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Em 10 minutos, tudo o que você precisa saber

CAPITAL

R$ 0,50

Marinha e Exército abrem mais de 650 vagas 
em processos seletivos. As oportunidades são 
para vários estados do país, inclusive para a 

região Nordeste. Não perca as chances!
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“ZÉ DE LESSA” 
SERIA O CHEFE 
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BARCA DA DISPENSA

SAMPAIO VAI 
COMEÇAR A 

“RENOVAÇÃO” 
DO ELENCO
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Horóscopo

Novelas Receitas - BOLINHO DE SARDINHA

Cruzadas

ÁRIES - Esta é uma fase em que deverá pre-
star mais atenção em tudo que fizer, pois está 
predisposto a ter aborrecimentos e prejuízos. 

TOURO - Notícia do seu interesse deve ser 
esperada no período. Favorabilidade em 
questões de dinheiro, inventário ou herança. 

GÊMEOS - Uma fase que poderá beneficiá-lo 
nas questões pessoais, íntimas e familiares, 
porque o momento  eleva em todo sentido.

CÂNCER - Seja mais otimista, mas em dema-
sia é prejudicial. Portanto, faça tudo dentro 
de suas reais possibilidades . 

LEÃO - Mantenha-se calmo e tranquilo ao 
invés de ficar nervoso e inquieto por qualquer 
coisa que possa não lhe agradar.

VIRGEM - O sucesso que obtiver será repetido 
nos próximos dias, pois terá a colaboração de 
amigos, e pessoas bem situadas.

LIBRA - Não perca tempo com minúcias. 
Arrisque-se em projetos mais audaciosos 
mesmo que os outros não acreditem. 

ESCORPIÃO - Bom ganho de dinheiro pelo 
esforço em seu trabalho, negócios iniciados 
há muito e as funções públicas.

SAGITÁRIO- Suas possibilidades de êxito 
estão aumentadas. Pode conseguir grande 
progresso em muita coisa agora. 

CAPRICÓRNIO - Com tato e inteligência, seu 
êxito será total nesta fase, principalmente no 
trabalho e na vida social.

AQUÁRIO - Boas relações com parentes, 
vizinhos e amigos, poderão ser esperadas.   
Êxito profissional e financeiro.

PEIXES - Cuidado com a vida conjugal. Bené-
fica influência astral para tratar de questões 
sociais pendentes, para lucrar.

Malhação – Vidas Brasileiras
Camila pede que Rafael e Valéria 
convoquem Márcio. Marcelo conta 
a Brigitte, Gabriela e Leonor que 
participará do show de talentos 
do Sapiência. Flora convida Paulo 
para se apresentar no evento de sua 
escola. Verena treina Dandara para 
sua apresentação e Hugo admira 
a namorada. Camila confessa que 
Rafaela não é filha de Márcio. Valéria 
e Rafael tentam conter os ânimos dos 
dois. 

Espelho da Vida
Sob o olhar da Guardiã, Alain chega ao 
quarto de Julia. Dora deixa Cris/Julia 
em casa e se encontra com Gustavo. 
Cris/Julia rasga seu diário por causa 
de Eugênio, e Piedade tenta defender 
a filha. Cris vê Alain no quarto de 
Julia e fica presa no passado. Alain 
procura Dalton. Piedade flagra 
Eugênio mexendo em um documento 
suspeito. Zezé vê Américo receber um 
telefonema. Jorge Benício chega para 
integrar o elenco. 
.

O Tempo não Para
Nico não percebe o veneno na mão de 
Agnese. Betina diz a Lúcio que Emílio 
se sentia ameaçado por Dom Sabino. 
Florêncio dá um prazo para Teófilo 
devolver o dinheiro que desviou de 
Barão. Lúcio assina o contrato de 
participação na Kikinico. Carmen pede 
ajuda a Dom Sabino para lidar com 
o interesse de Samuca em Livaldo. 
Cesária pede ajuda a Carmen para 
vender suas joias. Betina escuta a 
conversa de Dom Sabino com Samuca 
e constata que o ex-noivo quer 
encontrar o pai.

Sétimo Guardião
Eurico enfrenta Valentina, e Marilda 
se surpreende. Gabriel conta para 
Luz e Sóstenes a conversa que teve 
com Laura. Neide se impressiona 
com a comida feita por Firmina. 
Robério dopa Judith. Adamastor 
questiona Ondina sobre o caso entre 
Stefânia e João Inácio. Judith dorme 
profundamente e Robério entrega suas 
chaves para Sampaio entrar na casa 
de Egídio. Sampaio chega à porta da 
fonte e León o aguarda do outro lado. 
Valentina e Egídio se reencontram.

Como higienizar esponja 
de lavar louça -
O jeito mais fácil é no mi-
croondas. Aumente para a 
máxima potência e deixa 
a esponja aquecer por 3 
minutos. Tome cuidado 
para que não tenha ne-
nhum resquício de palha 
de aço grudada na es-
ponja. Se você não possui 
microondas, mantenha a 
esponja submersa em água 
quente por 3 minutos e terá 
efeito parecido. O calor 
mata as bactérias

2 - Colocar sacolas plásti-
cas na geladeira - Não 
torne a sua geladeira um 
foco de bactérias. Primeiro, 
lembre: onde você ad-
quiriu este saco plástico. 
Provavelmente, ele estava 
exposto em algum lugar de 
grande movimento, além 
disso, passou pelas mãos 
de inúmeras pessoas e foi 
transportado em carrinhos 
de supermercado, um por-
ta-malas ou no interior do 
carro, nesses lugares, nem 
sempre existem condições 
ideais de higiene. Portanto, 
retire tudo das sacolas e 
lave bem antes de colocar 
no refrigerador.

