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Horóscopo

RECEITA – TORTA DE PEIXE 

Cruzadas

FAZER TILÁPIA FRITA

1 - Tempere os filés de 
tilápia com o cheiro 
verde, o sal e o limão 
e reserve.

2 - Misture o fubá com 
a farinha de trigo.

3 - Empane cada filé 
com essa mistura, e 
frite até dourar.

4 - Sirva com arroz 
branco, salada verde 
e molho tártaro.

INGREDIENTES:
1/2 kg de filé de pescada
Sal e pimenta-do-reino a gosto
1/2 xícara de cebolinha verde picada
1/4 xícara de alecrim picado ou seco
2 cebolas em rodelas.

MODO DE PREPARO:
1 - Forre uma forma de aluminio com papel-
aluminio e deixe sobrar nas laterais, reserve
2 - Tempere os filés com sal e pimenta, espere 
20 minutos.
3 - No fundo da forma espalhe um pouco das 
ervas picadas, cubra com uma camada de 
filé e espalhe a cebola, outra camada de 
ervas e cubra com o peixe, até terminar
4 - Feche a forma com o papel alumínio que 
sobrou nas laterais e leve ao forno por 20 
minutos.

Piada

ADEUS PARA O AVIÃO
Todo dia quando passava 
um avião sobre a casa do 
Manoel ele dizia:
- Tchau Araújo, adeus!
A Maria, intrigada, pergun-

tou:

- Manoel, como sabes que 
é o Araújo que está lá?
- Ora Maria, quem viaja 
pelo mar não é marujo? 
Então, quem viaja pelo céu 
é Araújo.

Solução
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ÁRIES (21/3 A 20/4) 
O fluxo de Saturno muito deverá beneficiar você. 

TOURO (21/4 A 20/5)
Novas perspectivas de êxito vão se abrir diante de você.

GÊMEOS (21/5 A 20/6)
Momento em que sua inteligência se elevará devido ao bom fluxo de 
Vênus. 

CÂNCER (21/6 A 21/7)
Você pretende ter uma conversa franca e direta com o seu par amoroso.

LEÃO (22/7 A 22/8)
Estímulo positivo para a vida social e para o relacionamento com os amigos. 

VIRGEM (23/8 A 22/9)
Os estudos elevados e a vida cultural estarão favorecidos, assim como o con-
tato com o estrangeiro.

LIBRA (23/9 A 22/10)
Será importante usar de forma construtiva a energia que está disponível.

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
Não saia da rotina, fale pouco e escute mais.

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
Boa influência para cuidar de sua beleza física e para submeter-se a operações 
plásticas. 

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)
Bons negócios à vista e excelente influência astral à vida sentimental e amorosa.

AQUÁRIO (21/1 A 19/2) 
Farás ótimas amizades, mas não confie demais em estranhos. 

PEIXES (20/2 A 20/3)
Assuntos econômicos o aborrecerão logo nas primeiras horas. 
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Concursos abertos
Confira as vagas abertas em concursos em instituições de ensino superior e cidades do
interior do Maranhão e região metropolitana de São Luís. Não perca as oportunidades

Im pe ra triz
 Con cur so Pú bli co com 

va li da de de dois anos é 
anun ci a do pe la Pre fei tu- 
ra de Im pe ra triz no es ta- 
do do Ma ra nhão a fim 
de con tra tar pro fis si o nais 
de Ní vel Mé dio Com ple- 
to.

Os car gos dis po ní veis 
são Guar da Mu ni ci pal 
Mas cu li no (37) e Guar da 
Mu ni ci pal Fe mi ni no (10), 
com sa lá rio de R$ 
1335,83 e jor na da de tra- 
ba lho de 44 ho ras se ma- 
nais.

As ins cri ções de vem 
ser re a li za das ex clu si va- 
men te por meio do si te: 
www.fsa du.org.br, até às 
18h do dia 04 de no vem-
bro de 2018. O pe di do 
de par ti ci pa ção de ve 
ser con fir ma do me di an- 
te o pa ga men to da ta xa 
no va lor de R$ 100.

Ra po sa
 A Pre fei tu ra de Ra po sa,

Mais vagas em concursos

per ten cen te ao Es ta do 
do Ma ra nhão, di vul ga 
Con cur so Pú bli co que vi sa 
con tra tar 220 no vos pro fis- 
si o nais em to dos os ní veis 
de es co la ri da de.

Va le res sal tar que es te 
cer ta me pror ro gou su as 
ins cri ções, e os in te res sa- 
dos de vem se ins cre ver 
via in ter net, no en de re ço 
ele trô ni co www.ins ti tu to- 
ma cha do de as sis.com.br, 

por meio do for mu lá rio 
que ago ra es ta rá dis po ní- 
vel até o dia 30 de ou tu- 
bro de 2018. As ta xas de 
par ti ci pa ção são nos va- 
lo res de R$ 60; R$ 80; R$ 
110 e R$ 150.

Os con tra ta dos de vem 
pres tar ser vi ços em re gi- 
me de 20h a 40 ho ras se- 
ma nais, com sa lá ri os que 
va ri am de R$ 954,00 a R$ 6 
mil.

Outras oportunidades
Co ro a tá

 Em Co ro a tá, con cur so
pú bli co vi sa o pro vi men to
de car gos efe ti vos no
âm bi to da Ad mi nis tra ção
Pú bli ca Mu ni ci pal.

