo ano seguido, com 
ganho de quase US$ 100 milhões.

LeBron James
O astro do basquete LeBron 
James saltou uma posição 
no ranking e agora é o se-
gundo mais bem pago. Ele 
teve ganhos de US$ 86,2 
milhões.

Messi 
O atacante do Barcelona Lio-
nel Messi teve ganhos de US$ 
80 milhões, mas perdeu o se-
gundo lugar do ranking para 
LeBron James.

Roger Federer
O tenista Roger 
Federer vem em 
quarto lugar, com 

US$ 64 milhões. A maior parte 
dos seus ganhos, US$ 58 milhões, 
vêm de contratos de publicidade 
e de licenciamento de produtos.

Kevin Durant
O quinto atleta mais bem pago é 
Kevin Durant, jogador de basque-
te do Golden State Warriors. Ele 
é o segundo atleta da NBA (liga 
de basquete dos Estados Unidos) 
mais bem pago. São 32 atletas da 
liga entre os 100 mais bem pagos.

Andrew Luck
Andrew Luck, jogador de futebol 
americano do Indianapolis Colts, 
faturou US$ 47 milhões e estreou 
na lista dos atletas mais bem 
pagos, conquistando a sexta po-
sição.

Rory McIlroy
Mesmo sendo o número 2 do 
golfe, Rory McIlroy é o único 
representante do esporte 
entre os dez mais bem pagos 
do mundo. Ele ocupa a sétima 
posição.

Stephen Curry
Na oitava posição, está Stephen 
Curry, também da NBA, com o 
maior salto no ranking e ganho 
de US$ 47,3 milhões. No ano pas-
sado, ele figurava como o 67º na 
lista. O contrato de publicidade 
com a marca esportiva Under Ar-
mour ajudou nesse crescimento.

James Harden
James Harden é outro jogador 
de basquete entre os mais bem 
pagos: ele ocupa a nona posição, 
com US$ 46,6 milhões.
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Conheça as cinco maiores fraturas ou lesões de atletas brasileiros nos últimos anos

MACHUCARAM FEIO
Todos os atletas podem acabar sofrendo algu-

ma lesão, devido aos esforços gerados pelo cor-
po ou por algum impacto. Tanto para amadores 
como para profissionais, uma lesão acaba com 

o sonho e vontade do atleta e dificulta demais a 
vida.

 Dependendo da lesão, o atleta passa meses 
ou até anos tratando na fisioterapia. Você, prova-

velmente, conhece os casos de alguns ídolos do 
esporte brasileiro que sofreram lesões graves. 
Listamos as cinco maiores fraturas (lesões) de 
atletas brasileiros dos últimos anos.

NEYMAR: 

No importante jogo contra a Colômbia, o craque sofreu uma 
lesão na terceira vértebra lombar da coluna e ficou fora da 
Copa do Mundo. Após seis semanas e meia de tratamento com 
analgésico, cinta protetora e fisioterapia, o jogador voltou a 
treinar e, em menos de um ano depois, ele comemorou o prin-
cipal título de clubes de futebol da Europa.
 

RONALDO: 

ANDERSON SILVA: 

Quando defendia a Inter de Milão, deixou fãs, torcedores e até ri-
vais perplexos ao desmoronar no gramado do estádio Olímpico 
de Roma com o tendão patelar do joelho direito completamente 
rompido. Ele se recuperou de duas lesões (ambas nos joelhos, a 
segunda jogando pelo Milan) fez cirurgias e tratamentos prolon-
gados com fisioterapia. Assim recebeu o apelido de Fenômeno, já 
que muitos duvidavam do retorno.
 

O ídolo do MMA sofreu uma fratura chocante na perna esquer-

da ao aplicar um chute em Chris Weidman no segundo round. A 

canela do lutador quebrou como um lápis, sendo que a pancada 

atingiu a tíbia e fíbula. Spider, como é conhecido, passou por ses-

sões de três horas diárias de fisioterapia e voltou a competir depois 

de 14 meses, onde venceu sua luta no octógono. 