3 - Lavar o frango - Você 
sabia que corre mais risco 
de contaminação ao lavar 
o frango do que cozinhar 
sem lavar? As bactérias 
conseguem se espalhar 
facilmente na pia e em 
utensílios no processo de 
lavagem do alimento, 
enquanto, se levado direto 
para o fogo, os seres noci-
vos são eliminados durante 
o cozimento

INGREDIENTES:
2 latas de sardinha
1 cebola média, picada
1 tomate médio, picado
1 pimentão médio picado
3 copos (aproximadamente) 
de farinha de trigo sem 
fermento
1 1/2 copo americano de 
leite
Farinha de pão (Farinha de 
rosca)
1 colher de margarina
Sal a gosto

MODO DE PREPARO:
1 - Coloque a sardinha (com todo o seu 
óleo) em uma panela para levar ao fogo 
alto
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2 - Adicione a cebola, o 
tomate e o pimentão
3 - Mexa por uns 5 minutos
4 - Acrescente o leite e a 
margarina, deixe ferver
5 - Depois, junte a farinha 
de trigo, mexa até 
perceber que a massa 
desgrudou da panela
6 - Tire- o do fogo e deixe 
a massa esfriar um pouco
7 - Faça pequenas 
bolinhas separando - os 

em uma vasilha
8 - Em outra vasilha pequena, coloque um 
pouco de água para molhar cada bolinho, 
para assim, poder passar na farinha de pão 
(farinha de rosca)
9 - Agora é só fritar e se deliciar com estes 
bolinhos
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São aber tas 533       
va gas na Ma ri nha
A Ma ri nha abriu as ins cri -
ções pa ra o con cur so
des ti na do a pre en cher
533 va gas tem po rá ri as
pa ra o Ser vi ço Mi li tar Vo -
lun tá rio (SMV) em car gos
de ní veis fun da men tal e
mé dio/téc ni co, com ven -
ci men tos de R$ 2.320 e R$
3.388, res pec ti va men te.
Os con cor ren tes de vem
ter en tre 18 e 44 anos na
da ta da in cor po ra ção.
Se rá pos sí vel se can di da -
tar até 11 de de zem bro,
por meio do si te www.en -
si no.mar.mil.br. O va lor da
ta xa de par ti ci pa ção é
de R$ 75.
Há opor tu ni da des pa ra
atu a ção nas áre as de
ad mi nis tra ção, con ta bi li -
da de, edi fi ca ções, es tru -
tu ras na vais, ele trô ni ca,
ele tro téc ni ca, en fer ma -
gem, far má cia, hi gi e ne
den tal, mar ce na ria, me -
câ ni ca, me ta lur gia, mo -
to res, mo to ris ta (vi a tu ras
ad mi nis tra ti vas), nu tri ção
e di e té ti ca, pa to lo gia clí -
ni ca, pro ces sa men to de
da dos, pró te se den tá ria,
quí mi ca, ra di o lo gia mé di -
ca, te le co mu ni ca ções,
en tre ou tras es pe ci a li da -
des.
As chan ces es tão dis tri -
buí das en tre os Es ta dos
do Rio de Ja nei ro, Mi nas
Ge rais, São Pau lo, Rio
Gran de do Sul, San ta Ca -
ta ri na, Pa rá, Rio Gran de
do Nor te, Ce a rá, Ala go -
as, Pa raí ba, Per nam bu co
e Ama zo nas, além do Dis -
tri to Fe de ral. Os re cru tas
te rão di rei to a ali men ta -
ção, aju da pa ra aqui si -
ção de uni for mes, as sis -
tên cia mé di co-hos pi ta lar,
re li gi o sa, psi co ló gi ca, en -
tre ou tros be ne fí ci os.

O Co man do do 3º Dis tri to Na val 
da Ma ri nha, per ten cen te à re gião 
Nor des te do país, anun cia que 
são re ce bi das as ins cri ções pa ra 
um no vo pro ces so se le ti vo.

A se le ção tem co mo ob je ti vo 
pre en cher opor tu ni da des pa ra 
pro fis si o nais de ní vel fun da men tal 
e mé dio.

No to tal são 118 va gas, dis tri buí- 
das en tre ser vi do res das es pe ci a li- 
da des de Es tru tu ras Na vais – EN 
(1); Ele tro téc ni ca – TE (14); Me câ- 
ni ca – MI (8); Me ta lur gia – ML (6); 
Mar ce na ria – NA (3); Mo to res – MS 
(12); En fer ma gem – EF (42); Nu tri- 
ção e Di e té ti ca – ND (1); Hi gi e ne 
Den tal – HD (15); Pa to lo gia Clí ni ca 
– PC (5); Pró te se Den tá ria – PT (2) e 
Ra di o lo gia Mé di ca – RM (9).

