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Bebês abandonados
PÁGINA TRÊS

Eleições 2016: 
nomes do 
PSDB para 

vice na capital
POLÍTICA 5

ENTREVISTA

Bebês estão sendo largados em maternidades da Grande Ilha. Segundo a juíza da 
1ª Vara da Infância e Juventude de São Luís, Lícia Ferraz, já foram três somente este ano.   

EXCLUSIVOEXCLUSIVOEXCLUSIVOEXCLUSIVOEXCLUSIVOEXCLUSIVOEXCLUSIVO 

Eficientes...

Lucas Silva é um jovem de 14 anos que nasceu com doença genética, mas mos-
tra que nenhuma limitação é maior que o talento de um verdadeiro artista. VIDA

A arte sem limites

Veja vídeo em 
www. oimparcial.com.br

Beatriz Coutinho, de 17 anos, sonha em ser médica. Ela foi 
aprovada para cursos de Medicina em 13 estados diferentes, com 
a nota obtida no Enem. Em entrevista a O Imparcial, ela  revelas as 

ferramentas que a fizeram alcançar esta proeza.

Ela é Top no Enem

PM e Força 
Nacional 

mantêm ações 
nos bairros

Sob controle

O bairro Liberdade foi um dos locais que 
receberam o reforço de policiamento (foto).

VIDA 3

Tecnologia contra o crime
Videomonitoramento, instalação de radiocomunicação 

nas viaturas e identificação biométrica são algumas das estra-
tégias adotadas, que, somadas às outras ações – como o au-

mento do efetivo policial –, têm reforçado o combate ao crime.
VIDA 4

 Sampaio quer 
afastar crise no 
Castelão, contra 

o Bragantino
ESPORTES

PSB-MA 
encalacrado 
numa crise 

interna
POLÍTICA\BASTIDORES

Lula escapa 
por falta de 

investigação, 
diz Renan

POLÍTICA 4

Minha maior 
referência 
(...) a alma 

maranhense
Do fundo da alma, 

Bruno Batista revela, em 
entrevista a O Imparcial, 
os bastidores do seu novo 
álbum e de sua carreira.

IMPAR

Insatisfeitos na cama
Terapeutas relatam reclamações frequentes de 

homens e mulheres que  estão insatisfeitos com a vida 
sexual e atitudes do parceiro.

TUDO \PÁGINA 7

 Soluções para 
quando o cabelo 
não está legal  

TUDO \PÁGINA 3

Confira dicas de 
receitas que 

excluem o glúten
TDUO \PÁGINAS 4 &5

“A Carne”
O chef Allan Patrício 

não para e seu Restaurante 
Thai está cada vez melhor! A 
grande novidade foi lançada 
semana passada: o cardápio 

de almoço “A Carne”.

Editor: Lisiane Martins   
Email: lisianemartin@gmail.com              

São Luís, domingo, 29 de maio de 2016

PÁGINA 2 PÁGINA  3

Sofro danos de memória 
recente. De uns tempos 
pra cá, às vezes, lembro 
só dá sombra da lecha 
que me acerta...
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A CARNE
E o chef Allan Patrício não para e seu 
Restaurante Thai está cada vez melhor! 
A grande novidade foi lançada semana 
passada: o cardápio de almoço “A 
Carne”, uma seleção poderosa de 
carnes nobres grelhadas, com um 
rodízio de acompanhamentos incríveis. 
Os amantes de carnes agora não 
têm do que reclamar: ganharam um 
templo sem cara de churrascaria. E 
podem comer de joelhos, porque tá 
divino! Quarta passada, Allan recebeu 
amigos jornalistas para se deliciarem 
com o novo cardápio. Veja alguns... 

 A jornalista Wal Oliveira

(William Blake)

E o casal de empresários MARCO ANTONIO e FÁTIMA LIMA recebe, na próxima terça, designers e arquitetos para celebrarem os 20 anos do Espaço 
Fátima Lima. Na mesma noite, serão apresentados aos convidados o novo showroom da poderosa loja e a coleção “Golden Age” da Artefacto. Há 
duas décadas, esse casal tão antenado e chic mudou a nossa maneira de vestir o interior de nossas casas, nos afinando e apontando novos olhares 
para a arte, a decoração e o design. O Maranhão agradece. E a gente aplaude de pé!

Sócio e chef do Thai, Allan Patrício comanda a cozinha fusion do badalado restaurante desde que abriu, há quatro anos, com 
sucesso e sabor incoparáveis!!

Arthur Trinta e a apresentadora Vivianny Lima amam o Thai! E o casal diz SIM 
oficialmente em festa no dia 20 de agosto. Vida longa aos noivos!  

Lisiane Martins, editora do jornal O Imparcial

Sempre musa
Depois de brilhar em 

Cannes, Sônia Braga volta 
aos holofotes brasileiros. 