LAÍS SOUZA:

A atleta de esqui aéreo se chocou contra 
uma árvore em Salt Lake City, nos EUA, e 
teve séria lesão na terceira vértebra (C3) da 
coluna cervical, que comprometeu as suas 
funções motora, sensitiva e autonômica. 
Laís Souza perdeu movimentos, sensibili-
dade e controle dos órgãos abaixo do pes-
coço. Ela segue em recuperação, com inje-
ções de células-tronco e fisioterapia diária, 
e já reverteu o caso de lesão completa para 
incompleta, conseguindo ter sensibilidade.
 

FELIPE MASSA: 

O piloto de Fórmula 1 foi atingido em seu ca-
pacete por uma mola de cerca de 12 centí-
metros, feita de metal, que se soltou do carro 
em movimento a sua frente. A peça quicou na 
pista e atingiu Massa quando ele acelerava a 
aproximadamente 280km/h. Além do corte na 
testa, com cerca de oito centímetros, o atleta 
sofreu uma lesão na parte esquerda do crânio 
e uma concussão cerebral. Ficou 9 dias inter-
nado na Hungria, onde fora acidentado, se re-
cuperou e no ano seguinte voltou a competir 
normalmente.
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COMO FAZER 
SABONETE LÍQUIDO

- Prepare o Local Para a Confec-
ção do Sabonete Líquido
A confecção de sabonete líquido 
é uma atividade relativamente 
fácil de se fazer, no entanto 
demando o uso de vários ingre-
dientes e ferramentas, o que faz 
com que haja a necessidade de 
ter uma espaço adequado para 
executar esta atividade, o que 
evitar uma bagunça desnecessá-
ria no seu lar.

Basicamente, o espaço designa-
do para esta tarefa deve contar 
com uma mesa ampla de superfí-
cie lisa para que os itens possam 
ser dispostos com facilidade. Se 
você preferir, é possível forrar a 
mesa com jornais para que os 
ingredientes não respinguem e 
acabem gerando manchas.

-  Misture os Ingredientes Para 
Fazer Sabonete Líquido
Para começar a preparar o sabo-
nete líquido, primeiramente, pe-
gue o copo graduado e deposite 
os 250ml de base para xampu ou 
sabonete líquido, transferindo-o 
para a tigela de vidro. Use o copo 
novamente para medir e acres-
centar no recipiente os 250ml de 
água deionizada. Na sequência, 
misture bem com a ajuda de uma 
colher de plástico.

Feito isso, deixe o os ingredientes 
descansarem por aproximada-

mente 30 minutos. Depois, volte 
a mexer novamente, fazendo 
com que a mistura fi que bem 

homogênea, devendo apresen-
tar uma mistura 

densa.

- Forme Uma 
Espuma Para 

Produzir o Sabo-
nete Líquido

Após obter uma 
mistura bem 

homogênea, pegue as 
5 colheres de sopa de 

lauril líquido, use a colher especial 
para medir este ingrediente. 
Na próxima etapa, com a ajuda 
de uma colher, vá mexendo a 
mistura, mas bem devagar para 
que se forme uma espuma. Estes 
processo tem que ser cauteloso 
para não formar espuma demais, 
o que pode atrapalhar a consis-
tência fi nal do produto.

Para que não ocorra nenhum 
problema durante este procedi-
mento, o ideal é mexer a mistura 
por 5 minutos, a partir daí, nota-
se que a espuma começa a subir, 
sendo necessário dar um inter-
valo de 3 minutos e posterior-
mente voltar a mexer por mais 5 
minutos. A espuma deve fi car na 
metade da tigela e nunca passar 
este comprimento.