Es tes pro fis si o nais de vem ser lo- 
ta dos nas ba ses das ci da des de 
For ta le za – CE João Pes soa – PB; 
Ma ceió – AL; Na tal – RN e Re ci fe – 
PE. As sim que ocor rer a in cor po ra-

118 vagas no Exército
Objetivo é preencher oportunidades para profissionais de nível fundamental e
médio que devem atuar em Serviço Militar como praças temporárias

Con cur so Pú bli co que 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 tem ins cri ções pror ro ga- 
das pe la Pre fei tu ra de Co ro a tá – 
MA. Os in te res sa dos ago ra po dem 
efe tu ar can di da tu ra até o dia 30 
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 va ria en tre R$ 50 e 
R$ 100. As 162 opor tu ni da des ofer-
ta das nes te Con cur so se en con-
tram nos car gos de Téc ni co em 
En fer ma gem (15), Téc ni co em Ins-
pe ção Sa ni tá ria (1), As sis ten te Ad- 
mi nis tra ti vo (15), Guar da Mu ni ci- 
pal (5), Téc ni co em In for má ti ca 
(1), Ad mi nis tra dor (3), As sis ten te 
So ci al (3), Ana lis ta do Meio Am bi- 
en te (1), Ana lis ta de Ci ên ci as 
Con tá beis (1), En fer mei ro (5), Fi si o- 
te ra peu ta (3), Nu tri ci o nis ta (2), 
Odon tó lo go (2), Psi có lo go (3), Pro- 
fes sor ní vel 01 – Edu ca ção In fan til 
(31), Pro fes sor ní vel 01 – 1º ao 5º

Inscrições abertas até dia 30

ção mi li tar, os mes mos de vem ser 
re mu ne ra dos de acor do com sua 
gra du a ção, con for me re vis to na Lei 
de Re mu ne ra ção dos Mi li ta res (Me- 
di da Pro vi só ria nº 2.215-10, de 31 de 
agos to de 2001, re gu la men ta da 
pe lo De cre to nº 4.307, de 18 de ju- 
lho de 2002), além dos de mais di rei- 
tos pre vis tos na Lei nº 6.880/1980, 
en quan to es ti ver no Ser vi ço Ati vo.

Ins cri ções até de zem bro
Os in te res sa dos têm até o dia 11 

de de zem bro de 2018 pa ra re a li za- 
rem as ins cri ções, que são acei tas 
ape nas por meio do en de re ço ele- 
trô ni co www.ma ri nha.mil.br, e pa ra 
que as can di da tu ras se jam acei tas 
é ne ces sá rio efe tu ar o pa ga men to 
de ta xa no va lor de R$ 75,00.

Pa ra que as ins cri ções se jam 
acei tas tam bém é ne ces sá rio es tar 
en qua dra do nos li mi tes de al tu ra, 
sen do o mí ni mo de 1,54 me tros e o 
má xi mo de 2,00 me tros pa ra am bos 

os se xos.
A clas si fi ca ção dos can di da tos 

de ve acon te cer em di ver sas eta- 
pas, den tre elas pro va ob je ti va, ve- 
ri fi ca ção de da dos bi o grá fi cos e 
ve ri fi ca ção do cu men tal, ins pe ção 
de saú de, tes te de ap ti dão fí si ca; 
pro va de tí tu los, de sig na ção à in- 
cor po ra ção e in cor po ra ção.

Ano (34), Pro fes sor ní vel 01 – 6º ao 9º 
ano com ha bi li ta ção em Por tu guês 
(9), Ma te má ti ca (8), Ci ên ci as (4), 
Ge o gra fia (4), His tó ria (3), In glês (3), 
Edu ca ção Fí si ca (2), Li bras (3) e In- 
for má ti ca (1).

Den tre as va gas ofer ta das, há 
aque las que são re ser va das a pes- 
so as que se en qua dram nos re qui si- 
tos es pe ci fi ca dos no edi tal. 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$ 954,00 e R$ 3.102,15, 
em re gi me de 30h ou 40h se ma nais.

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 de- 
vem ser apli ca das pro va vel men te 
no dia 13 de ja nei ro de 2019.

https://banca.oimparcial.com.br/
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Parcelamento do IPVA
Governador do Maranhão autoriza redução de até 100% nos juros e multas do IPVA
atrasado. O Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais vai até 28 de dezembro

‘Chico, Eu e Buarque’no Teatro 
O es pe tá cu lo ‘Chi co,

Eu e Bu ar que’, su ces so de
pú bli co e de crí ti ca, re tor- 
na ao pal co do Te a tro
Arthur Aze ve do (TAA), no
sá ba do (1°), às 21h, e do- 
min go (2), às 19h. A mon- 
ta gem mu si cal é ins pi ra- 
da na po e sia de Chi co
Bu ar que e le va ao pal co
bai la ri nos do Nú cleo Ar te
Edu ca ção (NAE), do TAA.

O su ces so vem de du as
tem po ra das em São Luís.
De pois, abriu o Fes ti val In- 
ter na ci o nal de Dan ça de
For ta le za (Fen da for), em
ju nho des te ano, e foi
apre sen ta do na pro gra- 
ma ção de ani ver sá rio do
Te a tro Mu ni ci pal Se ve ri no
Ca bral, de Cam pi na
Gran de (PB), no dia 22
des te mês.