São 162 opor tu ni da des
dis po ní veis. Os se le ci o na- 
dos de ní vel mé dio e su- 
pe ri or de vem fa zer jus à
re mu ne ra ção com va lor
en tre R$ 954 e R$ 3.102,15,
em re gi me de 30h ou 40h
se ma nais.

Os in te res sa dos em al- 
gu ma des tas va gas po- 
dem efe tu ar ins cri ção até
o dia 16 de no vem bro de
2018, por meio do en de- 
re ço ele trô ni co
www.con sep-pi.com.br.
A ta xa de par ti ci pa ção
tem va lor de R$ 50 ou R$
100.

Es te cer ta me, vá li do
por dois anos, con sis ti rá
na re a li za ção de Pro vas
Ob je ti va, de Tí tu los e de
Ap ti dão Fí si ca. As Pro vas

Ob je ti vas, com 3h de du- 
ra ção, de vem ser apli ca- 
das pro va vel men te no
dia 13 de ja nei ro de 2019.

Pas tos Bons
A Pre fei tu ra de Pas tos

Bons anun cia Con cur so
Pú bli co pa ra con tra tar
pro fis si o nais de Ní vel Fun- 
da men tal, Mé dio e Su pe- 
ri or. Os re qui si tos de al- 
guns car gos de Pro fes so- 
res no Con cur so da Pre- 
fei tu ra pas sa ram por al te- 
ra ções, con for me de ter- 
mi nam os edi tais.

As ins cri ções de vem ser
re a li za das até o dia 22 de
no vem bro de 2018, por
meio do en de re ço ele trô- 
ni co: www.ins ti tu to ma- 
cha do de as sis.com.br.

São 84 opor tu ni da des
pa ra pro fis si o nais, a fim
de cum prir jor na da de
tra ba lho de 20h a 40h se- 
ma nais, com re mu ne ra- 
ção de R$ 954,00 a R$
3.500.

O jor nal Aqui-MA trou xe um le van ta- 
men to de al guns cer ta mes aber tos no
Ma ra nhão com óti mos sa lá ri os pa ra vo- 
cê sair da pin daí ba.

IF MA
O Ins ti tu to Fe de ral de Edu ca ção, Ci- 

ên cia e Tec no lo gia do Ma ra nhão (IF- 
MA) anun cia a re a li za ção Con cur so Pú- 
bli co pa ra pro vi men to de 27 va gas de
Téc ni cos da Car rei ra de Téc ni cos Ad mi- 
nis tra ti vos em Edu ca ção, na clas se ini ci- 
al. Den tro do to tal de fun ções, há va gas
ex clu si vas pa ra can di da tos que se en- 
qua dram nos itens es pe ci fi ca dos no
edi tal.

Os con tra ta dos de vem atu ar em re gi- 
me de 40 ho ras se ma nais nos mu ni cí pi os
de Açai lân dia, Al cân ta ra, Bar ra do Cor- 
da, Bar rei ri nhas, Bu ri ti cu pu, Ca xi as, Gra- 
jaú, Pi nhei ro, São Luis – Mon te Cas te lo,
São Rai mun do das Man ga bei ras, Ti mon

e Zé Do ca, as sim se rão con tem pla dos
com sa lá ri os que po dem va ri ar de R$
2.446,96 a R$ 4.180,66, além do be ne fí- 
cio de au xí lio ali men ta ção, no va lor de
R$ 458.

UE MA
A Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra- 

nhão (Ue ma), por meio da Pró-Rei to ria
de Gra du a ção (Prog), tor na pú bli co o
Pro ces so Se le ti vo pa ra Pre cep to ria do
cur so de En fer ma gem, com 35 va gas.

Até o dia 6 de no vem bro de 2018, os
in te res sa dos po dem efe tu ar su as ins cri- 
ções, das 9h às 12h e das 14h às 18h, na
Ue ma. A clas si fi ca ção dos can di da tos
se rá por meio da Aná li se de do cu men- 
tos, pre vis ta no pe río do de 16 a 23 de
no vem bro de 2018. Os pre cep to res de
En fer ma gem com for ma ção su pe ri or
se rão re mu ne ra dos com bol sa men sal
de R$ 1.500.