Saiba um pouco mais sobre a 
carreira da estrela máxima do 
cinema e da tevê nacionais!  

O IMPARCIAL 1º demaio de 2016 DOMINGO

MINHA MALVADA FAVORITA
Confira os vilões, como Carolina (Juliana Paes), que

estão bombando nos canais de tevê aberta

PÁGINA 7

A“GANGUE”DA MOBILETE!
O cotidiano de uma turma paulista é narrado com

muito humor e pouca velocidade

PÁGINA 8

MAIS QUEaventura TEEN
Séries com tramas que beiram o realismo fantástico fazem sucesso muito além do público jovem   

PÁGINAS 2 E 3
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Barack Obama, em visita histórica a Hiroshima, cidade japo-
nesa destruída por uma bomba nuclear americana em 1945

Maria Casadevall, atriz, falando de seu relacionamento com o ator Caio Castro, com 
quem tinha uma caso de amor desde a novela Amor à vida, em 2013. 

Luminárias são furtadas 

da escadaria do Centro

Campanha usa palavras 

erradas e gera polêmica 

Motorista, secretária e 

escola recebem herança

Ator agride esposa que 

pede acordo financeiro
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A história que compõe todo o bairro da 
Praia Grande, em São Luís, reconhecido como 
“Patrimônio Histórico e Cultural da Huma-
nidade”, em 1997, pela Unesco, vem sendo 
continuamente vandalizada. Na madrugada 
na última sexta-feira (27), lâmpadas que ilu-
minavam a escadaria da Praça Nauro Macha-
do foram furtadas. A Praça Nauro Machado 
foi reformada e entregue em junho do ano 
passado e, antes de completar um ano de 
reinaugurada, já sofreu vários atos de van-
dalismo. Em janeiro deste ano, lixeiras fo-
ram arrancadas, plantas foram destruídas e 
até mesmo um coco pôde ser visto em uma 
luminária quebrada.

Uma campanha publicitária está dando o 
que falar em Catanduva (SP) depois que um 
hospital particular, com o objetivo de chamar 
atenção da população para o combate ao Ae-
des aegypti e a microcefalia, publicou em um 
jornal frases sobre a doença que o mosquito 
transmite. Para muitos moradores, a escolha 
das palavras usadas no slogan que cita a mi-
crocefalia não foi muito bem aceita. O hospi-
tal psiquiátrico Mahatma Gandhi, responsável 
pela campanha, informou em nota que usou 
frases publicitárias de impacto para chamar a 
atenção da população para o problema e que 
lamenta qualquer constrangimento causado.

O motorista de Nelson Mandela, sua 
secretária pessoal e várias escolas onde 
estudou na infância e na juventude são 
os primeiros beneficiários da herança 
do ex-presidente sul-africano e Prêmio 
Nobel da Paz, dois anos após a sua mor-
te. No total, Mandela deixou 1,2 milhão 
de euros, parte dos quais, a destinada a 
quem não é de sua família, foi repartida 
durante uma cerimônia simbólica em Jo-
hanesburgo. A herança de Nelson Man-
dela provocou fortes tensões dentro de 
sua família, que continua sendo objeto 
de uma batalha judicial lançada por sua 
ex-esposa, Winnie Madikizela-Mandela. 

Depois de Amber Heard entrar com 
o pedido de divórcio e acusar Johnny 
Depp de violência doméstica, a advo-
gada do ator, Laura Wasser, começou 
a preparar a defesa do seu cliente. Em 
documentos judiciais apresentados ao 
tribunal na sexta-feira, Laura diz que  
Amber Heard pediu a ordem de restri-
ção contra Depp apenas para garantir 
um acordo financeiro. Ela estaria pedin-
do uma pensão de U$ 50.000 por mês. 
A advogada do ator acredita ainda que 
Amber acusou Depp de violência do-
méstica por ter tido uma “recepção ne-
gativa” da imprensa ao pedir o divórcio.

Parem de 
me culpar
Vítima que foi estu-
prada por 33 homens 
esta semana no Rio 
de janeiro

Acabei de terminar um casamento. Sempre tive 
relacionamentos longos. Relações efêmeras não 
são para mim

Palavras não podem dar 
voz a tanto sofrimento. A 
memória da manhã do dia 
6 de agosto de 1945 não 
deve nunca desaparecer

Protesto - Orla da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, amanheceu ontem com 
um ato contra abusos sexuais e em apoio à jovem, de 16 anos, que foi vítima de um estu-
pro coletivo na Zona Oeste da cidade.

Campanha  -“Todos na Guerra Contra o Mosquito” é realizada em áreas com alto índice 
de notificações de casos de dengue, zika e chikungunya. De janeiro a abril de 2016, foram vis-
toriados 404.754 casas, sendo que foram eliminados focos do mosquito em 219.860 imóveis.