A pró xi ma apre sen ta- 
ção se rá no Fes ti val In ter- 
na ci o nal Ja nei ro de
Gran des Es pe tá cu los, em
Re ci fe (PE), no dia 19 de

ja nei ro do pró xi mo ano.
No dia 14 de abril, fa rá a
aber tu ra do Fes ti val In ter- 
na ci o nal da Bahia – Vi va
Dan ça.

No mes mo mês pas sa- 
rá por Bra sí lia (DF) e, em
ju nho, es ta rá no Rio de
Ja nei ro (RJ) e São Pau lo
(SP).

A ca da apre sen ta ção,
o elen co de mons tra um
ama du re ci men to na flui- 
dez de mo vi men tos, o
que já se tor nou mar ca
re gis tra da do gru po co re- 
o gra fa do pe lo pau lis ta
An der son Cou to.

A par ti ci pa ção na XII
Se ma na Ma ra nhen se de
Dan ça, em ou tu bro, co- 
ro ou o es pe tá cu lo que
pre ten de le var ao pú bli- 
co par ti lhas sen sí veis en- 
tre a mú si ca, a dan ça e o
co ti di a no.

Es te fi nal de se ma na,
pa ra quem ain da não
viu, tem mais es sa opor tu- 

ni da de an tes do re tor no
à tur nê na ci o nal com du- 
as apre sen ta ções, no sá- 
ba do e no do min go.

Os in gres sos es tão sen- 
do ven di dos na bi lhe te ria
do Te a tro Arthur Aze ve- 
do, sen do R$ 50 pa ra pla- 
teia e fri sa; R$ 40 pa ra ca- 
ma ro te; R$ 30 pa ra bal- 
cão; e R$ 20 pa ra ga le ria.

Serenata nesta quarta
A noi te des ta quar ta-

fei ra (28) se rá mar ca da
pe lo Pas seio Se re na ta,
even to da Pre fei tu ra de
São Luís, que in te gra o
pro gra ma Re vi via. No
Pas seio Se re na ta, um
guia tu rís ti co apre sen ta rá
ao pú bli co as len das e
his tó ri as da ci da de. 

O even to tem co mo
ob je ti vo in cen ti var a vi si ta
aos pon tos tu rís ti cos   e
mos trar aos vi si tan tes e
mo ra do res lo cais o po- 
ten ci al das be le zas his tó ri- 
cas e na tu rais da ca pi tal

do Ma ra nhão. O gru po
Tra man do Te a tro se rá o
res pon sá vel pe las atu a- 
ções ao lon go do per cur- 
so. O pon to de par ti da do
pas seio é a Pra ça Be ne di- 
to Lei te, às 19h, de on de
o cor te jo se gui rá pas san- 
do pe la Igre ja da Sé, Pa- 
lá cio de La Ra var dié re
(se de da Pre fei tu ra), Pa- 
lá cio dos Leões (se de do
Go ver no do Es ta do), Ca- 
pi ta nia dos Por tos, Rua de
Na za ré, Rua Por tu gal, Be- 
co Ca ta ri na Mi na e Pra ça
da Praia Gran de.

Du as Me di das Pro vi só ri as fo ram di vul- 
ga das pa ra a re to ma da do Pro gra ma
de Par ce la men to de Dé bi tos Fis cais. A
ini ci a ti va per mi te re du ção de mul tas e
ju ros, pa ra pa ga men to à vis ta ou par- 
ce la do, aos con tri buin tes que pos su em
IP VA e ITCD atra sa dos. O pro gra ma vai
até o dia 28 de de zem bro.

Pa ga men to à vis ta
Os pro pri e tá ri os de veí cu los com dé- 

bi tos do Im pos to so bre Pro pri e da de de
Veí cu los Au to mo to res (IP VA) re fe ren te a
2018 e anos an te ri o res te rão des con to
de 100% das mul tas e ju ros pa ra pa ga- 
men to à vis ta. Pa ra ade rir ao pro gra ma,
o con tri buin te de ve rá, até o dia 28 de
de zem bro, aces sar o si te da Se faz pa ra
emi tir o Do cu men to de Ar re ca da ção
(DA RE) ou ir à uni da de de aten di men to
mais pró xi ma. O si te é o http://por tal.se- 

faz.ma.gov.br/. A pá gi na tam bém mos- 
tra as uni da des de aten di men to.

Pa ga men to par ce la do
Os con tri buin tes tam bém po de rão

fa zer o par ce la men to dos dé bi tos com
60% de des con to. Os pro pri e tá ri os po- 
de rão par ce lar a dí vi da em até 12 ve- 
zes, des de que a par ce la mí ni ma não
se ja in fe ri or a R$ 30 pa ra mo to ci cle tas e
si mi la res e de R$ 100 pa ra os de mais veí- 
cu los au to mo to res.

De pois do par ce la men to ser fei to,
com o pa ga men to da pri mei ra par ce- 
la, o sis te ma au to ma ti ca men te ex clui o
Re na vam da Dí vi da Ati va e Se ra sa. Ou
se ja, ti ra da lis ta de de ve do res.