https://banca.oimparcial.com.br/
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3.000 mo ra di as em
sor teio em São Luís
A Pre fei tu ra de São Luís
de ve sor te ar mais de três
mil uni da des ha bi ta ci o -
nais do Pro gra ma Mi nha
Ca sa, Mi nha Vi da em
bre ve.
Ao to do, três mil mo ra di as
do Re si den ci al Ma to
Gros so e 500 mo ra di as do
Re si den ci al São Jerô ni mo
de ve rão ser en tre gues.
A pre fei tu ra ain da não
tem uma da ta pre vis ta
pa ra a en tre ga dos re si -
den ci ais.
Atu al men te, a Pre fei tu ra
es tá re a li zan do o pro ces -
so de en tre ga de 2.176
ca sas das uni da des dos
re si den ci ais Mo ra da do
Sol, lo ca li za dos no Bair ro
Ma ra ca nã, lo ca li za do na
zo na ru ral de São Luís,
com pos tas por ca sas de
dois dor mi tó ri os, sa la, ba -
nhei ro, co zi nha e la van -
de ria in te gra da, com
42,87 m² de área pri va ti -
va.
Os sor te a dos nes sa eta pa
já es tão sen do cha ma -
dos pa ra a tri a gem e
com pro va ção das in for -
ma ções in se ri das no ca -
das tro do Mi nha Ca sa Mi -
nha Vi da, por or dem al fa -
bé ti ca. Di vi di dos em ca -
te go ri as, os sor te a dos de -
vem es tar aten tos a lis ta
de do cu men tos exi gi da
pe la Se cre ta ria Mu ni ci pal
de Ur ba nis mo e Ha bi ta -
ção (Se murh).
A Se murh es cla re ce que
os que não fo ram sor te a -
dos, mas ti ve ram sua ins -
cri ção de fe ri da no úl ti mo
Ca das tro Ha bi ta ci o nal,
ain da têm a chan ce de
re a li zar o so nho da ca sa
pró pria, com o sor teio das
uni da des ha bi ta ci o nais
dos re si den ci ais Ma to
Gros so e São Jerô ni mo,
lo ca li za do na ca pi tal ma -
ra nhen se. No en tan to, é
pre ci so ter se ins cri to no
úl ti mo ca das tra men to,
re a li za do es te ano. Pes so -
as ins cri tas nos anos an te -
ri o res não con cor rem às
no vas uni da des ha bi ta ci -
o nais.

Jair Mes si as Bol so na ro, de 63 
anos, é o no vo pre si den te do Bra- 
sil. O can di da to do PSL te ve mais 
de 55% dos vo tos vá li dos, con tra 
44% do pe tis ta Fer nan do Had dad. 
Ca pi tão re for ma do do Exér ci to, 
Bol so na ro dis pu tou a Pre si dên cia 
da Re pú bli ca pe la pri mei ra vez. 
An tes de se ele ger pa ra qua tro 
anos à fren te do Pa lá cio do Pla- 
nal to, foi de pu ta do fe de ral por se- 
te man da tos. Já es te ve em ou tros 
seis par ti dos: PPB, PDC, PPR, PFL, 
PTB e PP.  Em nú me ros ab so lu tos, 
Bol so na ro re ce beu mais de 57 mi- 
lhões de vo tos. Had dad re ce beu 
46 mi lhões. Bol so na ro acom pa- 
nhou a apu ra ção dos vo tos em 
ca sa, na Bar ra da Ti ju ca, na Zo na 
Oes te, do Rio de Ja nei ro.

O can di da to do PSL li de rou as 
pes qui sas de in ten ção de vo to 
des de o iní cio da cam pa nha elei- 
to ral, em 16 de agos to, em to dos 
os ce ná ri os sem o ex-pre si den te

Ele sim! Bolsonaro eleito
Candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi eleito presidente do país vencendo
Fernando Haddad, representante do Partido dos Trabalhadores (PT)

O Sesc no Ma ra nhão lan çou 
edi tal de se le ção pa ra o ano le ti-
vo de 2019 da edu ca ção in fan til. 
São 223 va gas em São Luís e 32 em 
Ca xi as pa ra cri an ças de 3, 4 e 5 
anos.

As ins cri ções acon te cem nas 
de pen dên ci as das Uni da des da 
Uni da de Sesc De o do ro/Pré dio 
Ane xo, si tu a do na Rua do Pas seio, 
573, Cen tro, e Sesc Ca xi as nos di as 
31 de ou tu bro e 1º, 5 e 6 de no- 
vem bro, das 08h às 11h e das 14h 
às 17h.

A ins cri ção é pre sen ci al no se tor 
Edu ca ção In fan til e de ve ser re a li-
za da pe lo res pon sá vel le gal do 
can di da to. No ato de ve rá apre-
sen tar có pia do RG ou cer ti dão 
de nas ci men to do can di da to e 
ori gi nais de com pro van te de es- 
co la ri da de ou de cla ra ção es co- 
lar, ori gi nais do CPF e RG do res- 
pon sá vel le gal, car tão Sesc do ti- 
tu lar e de pen den te, com pro van te 
de re si dên cia com emis são in fe ri or

Sesc abre vagas para ano letivo

Luiz Iná cio Lu la da Sil va. Em 31 de 
agos to, o Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral 
in de fe riu a can di da tu ra de Lu la, 
por 6 vo tos a 1. O PT subs ti tuiu, en- 
tão, o ex-pre si den te pe lo ex-pre fei- 
to de São Pau lo Fer nan do Had dad.