Você pode trabalhar o seu sabo-
nete líquido com a quantidade 
de espuma que desejar, porém, é 
indicado fazer o mínimo, já que o 
cliente não deseja espuma e sim 
o líquido em si, podendo se sentir 
“enganado” com o produto/
quantidade.

- Adicione a Essência no Sabone-
te Líquido
Colocou o lauril? Então, agora 
é o momento de esperar toda 
a espuma baixar para que a 
substância consiga absorver o 
próximo elemento com maior 
facilidade. Por isso, reserve a 
mistura na tigela, deixando ela 
descansar por aproximadamente 
10 minutos.

Respeitado este tempo, pegue 
as 250 gotas ou a 1 colher de 
sopa bem cheia de essência e 
vá adicionando aos poucos ao 
sabonete. Neste processo, o mais 
recomendado é acrescentar a 
substância, mexer e ir misturan-
do novamente até que toda a 
medida do ingrediente tenha se 
esgotado.

- 1 funil;
- 1 tigela de vidro ou uma 
vasilha plástica com pro-
fundidade;
- 1 colher de plástico ou 
uma espátula descartável 
para integrar os ingredien-
tes;
- 1 colher para medir;
- 1 copo graduado para 
medir a matéria-prima;
- 1 frasco de 500 ml para ar-
mazenar o sabonete pronto;

Em se tratando das 
ferramentas, 

você vai precisar de

- 250ml de água deioni-
zada;
- 250ml de base para 
xampu e sabonete líquido;
- 5 colheres de sopa de 
lauril líquido;
- 250 gotas ou uma grama 
bem cheia de aroma da 
sua preferência;
- 5 colheres de sopa de 
anfótero;
- corante à base de água, 
na cor da sua preferência;

O que precisa

COMO FAZER O SABONETE LÍQUIDO

A composição do sabonete líqui-
do é muito simples, mas é preciso 
tomar cuidado com a manipulação 
dos materiais para obter um produ-

to de qualidade, e é justamente por 
isso que você precisa aprender exa-
tamente como fazer, o que misturar 
e a forma adequada de se trabalhar. 

Antes de qualquer coisa, para dar 
início à produção de sabonete líqui-
do é preciso adquirir os equipamen-
tos e ingredientes necessários.
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Homem é detido por agredir a esposa a “ripadas”. Ele foi levado para a 
delegacia do Anjo da Guarda, onde foi autuado em flagrante

“BRABÃO DA RIPADA”

Cinco pessoas são detidas
com drogas e munição

 VILA VITÓRIA

ROGÉRIO TERIA 
AGREDIDO A 
ESPOSA COM 
GOLPES DE 

RIPA

A Polícia Civil do Mara-
nhão, por intermédio da 
Superintendência Estadual 
de Investigações Criminais 
(Seic) através do seu Depar-
tamento de Combate ao Cri-
me Organizado (DCCO), con-
seguiu prender em flagrante 
cinco suspeitos de integrar 
uma organização criminosa.

Foram presos Henrique 
Augusto Pereira da Silva, de 
28 anos, Gabriel Lucas Sarai-
va Garcia, de 21 anos, Willian 
dos Santos Gonçalves, de 31 
anos, Sidney Jorge Santana, 
de 29 anos, e Wilson Figueire-
do Dias, de 24 anos. 

De acordo com as infor-
mações repassadas pelo su-
perintendente da Seic, Tiago 
Bardal, todos são suspeitos 

de participarem de atos cri-
minosos na Vila Vitória, zona 
rural de São Luís.

Na operação foram apre-
endidos uma farta quanti-
dade de munições de uso 
restrito, porções similares 
ao crack, dois tabletes de 
maconha, dois coletes balís-
ticos, um rádio comunicador, 
uma balança de precisão e 
um veículo.

Os presos foram apresen-
tados na sede da Seic, onde 
foram autuados pelos crimes 
de porte de munições de uso 
restrito, tráfico e associação 
para o tráfico e por associa-
ção criminosa. Todos foram 
recambiados ao Centro de 
Triagem de Observação Cri-
minológica de São Luís.