Pa ra re a li zar o par ce la men to na in- 
ter net, o con tri buin te de ve rá aces sar o
Por tal da Se faz, no me nu IP VA, e cli car
na op ção “Par ce la men to de IP VA”.

https://banca.oimparcial.com.br/
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Le tí cia Co lin não per -
de a opor tu ni da de de
lu tar pe lo fe mi nis mo e
mos trar que o con ser -
va do ris mo não es tá
com na da. Pro va dis so
é o tra ba lho que a atriz
fez  com a Re vis ta Ma -
rie Clai re pa ra um edi -
to ri al à fren te de seu
tem po.
Nas fo tos, Le ti cia apa -
re ce de to pless com os
sei os à mos tra, em um
ato de lu ta con tra o
ma chis mo “Ve jo meu
cor po co mo uma fer -
ra men ta de lu ta”, dis se
a atriz à re vis ta. “Di an -
te do avan ço do con -
ser va do ris mo, po sar
com os sei os à mos tra
é um jei to de lu tar pe -
las li ber da des, e ta bus
em tor no da ima gem
fe mi ni na e leis que in -
ter fe rem nas es co lhas
que fa ze mos em re la -
ção à ela”, ex cla mou.
Le ti cia, que tam bém
de fen de a le ga li za ção
do abor to, re ve lou que
sua nu dez  não se ria
de ma nei ra al gu ma
uma fer ra men ta eró ti -
ca: “Nos so cor po de ve
ser um ins tru men to de
nos sas es co lhas e de -
se jos. Sei os de mu lhe -
res não de ve ri am cau -
sar es tra nha men to. Por
que ho mens po dem
an dar sem ca mi sa e 
nos não?”.

Letícia Colin
aparece de topless
em capa de revista

Seriado ‘Chaves’ vai ganhar
musical no Brasil em 2019

Lá vem o Cha ves, Cha ves, Cha ves… E
des ta vez no te a tro. O se ri a do que há mais
de 30 anos di ver te o pú bli co do SBT vai ga- 
nhar os pal cos em 2019, em for ma de mu si- 
cal. Além de fa lar do per so na gem mais im- 

por tan te cri a do pe lo me xi ca no Ro ber to
Gó mez Bo laños, o es pe tá cu lo fa rá uma

ho me na gem ao hu mo ris ta. “Se rá um tri bu- 
to a ele. Va mos con tar co mo ele con se- 

guiu cri ar tan tos per so na gens”.

Vitti se declara a Tatá: 
“Me acostumei contigo
pegando na minha
bunda”

Ta tá Wer neck  e  Ra fa el Vit ti  são
um ca sal que não tem ver go nha de
re ve lar de ta lhes do re la ci o na men to
– mes mo que al gu mas ve zes se jam
ín ti mos de mais. Foi o que acon te- 
ceu nas re des so ci ais do ator, em
uma fo to de um bei jão en tre eles
pu bli ca da nes ta ter ça-fei ra (27).

O cli que, ti ra do por Cláu dia Raia,
só me lho ra com a le gen da de Vit ti:
“Me acos tu mei con ti go pe gan do
na mi nha bun da quan do me bei ja..
ho je eu gos to e te amo mais ain da
por is so”.  O ca sal es tá cons tan te- 
men te se zo an do nas re des so ci ais.

Sabrina Sato desabafa
sobre ansiedade da

chegada da pequena
Zoe

Na noi te de se gun da-fei- 
ra (26), Sa bri na Sa to apro- 

vei tou o tem po li vre em
ca sa pa ra com par ti lhar
com seus se gui do res um
pou co do que es tá sen- 
tin do na es pe ra de Zoe,
sua pri mei ra fi lha com o

ator Du da Na gle. No
post,  a apre sen ta do ra

exal tou sua re la ção com
a pe que na an tes mes mo
de nas cer: Meu re la ci o- 

na men to com a mi nha fi- 
lha co me çou den tro do
meu ven tre. Lo go no iní- 

cio, quan do des co bri sua
exis tên cia, ain da ti nha al- 

gu mas se ma nas, e era
frá gil de mais. E mes mo

com me do, não per di mi- 
nha fé. Pe lo con trá rio, ela
au men tou”, de sa ba fou.
E con ti nu ou des ta can do
o elo que já exis te en tra

as du as: ”Con ver sei com
ela bas tan te, fa lei pra ela
se se gu rar e ten tar fi car
co mi go, que tu do ia dar
cer to. To da vez que lem- 
bro do que pas sa mos no
iní cio, me emo ci o no. E

des de o co me ço, a nos sa
re la ção foi a ba se do res- 
pei to, con fi an ça e amor.

E é as sim que vai ser. 

Marco Luque retorna à Escolinha como Patropi e
afirma que Orival Pessini era um gênio

De vol ta às tar- 
des da Glo bo, a Es co- 
li nha do Pro fes sor Rai- 
mun do  ga nha no va
le va de epi só di os. Pa- 
ra a quar ta tem po ra- 
da, há al gu mas mu- 
dan ças no elen co.
Uma de las é o no vo
per so na gem de  Mar- 
co Lu que, que ago ra
da rá vi da ao hip pie
uni ver si tá rio Pa tro pi e
não mais ao Ner so da Ca pi tin ga, que se rá in ter pre ta- 
do por Gui San ta na.

“Foi uma mu dan ça pro pos ta pe la di re ção por con- 
ta da mi nha se me lhan ça fí si ca com o Pa tro pi. Os de- 
sa fi os es tão li ga dos às no vas ca rac te rís ti cas do per so- 
na gem, que pos sui nu an ces pró pri as pa ra ex plo rar”,
des ta ca.