Em 6 de se tem bro, ocor reu o mo- 
men to mais mar can te da cam pa- 
nha de Bol so na ro ru mo ao Pa lá cio 

do Pla nal to. Ele le vou uma fa ca da 
du ran te um ato pe las ru as de Juiz 
de Fo ra (MG). Ele fi cou in ter na do 
por 23 di as. Dei xou o Hos pi tal Al bert 
Eins tein em 29 de se tem bro. No pri- 
mei ro tur no, o ca pi tão re for ma do 
al can çou 46,03% dos vo tos vá li dos 
en quan to o pe tis ta re ce beu 
29,28%.

a 60 di as e do cu men to que com- 
pro ve de fi ci ên cia fí si ca ou men tal, 
quan do for o ca so, além de fi cha 
de ins cri ção, ques ti o ná rio so ci o e- 
conô mi co e a fi cha de au to de cla- 
ra ção de ren da fa mi li ar pre en chi- 
dos, es tes úl ti mos dis po ní veis no 
www.sesc ma.com.br

A re la ção dos can di da tos apro- 
va dos no pro ces so se le ti vo, por or- 

dem de clas si fi ca ção, se rá di vul ga- 
da na pá gi na da in ter net – 
www.sesc ma.com.br – e nos Qua- 
dro de Avi sos das Uni da des Ope ra- 
ci o nais Uni da de Sesc De o do ro/Pré- 
dio Ane xo e Sesc Ca xi as a par tir do 
dia 19 de no vem bro.  A ma trí cu la 
dos clas si fi ca dos é obri ga tó ria e se- 
rá re a li za da 17, 18 e 19 de de zem- 
bro, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ca da vez mais po pu -
lar no ce ná rio mu si cal
e com uma le gião de
fãs que só au men ta, a
can to ra ca ri o ca Iza,
28, vi rou as sun to nas
re des so ci ais ao sur gir
to da po de ro sa com
um lo ok cor de ro sa
que res sal ta va a sua
boa for ma fí si ca. Usan -
do um top, uma saia
cur ti nha e bo tas bran -
cas de ca no al to, a
do na do hit “Pe sa dão”
foi com pa ra da com a
bo ne ca Bar bie no Ins -
ta gram. “Que ro che -
gar na [lo ja de brin -
que dos] e ter es sa Bar -
bie pra eu com prar”,
dis pa rou um dos se gui -
do res da fa mo sa.

Iza é chamada de
‘Barbie’ e responde
seguidor na web

Rita Cadillac revela quanto
tempo já ficou sem fazer sexo

A ex-cha cre te Ri ta Ca dil lac sem pre foi
con si de ra da co mo um sím bo lo se xu al por
mui tos bra si lei ros. Ques ti o na da so bre sua

vi da ín ti ma no “Su per Pop”, a mo de lo
abriu o jo go ao co men tar de se xo. “Já fi- 

quei qua tro anos sem se xo. Se xo não é pe- 
ca do, não é su jo, mas te nho um pro ble ma

sé rio, não con si go ir pra ba la da e va mo
que va mo. Fi quei três me ses sem fa zer na
‘Fa zen da’, só ou vin do os ou tros fa ze rem.

Gretchen diz que está
ansiosa em ser avó do
filho de Thammy Miranda

A can to ra Gret chen, 59, con ce-
deu uma en tre vis ta pa ra o pro gra- 
ma “TV Fa ma” e co men tou so bre as
ex pec ta ti vas de la em ver o fi lho
Thammy Mi ran da, 36, ter o seu pri-
mei ro her dei ro. “Com cer te za vou
ser vo vó lo go. O Thammy vai usar o
ban co de sê men pa ra ter um fi lho.
Não sa be se o tra ta men to ain da se- 
rá fei to no Bra sil ou na Es pa nha”, ex- 
pli cou a ar tis ta. “Eu que ro ne ném,
ado ro is so de ma ma dei ra, de cui- 
dar… Se não vi er be bê, vou aca bar
ado tan do ou tro”, dis pa rou a rai nha
do re bo la do pa ra a atra ção da Re-
de TV!.

Emilly Araújo posa 
com look com

transparência e filosofa

Por meio de su as re des
so ci ais, Emilly Araú jo pu- 
bli ca lin das fo tos pa ra os
seus se gui do res. A ex-BBB

com par ti lhou em sua
con ta no Ins ta gram uma

fo to em que apa re ce
usan do um body trans pa- 

ren te com bi na do com
uma cal ça xa drez. “Co- 

ra ção de di ca do, al ma in- 
ten sa. Mui ta fé nos so nhos
e ati tu de pa ra con ti nu ar

sem pre em fren te”, es cre- 
veu ela na le gen da. Em
ape nas al guns mi nu tos

no ar, a pu bli ca ção já re- 
ce beu mais de 22 mil cur- 
ti das e cen te nas de co- 

men tá ri os. “Mi nha mo de- 
lo pre fe ri da”, es cre veu

uma in ter nau ta.
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e ati tu de pa ra con ti nu ar

sem pre em fren te”, es cre- 
veu ela na le gen da. Em
ape nas al guns mi nu tos

no ar, a pu bli ca ção já re- 
ce beu mais de 22 mil cur- 
ti das e cen te nas de co- 

men tá ri os. “Mi nha mo de- 
lo pre fe ri da”, es cre veu

uma in ter nau ta.
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Ca da vez mais po pu -
lar no ce ná rio mu si cal
e com uma le gião de
fãs que só au men ta, a
can to ra ca ri o ca Iza,
28, vi rou as sun to nas
re des so ci ais ao sur gir
to da po de ro sa com
um lo ok cor de ro sa
que res sal ta va a sua
boa for ma fí si ca. Usan -
do um top, uma saia
cur ti nha e bo tas bran -
cas de ca no al to, a
do na do hit “Pe sa dão”
foi com pa ra da com a
bo ne ca Bar bie no Ins -
ta gram. “Que ro che -
gar na [lo ja de brin -
que dos] e ter es sa Bar -
bie pra eu com prar”,
dis pa rou um dos se gui -
do res da fa mo sa.