Mais um caso de agressão 
contra mulher foi registrado 
na capital maranhense. O fato 
aconteceu no bairro Anjo da 
Guarda, onde um homem de 
36 anos teria espacando a es-
posa a “ripadas”, na frente da 
filhinha de 1 ano.

Rogério Rodrigues Hono-
rio foi preso em flagrante, em 
uma quitinete, na Rua Austrá-
lia. O marido teria batido na 
mulher com uma ripa por um 
motivo banal. De acordo com 
informações, a mulhes demo-
rou a retornar para casa de-
pois de sair para assistir uma 
paresentação de tambor de 
crioula nas proximidades de 

casa.
A vítima disse ao delegado 

Walter Wanderley, titular do 5º 
Distrito Policial, localizado no 
Anjo da Guarda, que saiu de 
casa por volta de 00h, dizendo 
para o marido que iria apenas 
assistir a apresentação. 

Mas ela teria bebido al-
gumas cervejas com umas 
amigas e demorou mais que 
o esperado. O marido não 
teria aprovado a demora e, 
quando a mulher apareceu 
na residência, houve uma 
intensa discussão, ao que 
Rogério pegou uma ripa e 
começou a espancá-la. Tudo 
foi presenciado pela filha do 

casal, de apenas 1 ano.
A menina, ao ver a mãe sen-

do atacada com o pedaço de 
pau, começou a chorar e a gri-
tar, o que chamou a atenção 
dos vizinhos, que acionaram a 
Polícia Militar. 

Os policiais foram à resi-
dência e capturaram Rogério. 
Este foi autuado no 5º Distri-
to Policial e encaminhado ao 
Complexo Penitenciário São 
Luís. 

A vítima, por sua vez, foi 
submetida a exame de corpo 
de delito no Instituto Médi-
co Legal (IML), com diversas 
marcas de agressões pelo 
corpo.

AUGUSTO, GABRIEL, WILLIAN, SIDNEY E WILSON 
FORAM PRESOS COM DROGAS E MUNIÇÃO
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Ação da Polícia Militar e Polícia Civil culmina na prisão de índio 
suspeito de vários assaltos na região de Grajaú e Barra do Corda

INDÍGENA SUSPEITO 

DE CRIMES

AGAILTON VENTURA GUAJAJARA É CONHECIDO

 PELA VIOLÊNCIA USADA CONTRA SUAS VÍTIMAS

Uma operação desencade-
ada no interior do Maranhão 
pelas policias Civil e Militar 
conseguiu efetuar a prisão de 
Agailton Ventura Guajajara, 
com apoio da comunidade in-
dígena e do Poder Executivo 
do município de Jenipapo dos 
Vieiras. A prisão foi em decor-
rência de suspeitas a diversos 
assaltos ocorridos na BR-226.

De acordo com o delegado 
Renilto Ferreira, a ação foi re-
alizada em várias aldeias indí-

genas que compõem a reserva 
Cana Brava, que corta 22km 
da BR-226, entre Grajaú e Bar-
ra do Corda. A finalidade da 
atuação era localizar e pren-
der homens responsáveis pe-
los constantes assaltos na BR.

Agailton, que estava fora-
gido da justiça, era bem co-
nhecido por policiais e suas 
vítimas pelos requintes de 
crueldade e violência durante 
as ações criminosas.  

Ele é apontado como um 

dos líderes de assaltos efeti-
vados na BR-226, local onde 
age há vários anos. Para a 
polícia, essa prisão é mui-
to significativa, haja vista as 
constantes viabilizações de 
ações para coibir essa práti-
ca criminosa.

Até o momento, quatro 
pessoas foram detidas para 
esclarecimentos junto às for-
ças polícias. O trabalho conti-
nua intensificando o combate 
dessa modalidade de crime.