Olha o sinal! Sandy toma bronca da escola por
horários do filho

To do gru po de ami- 
gos tem uma pes soa
que che ga atra sa do
na es co la. Na tur mi- 
nha de  Theo, fi lho
de Sandy, é o pró prio
que nun ca che ga na
ho ra do si nal. O ma ri- 
do da can to ra, Lu cas
Li ma, que re ve lou a di fi cul da de da can to ra de bus car
o pe que no.

“A gen te foi fa zer reu nião so bre co mo foi o ano do
Theo. Ela [a pro fes so ra] fa lou que o Theo es tá bem,
que es tá con se guin do se re la ci o nar com as cri an- 
ças…  ‘E em re la ção ao ho rá rio de che ga da, a gen te
no tou, do na Sandy, que a se nho ra tem se es for ça do.
Tem me lho ra do’”, re ve lou Lu cas.

Sandy, deu o tro co no ma ri do.“O que nin guém sa- 
be é que eu es tou co brin do ele [Lu cas Li mas] por que
quem le va o Theo na es co la é ele. A mi nha fun ção é
bus car”.
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AMIGO DA ONÇA TERIA SURGIDO ENTRE OS ANOS DE 1943 E 1961

OLHOS DA CARA FOI POR CONTA DE UM CONQUISTADOR ESPANHOL

C
o mo to do bom bra si lei- 
ro, es sa é uma das ex- 
pres sões po pu la res que
mais de vem fa zer par te

da sua vi da. Mas, es se não é um
di ta do atu al.

1. Fa zer va qui nha
 A ex pres são foi cri a da pe la tor ci- 

da do Vas co, na dé ca da de
1920, quan do os tor ce do res ar re- 
ca da va di nhei ro pa ra dis tri buir
en tre os jo ga do res, ca so ven ces- 
sem o jo go com um pla car his tó- 
ri co. O va lor era ins pi ra do em nú- 
me ros do jo go do bi cho, por
exem plo: vi tó ria por 1 x 0 ren dia
um co e lho. A va ca era o nú me ro
25 no jo go e, por tan to, re pre sen- 
ta va 25 mil réis, o prê mio mais co- 
bi ça do pe los jo ga do res.

2. Ma tar ca chor ro a gri to
De acor do com o li vro O Bo de

Ex pi a tó rio 2, do pro fes sor Ari Ro- 
bol di, ca chor ros con se guem ou- 
vir sons inau dí veis pa ra o ou vi do
hu ma no, tan to de bai xa quan to
de al ta frequên cia. Com uma
au di ção sen sí vel des sa for ma, os
ani mais po de ri am re al men te
mor rer por cau sa dos sons au dí- 
veis. Is so acon te ce ria por que,
afli tos os cães se ri am ca pa zes de
se cho car con tra a pa re de até a
mor te.

3. Ami go da on ça
 Ami go da On ça era um per so na- 

gem cri a do pe lo char gis ta An- 
dra de Ma ra nhão pa ra a re gis ta
O Cru zei ro. A char ge cir cu lou de
1943 a 1961 e se tra ta va so bre
uma pes soa que sem pre da va
um jei to de le var van ta gem so- 
bre as ou tras, co lo can do seus
ami gos em si tu a ções em ba ra ço- 
sas.

4. Cus tar os olhos da ca ra
 Di zem que a ex pres são sur giu em

re fe rên cia ao es pa nhol Di e go de
Al ma gro, que vi veu en tre os anos
1479 e 1538. Ele foi um dos con- 
quis ta do res da Amé ri ca e te ria
per di do os olhos quan do ten ta va
in va dir uma for ta le za in ca. Ele

pró prio te ria di to que de fen der
os in te res ses da co roa es pa nho la
te ria cus ta do seus olhos da ca ra,
ao fa lar so bre o as sun to ao im pe- 
ra dor Car los I, da Es pa nha.

5. Por a mão no fo go
Es se era um ti po de tor tu ra pra- 

ti ca da na épo ca da in qui si ção
da Igre ja Ca tó li ca. Quem pe ga- 
va es se ti po de cas ti go por he re- 
sia ti nha a mão en vol vi da em es- 
to pa e era obri ga do a an dar al- 
guns me tros se gu ran do um fer ro
aque ci do. De pois de três di as, a
es to pa era ar ran ca da e a mão
do “he re ge” era exa mi na da: se
ain da es ti ves se quei ma da, o des- 
ti no era a for ca. No en tan to, se
es ti ves se ile sa, era por que a pes- 
soa era ino cen te (o que nun ca
acon te cia, né?). 

É por cau sa dis so que co lo car
a mão no fo go ou fo go nas mãos
vi rou uma es pé cie de ates ta do
de con fi an ça.

6. Ro dar a bai a na
 A ex pres são quer di zer da um es- 

cân da lo em pú bli co e te ria se ori- 
gi na do nos blo cos de Car na val
do Rio de Ja nei ro no iní cio do sé- 
cu lo 20. 

Di zem que nes sa épo ca, al- 
guns ma lan dros apro vei ta vam a
fo lia pa ra dar be lis cões no bum- 
bum das mo ças dos des fi les até
que ca po ei ris tas pas sa ram a se
fan ta si ar de bai a nas pa ra pro te- 
ger as ga ro tas do as sé dio.