Iza é chamada de
‘Barbie’ e responde
seguidor na web

Rita Cadillac revela quanto
tempo já ficou sem fazer sexo

A ex-cha cre te Ri ta Ca dil lac sem pre foi
con si de ra da co mo um sím bo lo se xu al por
mui tos bra si lei ros. Ques ti o na da so bre sua

vi da ín ti ma no “Su per Pop”, a mo de lo
abriu o jo go ao co men tar de se xo. “Já fi- 

quei qua tro anos sem se xo. Se xo não é pe- 
ca do, não é su jo, mas te nho um pro ble ma

sé rio, não con si go ir pra ba la da e va mo
que va mo. Fi quei três me ses sem fa zer na
‘Fa zen da’, só ou vin do os ou tros fa ze rem.

Gretchen diz que está
ansiosa em ser avó do
filho de Thammy Miranda

A can to ra Gret chen, 59, con ce-
deu uma en tre vis ta pa ra o pro gra- 
ma “TV Fa ma” e co men tou so bre as
ex pec ta ti vas de la em ver o fi lho
Thammy Mi ran da, 36, ter o seu pri-
mei ro her dei ro. “Com cer te za vou
ser vo vó lo go. O Thammy vai usar o
ban co de sê men pa ra ter um fi lho.
Não sa be se o tra ta men to ain da se- 
rá fei to no Bra sil ou na Es pa nha”, ex- 
pli cou a ar tis ta. “Eu que ro ne ném,
ado ro is so de ma ma dei ra, de cui- 
dar… Se não vi er be bê, vou aca bar
ado tan do ou tro”, dis pa rou a rai nha
do re bo la do pa ra a atra ção da Re-
de TV!.

Emilly Araújo posa 
com look com

transparência e filosofa

Por meio de su as re des
so ci ais, Emilly Araú jo pu- 
bli ca lin das fo tos pa ra os
seus se gui do res. A ex-BBB

com par ti lhou em sua
con ta no Ins ta gram uma

fo to em que apa re ce
usan do um body trans pa- 

ren te com bi na do com
uma cal ça xa drez. “Co- 

ra ção de di ca do, al ma in- 
ten sa. Mui ta fé nos so nhos
e ati tu de pa ra con ti nu ar

sem pre em fren te”, es cre- 
veu ela na le gen da. Em
ape nas al guns mi nu tos

no ar, a pu bli ca ção já re- 
ce beu mais de 22 mil cur- 
ti das e cen te nas de co- 

men tá ri os. “Mi nha mo de- 
lo pre fe ri da”, es cre veu

uma in ter nau ta.
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Conquiste mulheres
O jornal Aqui-MA traz algumas dicas para você que não consegue chegar em               
uma mulher. Aprenda os truques da arte da sedução e saia da seca

Te nha ca ra de pau
 A não ser que vo cê se ja 

re al men te mui to bo ni to, 
com o ti po fí si co de um 
mo de lo, vo cê pre ci sa rá 
to mar a ini ci a ti va da 
abor da gem. Ca ras nor- 
mais co mo eu – e pro va- 
vel men te vo cê tam bém 
– não se po dem dar ao 
lu xo de fi car pa ra do es- 
pe ran do a mu lher mos- 
trar al gum si nal de in te- 
res se.

Ho mens que fa zem is- 
so, pro va vel men te vol-
tam pa ra ca sa so zi nhos 
mais ve zes do que gos ta- 
ri am. É por is so que, ain-
da que ela não o te nha 
no ta do, sem pre fa ça a 
abor da gem. Vo cê não 
tem na da a per der.

Lin gua gem cor po ral
 A lin gua gem cor po ral 

de sem pe nha pa pel 
cen tral na co mu ni ca- 
ção hu ma na, es pe ci al- 
men te na con quis ta. Du-

Mais dicas para a sedução

ran te uma abor da gem as 
mu lhe res es tão nos en vi- 
an do vá ri os si nais de in te- 
res se ou mes mo de sin te- 
res se. A per cep ção aten- 
ta des tes si nais vão in di car 
o mo men to cer to de 
avan çar ou re cu ar.

Crie opor tu ni da des
Pas sar o fi nal de se ma- 

na em ca sa as sis tin do ao 
fu te bol não fa rá ne nhu- 
ma ga ro ta cair no seu co- 

lo. Pro cu re pro gra mas cul- 
tu rais ou ati vi da des ao ar 
li vre que vo cê cur te e que 
vão te per mi tir co nhe cer 
mu lhe res le gais.

Fa ça ela rir
 To dos já es ta mos ca re cas 

de sa ber, mas nun ca é 
tar de pa ra re lem brar: mu- 
lhe res cur tem ho mens di- 
ver ti dos. Se um ho mem é 
ca paz de fa zer uma ga ro- 
ta se di ver tir.

Outras dicas
Não se es for ce de mais

 Nós va lo ri za mos aqui lo
que pre ci sa mos nos es for- 
çar pa ra con se guir. Se
for mos es for ça dos de- 
mais com a mu lher, ela
ra pi da men te per de o in- 
te res se. Ima gi ne a se guin- 
te si tu a ção: vo cê co nhe- 
ce uma mu lher e es tá
com ple ta men te en vol vi- 
do. No dia se guin te vo cê
man da flo res, li ga di ver- 
sas ve zes, es cre ve men- 
sa gens ro mân ti cas.

Não vai de mo rar mui to
pa ra mu lher fi car en te di- 
a da e te dar o pé na bun- 
da. 

Sai ba con ver sar
 Não dei xe a con ver sa

com a mu lher pa re cer
uma en tre vis ta de em pre- 
go. Fu ja das per gun tas
ba ti das que to do mun do
faz o tem po to do: no me,
ida de, pro fis são, on de
mo ra. Vo cê po de até
per gun tar es sas coi sas

du ran te a con ver sa, mas
de for ma le ve, no meio
da con ver sa.

Apren da a li dar com a
re jei ção

 Eu que ria ter a fór mu la in- 
fa lí vel pa ra que vo cê
nun ca fos se re jei ta do. In- 
fe liz men te não te nho. Se
vo cê es tá sol tei ro, vez ou
ou tra te rá que li dar com
um fo ra. O que vo cê não
po de dei xar é que es se
fo ra aba le sua au to es ti- 
ma.

Ser re jei ta do não é o
fim do mun do e nem sig- 
ni fi ca que vo cê fez al go
de er ra do. Na ver da de,
gran de par te dos mo ti vos
que po dem le var à re jei- 
ção es tão fo ra do nos so
con tro le. Po de ser que
ela já es ti ves se emo ci o- 
nal men te en vol vi da com
ou tra pes soa ou não es ti- 
ves se num bom mo men- 
to quan do vo cê a abor- 
dou. 

Se ob ser var mos o com por ta men to
dos ho mens com as mu lhe res é fá cil
per ce ber que con quis tar uma ga ro ta é
de sa fi a dor e, al gu mas ve zes, até mes- 
mo in ti mi da dor.

É co mum fi car mos sem as sun to ou
não sa ber mos o que fa zer pa ra atrair a
aten ção de uma mu lher.

 
Vis ta-se com ele gân cia

 A con quis ta co me ça bem an tes do pri- 
mei ro “Oi”. Ao se ves tir bem, an tes mes- 
mo de pu xar as sun to, a mu lher já te rá
uma pri mei ra im pres são fa vo rá vel so bre
vo cê.

Co mo a mai o ria dos ho mens se ves te
mui to mal, qual quer de ta lhe que vo cê
in ves tir já o aju da rá a se des ta car dos
ou tros.

Dei xe de la do pre con cei tos bes tas,
de que en ten der de mo da ou es ti lo é

ape nas “coi sa de mu lher” e apren da
co mo es co lher e com bi nar rou pas, co- 
res e aces só ri os.

Se ja so ciá vel
 Con ver sar com as pes so as com na tu ra- 

li da de é uma das ha bi li da des que vai
tur bi nar sua atra ti vi da de pa ra as ga ro- 
tas. Vo cê não pre ci sa ser o su jei to mais
po pu lar ou ex tro ver ti do do lu gar.

Tu do o que vo cê pre ci sa é pu xar as- 
sun to com as pes so as. Fa zen do is so,
quan do vo cê en con trar uma mu lher
atra en te, não fi ca rá sem as sun to. Afi- 
nal, con ver sar com des co nhe ci dos é al- 
go na tu ral e es pon tâ neo pa ra vo cê.

Te nha ami gas
As ga ro tas te olham com ou tros olhos

quan do vo cê es tá acom pa nha do de
ou tras mu lhe res. Vo cê se sur pre en de ria
se des co bris se co mo as mu lhe res são
com pe ti ti vas en tre elas.

https://banca.oimparcial.com.br/
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Des de seu iní cio, em 1971, mes- 
mo ano da pri mei ra edi ção do 
Bra si lei rão, a Se gun do na so freu 
com a má or ga ni za ção du ran te 
boa par te de sua exis tên cia.

Nos dois pri mei ros anos, Vil la No-
va e Sam paio Cor rêa ga nha ram o 
tí tu lo, res pec ti va men te, mas não 
su bi ram pa ra a pri mei ra di vi são. 
Des mo ra li za da, a com pe ti ção 
não foi re a li za da de 1973 a 1979 e 
só vol tou a ser dis pu ta da no ano 
de 1980 com o no me de Ta ça de 
Pra ta. Na que les se te anos, os 
cam pe o na tos es ta du ais eram 
clas si fi ca tó ri os pa ra o Bra si lei rão, 
que che gou a ser dis pu ta do por 
qua se cem clu bes.

Em 1987, os gran des clu bes or- 
ga ni za ram a Co pa União, eli te na- 
ci o nal da que le ano. Mas a CBF 
pro mo veu o Mó du lo Ama re lo 
(con si de ra da uma es pé cie de se-
gun da di vi são pe los clu bes da eli- 
te e pe la im pren sa es por ti va na ci-

História da Série B
Segundona do Campeonato Brasileiro de Futebol sofreu com a                     
 má organização durante boa parte de sua existência

A pou cas se ma nas do iní cio da 
Se gun do na, o ABC, de Na tal/RN 
rei vin di ca va ju di ci al men te sua 
pre sen ça na com pe ti ção, en- 
quan to San ta Cruz e Ca xi as que ri-
am dei xá-la pa ra dis pu tar a Sé rie 
A. A CBF te ve que cor rer atrás de 
no vas li mi na res fa vo rá veis. Mas 
não pa rou por aí: a três di as do ini- 
cio do cam pe o na to, o Ma lu tron 
de sis tiu de par ti ci par.