Daí, quan do al gum en gra ça- 
di nho de sa vi sa do avan ça va o si- 
nal, le va va um gol pe de ca po ei- 
ra e, quem es ta va se fo ra, só via
a “bai a na ro dar” sem en ten der
di rei to o que es ta va acon te cen- 
do.

7. Pu xa-sa co
Es se di ta do, se gun do di zem,

te ria nas ci do nos quar téis bra si lei- 
ros e era um ape li do da do aos
sol da dos de bai xa pa ten te que
ti nham a obri ga ção de le var sa- 
cos de su pri men tos du ran te as vi- 
a gens e cam pa nhas do exér ci to.

Você sabe o que quer dizer quando "tudo acaba em pizza"? E "fazer vaquinha", você sabe?

Conheça as expressões
populares brasileiras 
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A
s sim co mo as ou tras equi pes do es- 
ta do, que tem ca len dá rio ex ten so
em 2019, o Im pe ra triz se gue anun ci- 
an do re for ços pa ra o Cam pe o na to

Ma ra nhen se, Co pa do Bra sil e Sé rie C do
Bra si lei ro.

Fo ram seis jo ga do res que acer ta ram com
o clu be co lo ra do: o ata can te Ale xan dre Ba- 
lo tel li, o la te ral-es quer do Jeff Sil va, o vo lan te
Di o go Oli vei ra, o za guei ro Wan der son, o
meia Xa ves e o la te ral-di rei to Fe li pe Po ten gi.

Com es tas con tra ta ções, já são 11 jo ga- 
do res acer ta dor, além dos atle tas com con- 
tra to re no va dos.

Re ve la do pe lo Atlé ti co-MG, Ale xan dre
Ba lo tel li, de 25 anos, che ga ao Im pe ra triz
após de fen der o Na ci o nal-MG.

Com 32 anos, o re for ço mais ex pe ri en te
do gru po é o la te ral-es quer do Jeff Sil va, que
con ta com pas sa gens pe lo Avaí, Náu ti co e
For ta le za. Nas úl ti mas tem po ra das o jo ga dor
de fen deu o Vi tó ria da Con quis ta, No vo
Ham bur go, Her cí lio Luz e Re sen de-RJ.

O za guei ro Wan der son e o vo lan te Di o go
Oli vei ra fo ram con tra ta dos e re cen te men te
ti ve ram pas sa gens pe lo Mo to Club. O de fen- 
sor é bi cam peão Ma ra nhen se e con quis tou

um aces so pa ra a Sé rie C com o Pa pão. Atu- 
al men te o za guei ro de fen de o MAC na Co- 
pa FMF. O vo lan te Di o go Oli vei ra de fen deu
o Mo to em 2017, sob o co man do de Ruy e
em 2018 es ta va no No vo Ham bur go.

O meia Xa ves, tam bém de 32 anos, que
es ta va no Ca ça dor-SC, on de dis pu tou a Sé- 
rie C do Ca ta ri nen se. Por úl ti mo o la te ral-di- 
rei to Fe li pe Po ten gi, de 23 anos, che ga após
de fen der o Ita pi ren se-SP, pe la Se gun da Di vi- 
são do Pau lis ta.

Sam paio co me ça a “re no var”
Com a pré-tem po ra da mar ca da pa ra o

dia 10 de de zem bro, o Sam paio Cor rêa te rá
umas pe que nas fé ri as. Mas es se des can so é
só pa ra quem vai en trar em cam po e ini ci ar
os tra ba lhos pa ra 2019, pois a di re to ria e co- 
mis são téc ni ca não pa ram.

Nes ta se ma na a di re to ria ini cia a fa se de
re no va ções e dis pen sas do atu al elen co.
Com 30 jo ga do res no elen co pro fis si o nal,
mui tos atle tas de vem sair, as sim co mo o go- 
lei ro Andrey, que te ve o vín cu lo rom pi do
com o clu be an tes do fim da Sé rie C do Bra- 
si lei ro.

Ou tros jo ga do res de vem dei xar a equi pe

por re ce be rem pro pos tas de equi pes in te- 
res sa das, as sim co mo o meia Fer nan do So- 
bral. O atle ta che gou no meio da dis pu ta da
Sé rie C de 2017 e vi rou lo go pe ça fun da- 
men tal no Tri co lor. Em du as tem po ra das fo- 
ram 66 par ti das e oi to gols.

Das 63 par ti das dis pu ta das pe lo Sam paio
em 2018, So bral es te ve em 54 jo gos, ou se ja,
85,7% das par ti das. Ou tros que de vem dei- 
xar o clu be por pro pos tas são o za guei ro Ma- 
ra cás, o vo lan te Di e go Sil va e o ata can te
Jheymi.