A Sé rie B co me çou sem a de fi ni- 
ção exa ta de quan tos clu bes iri- 
am dis pu tá-la.

Atu al men te, a Sé rie B, é um dos 
cam pe o na tos mais bem or ga ni za- 
dos e que re al men te me re ce des-
ta que po si ti vo da im pren sa na ci o- 
nal.

Clu bes co mo Bo ta fo go, Flu mi- 
nen se, Vas co da Ga ma, Pal mei-
ras, Co rinthi ans, Atlé ti co/MG, Grê- 
mio, Co ri ti ba, Gua ra ni e Bahia que 
já fo ram cam peões na ci o nais da 
prin ci pal di vi são do país pas sa ram 
por aqui. Uns uti li za ram a se gun-

Em 2002, mais confusão

o nal), com os clu bes que fi ca ram 
de fo ra. O pro ble ma é que a CBF 
que ria que os dois pri mei ros co lo- 
ca dos de ca da com pe ti ção dis pu- 
tas sem um qua dran gu lar pa ra se 
de fi nir o cam peão bra si lei ro.

Fla men go e In ter na ci o nal se ne- 
ga ram a en fren tar Sport e Gua ra ni, 
que até che ga ram a dis pu tar o tí tu- 
lo do Mó du lo Ama re lo. Mas nem is- 
so deu cer to: os jo ga do res de sis ti- 
ram de co brar pê nal tis de pois de 
um em pa te em 11 a 11. Em se gui da 
hou ve no vo jo go, o Sport Re ci fe 
ven ceu e foi re co nhe ci do pe la CBF 
co mo cam peão bra si lei ro da que le 
ano. O Fla men go que ven ceu a 
Co pa União, tam bém se con si de ra 
do no do tí tu lo na ci o nal.

Em 1993, tam bém não hou ve a 
se gun da di vi são (ou Sé rie B). Dois 
anos an tes, o Grê mio ti nha si do re- 
bai xa do e, pa ra fa ci li tar a vol ta do 
clu be gaú cho, a CBF pro mo veu o 
aces so de 12 equi pes na edi ção de 

1992. O tri co lor gaú cho su biu, mas 
jun to com ou tros 11, es va zi an do a 
Sé rie B e im pos si bi li tan do sua re a li- 
za ção no ano se guin te.

De pois das edi ções de 1999, 
quan do se trans for mou em exem- 
plo pa ra as ou tras di vi sões, e (1) 
2000, que se fun diu na dis pu ta da 
Co pa João Ha ve lan ge, a Sé rie B 
vol tou a ser sinô ni mo de ba gun ça. 
A com pe ti ção de 2001 foi adi a da 
uma se ma na an tes de sua aber tu- 
ra. Mas, de pois da pri mei ra ro da da, 
o Bra sil, de Pe lo tas/RS, ob te ve uma 
li mi nar que obri ga va a CBF a in cluí-
lo na dis pu ta, que só não foi in ter- 
rom pi da por que a en ti da de con se- 
guiu no va de ci são ju di ci al.

O cam pe o na to trans cor reu nor- 
mal men te até às fi nais, em que Ca- 
xi as e Fi guei ren se se en fren ta ram. 
Em Flo ri a nó po lis, o Ca xi as per dia 
por 1 a 0 quan do, a dois mi nu tos do 
tér mi no do jo go, a tor ci da do Fi- 
guei ren se in va diu o gra ma do.

do na pa ra se re or ga ni zar e ou tros, 
pa ra se afun dar ain da mais.

En tre 2004 e 2008 a com pe ti ção 
foi or ga ni za da pe la Fu te bol Bra sil 
As so ci a dos, en ti da de cri a da pa ra 
ge rir a Sé rie B do Bra si lei ro.

OBS.: Em 1986, qua tro equi pes su- 
bi am pa ra a pri mei ra di vi são, que 
es ta va sen do dis pu ta da nes se mes- 

mo ano e não ha via de ci são da Se- 
gun da Di vi são.
(1) 2000 – A equi pe do São Ca e- 

ta no vi ce cam peã da se rie B, se tor- 
na ria me ses de pois vi ce cam peão 
da prin ci pal di vi são na ci o nal. É que 
o cam peão e o vi ce su bi ram pa ra 
a prin ci pal di vi são nes te mes mo 
ano. A CBF ofi ci al men te não re co- 
nhe ce o tí tu lo des te ano.
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‘Pé de Pano’ matador
Marido é assassinado a tiros por "Pé de Pano" e comparsas. Garanhão estava disposto
a tirar o esposo de sua amante da jogada e acabou assassinando a vítima

A po lí cia con se guiu 
pren der o quar to en vol- 
vi do na mor te das du as 
cri an ças, na ci da de de 
San ta Inês, fa to ocor ri da 
no dia 22 des te mês. O 
úl ti mo de ti do foi Da ni lo 
Cu trim Li ma, de 28 anos, 
sus pei to de ter si do o au-
tor dos dis pa ros que cul- 
mi na ram na tra gé dia.

O sus pei to foi lo ca li za- 
do na re gião Ita qui-Ba-
can ga, em São Luís. Ele 
já tiha ras pa do o ca be lo 
e a bar ba pa ra ten tar se 
dis far çar.  Da ni lo iria em-
bo ra pa ra o Pa ra guai, 
on de iria se es con der.

Além de Da ni lo, os ir-
mãos Le an dro e Lail ton 
San tos, e Rai mun do War-
li son de Sou sa Fé lix fo ram 
pre sos em ope ra ções da 
po lí cia.

Le an dro te ria di ri gi do 
o car ro no mo men to do 
cri me, Lail ton te ria ven di- 
do a mu ni ção usa da por

Atirador de Santa Inês preso na Ilhal

Da ni lo e Rai mun do War lin- 
son se ria o al vo dos cri mi- 
no sos, que aca ba ram er- 
ran do e atin gin do as cri- 
an ças, que mor re ram, e 
um ado les cen te, que foi 
ba le a do na mão di rei- 
ta.  Em de poi men tos, Le- 
an dro te ria con tra ta do 
uma pes soa pa ra ma tar 
quem rou bou a ca sa da 
avó de le. Rai mun do se ria 
o prin ci pal sus pei to des te 

de li to. Da ni lo se ria o “pis- 
to lei ro”.

Ao lo ca li za rem Rai mun- 
do War li son, eles fo ram 
até a pra ça e Da ni lo dis- 
pa rou con tra o al vo, atin- 
gin do as cri an ças e o 
ado les cen te. Ra mun do 
foi pre so um dia após o 
cri me com uma ar ma de 
fo go e ain da es ta va uti li- 
zan do tor no ze lei ra ele trô- 
ni ca.

Família do tráfico
Na ci da de de Vi a na,

uma fa mí lia foi pre sa sus- 
pei ta de en vol vi men to no
trá fi co de dro gas, na re- 
gião da Bai xa da Ma ra- 
nhen se.

A pri são ocor reu no po- 
vo a do Ita qua ri tiua, zo na
ru ral da ci da de: Ta ti a ne
de Je sus Aze ve do Cos ta,
Ma ril des de Sou sa Men- 
don ça, Quel si le ne de
Sou sa Men don ça, Jayne
de Je sus Bo gea Cos ta,
Jo di el son Sou sa Men don- 
ça e Ker lin son de Sou sa
Men don ça, os de ti dos.

Du ran te uma re vis ta na
re si dên cia dos sus pei tos
fo ram en con tra das 72
por ções de ma co nha,
du as ba lan ças de pre ci- 
são, jun ta men te com ti ras
de sa co la plás ti ca re cor- 
ta das pa ra em ba lar dro- 
gas e plás ti co fil me, além
de 16 por ções de crack
que es ta vam di vi di das e
em ba la das pron tas pa ra

a co mer ci a li za ção.
Tam bém fo ram apre- 

en di dos a quan tia de R$
1.253 e qua tro apa re lhos
ce lu la res que se rão ave ri- 
gua dos pe la po lí cia com
o in tui to de des co brir in- 
for ma ções so bre a ação
cri mi no sa.

Na ci da de de Tu ri a çu, dis tan te 152km
da ca pi tal ma ra nhen se, um tri ân gu lo
amo ro so ter mi nou com a mor te de uma
pes soa.

Nes tor Tei xei ra Si mão Fi lho, re si den te
no po vo a do No va Ca xi as, foi as sas si na- 
do a ti ros. Ar mas de fa bri ca ção ar te sa- 
nal (gar ru cha) fo ram uti li za das no ho mi- 
cí dio.

De acor do com in for ma ções apu ra- 
das no lo cal do cri me, o ho mem mor to
se ria ma ri do de uma mu lher que ti nha
um “ca so” com ou tro ho mem, ou se ja,
o “Pé de Pa no” ma tou o “ofi ci al”.

O ga ra nhão da his tó ria foi iden ti fi ca- 
do co mo Luis Car los Sal ga do Go es. Ele,
de acor do com a Po lí cia Mi li tar, ti nha
um re la ci o na men to amo ro so com a es- 
po sa de Nes tor Fi lho, e que ria ti rá-lo do
tri ân gu lo amo ro so.

Em com pa nhia de al guns “com par- 

sas”, que ain da não fo ram iden ti fi ca- 
dos, foi atrás de Nes tor e o as sas si nou a
ti ros.

A ví ti ma ain da ten tou cor rer, mas foi
as sas si na da sem ter di rei to a de fe sa.

A Po lí cia Mi li tar foi avi sa da so bre o
ocor ri do e se des lo cou até o po vo a do
No va Ca xi as. Che gou ao lo cal e en- 
con trou Nes tor Fi lho mor to.

De pois que os po li ci ais re a li za ram os
pri mei ros pro ce di men tos in ves ti ga ti vos,
fo ram re a li za das bus cas pe la re gião on- 
de acon te ceu o fa to e Luis Car los Sal- 
ga do Go es foi pre so.

O prin ci pal sus pei to do cri me foi en- 
ca mi nha do pa ra a de le ga cia da ci da- 
de, on de se en con tra à dis po si ção da
jus ti ça, pa ra as me di das ca bí veis ao ca- 
so. A po lí cia con ti nua na bus ca pe los
ou tros sus pei tos que aju da ram o Pé de
Pa no no cri me.

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