DIOGO OLIVEIRA DISPUTOU A TEMPORADA 2017 PELO PAPÃO DO NORTE WANDERSON CONQUISTOU DOIS TÍTULOS E UM ACESSO PELO MOTO CLUB

Imperatriz fecha com jogadores para a temporada 2019, onde disputa três competições

Cavalo de Aço se reforça
para temporada 2019
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A
DOU GLAS CU NHA

s for ças de se gu ran ça con ti nu am
de sen vol ven do bus cas em to da re- 
gião de La go da Pe dra e Pe drei ras,
on de os ban di dos que as sal ta ram a

agên cia do Ban co do Bra sil, em Ba ca bal, es- 
ta ri am cer ca dos. Até o en cer ra men to des ta
edi ção, a po lí cia não ha via con se gui do
qual quer ti po de con ta to com o ban do. Há
a pre sun ção que os ban di dos te ri am rou ba- 
do cer ca de R$ 100 mi lhões da agên cia do
Ban co  do Bra sil, em Ba ca bal. Até o mo men- 
to, R$ 3 mi lhões já fo ram re cu pe ra dos pe la
Po lí cia. Es se di nhei ro foi dei xa do nas de pen- 
dên ci as da agên cia pe los cri mi no sos e mo- 
ra do res apro vei ta ram pa ra sa que ar, apro pri- 
an do-se de al gu mas no tas. Nas in ves ti ga- 
ções de sen vol vi das até ago ra, a Po lí cia
con cluiu  que  o lí der do ban do res pon sá vel
pe lo as sal to à agên cia do Ban co do Bra sil
ocor ri do na noi te de do min go (25), na ci da- 
de de Ba ca bal, é Jo sé Fran cis co Lu mes,
mais co nhe ci do co mo “Zé de Les sa”. Ele es- 
ta va no mu ni cí pio co man dan do pes so al- 
men te a ação da qua dri lha. Les sa li de ra a
mai or or ga ni za ção cri mi no sa do es ta do da

Bahia. A Po lí cia in for mou que  “Zé de Les sa é
bas tan te co nhe ci do pe la prá ti ca de  cri mes
em to do o país, no ta da men te por rou bos a
ban co. Na tu ral da Bahia, “Zé de Les sa” co- 
me çou sua vi da de cri mes as sal tan do ins ti- 
tui ções fi nan cei ras. Foi pre so al gu mas ve zes
e a úl ti ma vez que saiu da pri são foi pa ra ter- 
mi nar de cum prir a pe na no re gi me do mi ci li- 
ar.

As au to ri da des da Se gu ran ça Pú bli ca do
Ma ra nhão con fir ma ram  que três as sal tan tes
fo ram mor tos em con fron to com a po lí cia.
Um mo ra dor da ci da de tam bém mor reu du- 
ran te a tro ca de ti ros. Na ma nhã des ta ter- 
ça-fei ra (27), o de le ga do Car los Re na to
con fir mou que ou tro mo ra dor tam bém foi
atin gi do por dis pa ros de ar ma de fo go e se- 
gue em re cu pe ra ção. Sua iden ti da de não
foi re ve la da. Os  de mais fo ram iden ti fi ca dos
co mo:   Ra fa el Men des, na tu ral de Pi nhei ro,
Ma ra nhão, e Je an Ro cha, de Ara guaí na, no
 To can tins. A po lí cia re cu pe rou, até ago ra,
 cer ca de R$ 3 mi lhões, que es ta vam no pré- 
dio e mo ra do res en tra ram na agên cia pa ra
ten tar pe gar as cé du las que fi ca ram no
chão. Po rém, em fa ce da  re per cus são, vá ri- 
as pes so as pro cu ra ram a po lí cia pa ra de vol- 

ver di nhei ro sub traí do da agên cia após o as- 
sal to. A ação cri mi no sa acon te ceu por vol ta
das 21h de do min go (25) e os ban di dos es ta- 
vam for te men te ar ma dos. Du ran te a ação,
os cri mi no sos in cen di a ram vi a tu ras e ain da
ata ca ram o quar tel do 15º Ba ta lhão da Po lí- 
cia Mi li tar e tam bém a De le ga cia Re gi o nal
de Po lí cia Ci vil. E na ação fo ram des lo ca das
vá ri as equi pes das po lí ci as Ci vil e Mi li tar pa ra
o mu ni cí pio e ci da des vi zi nhas. A Po lí cia in- 
for mou ain da que es tá ava li an do a co ne- 
xão dos en vol vi dos com qua dri lhas de ou tros
es ta dos. Du ran te en tre vis ta co le ti va, em Ba- 
ca bal, o se cre tá rio de Se gu ran ça afir mou:
“Va mos ca çar es ses ban di dos on de es ti ve- 
rem. Não há lu gar no mun do pra eles. Va mos
bus cá-los to dos, não fi ca rá um mar gi nal des- 
ses de fo ra. O co man do do go ver na dor Fla- 
vio Di no é de bus ca rem eles, on de es ti ve rem
e as sim se rá fei to”. O ata que não foi de tec- 
ta do pe los ór gãos de in te li gên cia e pe gou
as for ças po li ci ais de sur pre sa.  Os ban di dos
pla ne ja ram es tra te gi ca men te to da ação
em Ba ca bal. A po lí cia já sa be que du ran te a
fu ga os as sal tan tes tro ca ram de veí cu los e
se dis pen sa ram em me no res gru pos pa ra fa- 
ci li tar a fu ga.

ZÉ DE LESSA, LÍDER DO BANDO QUE ASSALTOU O BB EM BACABAL SECRETÁRIO JEFFERSON PORTELA ACOMPANHA AS INVESTIGAÇÕES

Polícia continua à procura de
assaltantes da agência do BB
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