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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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PRF: concurso é retificado
Edital do concurso com 500 vagas em 17 estados é retificado. Servidores devem atuar
em jornada de 40 horas semanais e vão receber salários de até R$ 9,4 mil

A Pre fei tu ra de Pa ço 
do Lu mi ar, no Es ta do no 
Ma ra nhão in for ma a to-
dos a re a li za ção de no-
vo Con cur so Pú bli co de 
ní vel fun da men tal, mé-
dio, téc ni co e su pe ri or. 
No to tal, são ofer ta dos 
587 va gas.

Os in te res sa dos pre ci- 
sam se ins cre ver até 18 
de ja nei ro de 2019, no 
en de re ço ele trô ni co 
www.ins ti tu to ma cha do- 
de as sis.com.br, ten do 
que ar car com a ta xa de 
ins cri ção nos va lo res de 
R$ 52 a R$ 135.

Aque les que ti ve rem 
aas ins cri ções acei tas se- 
rão sub me ti dos à apli ca- 
ção da Pro va Ob je ti va, 
sen do que aos par ti ci- 
pan tes de ní vel fun da- 
men tal e mé dio a Ava li a- 
ção es tá pres ta pa ra o 
dia 10 de fe ve rei ro de 
2019 e aos con cor ren tes 
do en si no su pe ri or, a apli-

587 vagas e salários de R$ 6 mil

ca ção de ve ser fei ta pro- 
va vel men te no dia 17 de 
fe ve rei ro de 2019.

Os clas si fi ca dos no car- 
go de Pro fes sor de vem re- 
a li zar a se gun da eta pa, 
sen do es ta a apli ca ção 
da Pro va de Tí tu los, en- 
quan to os ins cri tos na fun- 
ção de Guar da Mu ni ci pal 
de ve rão re a li zar o Tes te 

de Ap ti dão Fí si ca, por fim, 
os in te res sa dos no car go 
de Pro cu ra dor se sub me- 
te rão à Pro va Dis cur si va.

Ca so con tra ta dos, os 
pro fis si o nais vão atu ar em 
jor na das de 30h a 40h se- 
ma nais, fa zen do jus à re- 
mu ne ra ções que par tem 
de R$ 954 e po dem che- 
gar a R$ 6.697,50.

Seletivo na UEMA
En con tram-se aber tas

as ins cri ções pa ra dois
no vos Pro ces sos Se le ti vos
da Uni ver si da de Es ta du al
do Ma ra nhão (UE MA),
que bus cam pre en cher
opor tu ni da des pa ra Pro- 
fes so res Subs ti tu tos que
de vem atu ar nos cur sos
de Le tras; Ci ên ci as Bi o ló- 
gi cas e Pe da go gia Li cen- 
ci a tu ra.

As va gas dis po ní veis
são pa ra le ci o nar as áre- 
as/ su bá re as de Le tras/ Li- 
bras (1); Le tras/ Lin guís ti- 
ca/ Lín gua Por tu gue sa
(1); Le tras/ Lín guas Clás si- 
cas/ Lin guís ti ca His tó ri ca
(1); Ci ên ci as Bi o ló gi cas/
Bi o lo gia Ge ral (1); Ci ên ci- 
as Bi o ló gi cas/ Bo tâ ni ca
(1) e Edu ca ção/ Fun da- 
men tos da Edu ca ção (2).

Os pro fis si o nais de vem
ser ad mi ti dos em con tra- 
ta dos tem po rá ri os vá li dos
por 12 me ses,  com re mu- 
ne ra ções de R$ 2.095,45.

Com ta xa de R$ 100; as
ins cri ções de vem ser efe- 
tu a das ape nas de ma nei- 
ra pre sen ci al até o dia 7
de de zem bro de 2018:

Pro to co lo do Cen tro
de Es tu dos Su pe ri o res de
Pi nhei ro, lo ca li za do na
Rua Ma ria Pi nhei ro Pai va,
s/n.º, Ane xo ao IEP, Bair ro
An ti go Ae ro por to, Pi nhei- 
ro – MA, nos ho rá ri os de
8h30 às 12h, das 14h30 às
18h e das 18h30 às 21h;

 Pro to co lo do Cen tro de
Es tu dos Su pe ri o res de La- 
go da Pe dra, lo ca li za do
na Ave ni da Ro se a na
Sarney, s/n.º, Vi la Ro cha,
La go da Pe dra – MA, nos
ho rá ri os de 14h às 18h;

 Pro to co lo Ge ral da UE- 
MA, lo ca li za do na Ci da- 
de Uni ver si tá ria Pau lo VI,
Ave ni da Lou ren ço Vi ei ra
da Sil va, n.º 1000, Jar dim
São Cris tó vão; São Luís –
MA, nos ho rá ri os de 9h às
17h.

O edi tal do con cur so pú bli co da Po lí- 
cia Ro do viá ria Fe de ral (PRF), des ti na do
a con tra ta ção de 500 pro fis si o nais pa ra
o car go de Po li ci al Ro do viá rio Fe de ral,
Pa drão I da Ter cei ra Clas se foi re ti fi ca- 
do. A mo di fi ca ção atin ge o qua dro de
va gas que pas sa a vi go rar da se guin te
for ma: Acre (17), Ama zo nas (28), Ama- 
pá (23), Bahia (17), Goiás (27), Ma ra- 
nhão (18), Mi nas Ge rais (9), Ma to Gros so
do Sul (35), Ma to Gros so (57), Pa rá (81),
Pi auí (22), Rio de Ja nei ro (10), Rondô nia
(74), Ro rai ma (15), Rio Gran de do Sul
(23), São Pau lo (19) e To can tins (25)

Pro fis si o nais que te nham di plo ma,
de vi da men te re gis tra do, de con clu são
de cur so de gra du a ção de ní vel su pe ri- 
or em qual quer área de for ma ção, for- 
ne ci do por ins ti tui ção de en si no su pe ri or
re co nhe ci da pe lo Mi nis té rio da Edu ca- 
ção (MEC) po dem se ins cre ver pa ra

atu ar em jor na da de 40 ho ras se ma nais,
com sub sí dio de R$ 9.473,57.

Pa ra se ins cre ver o can di da to de ve
aces sar o si te da em pre sa or ga ni za do ra
Ces pe (www.ces pe.unb.br), a par tir das
10h do dia 3 de de zem bro de 2018 até
as 18h do dia 18 de de zem bro de 2018.
Nes ta fa se faz-se ne ces sá rio o pa ga- 
men to da ta xa no va lor de R$ 150,00.

Can di da tos que es te jam ins cri to no
Ca das tro Úni co pa ra Pro gra mas So ci ais
do Go ver no Fe de ral (Ca dÚ ni co), de
que tra ta o De cre to nº 6.135, de 26 de
ju nho de 2007; for mem bro de fa mí lia
de bai xa ren da, nos ter mos do De cre to
nº 6.135/2007; ou for do a dor de me du la
ós sea em en ti da des re co nhe ci das pe lo
Mi nis té rio da Saú de, nos ter mos da Lei
nº 13.656/2018, po dem so li ci tar isen ção
da ta xa se guin do os pro ce di men tos in- 
di ca dos no edi tal.

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ajus tes pa ra ja ne las
de opor tu ni da des
O Go ver no do Ma ra -
nhão, por meio da Se cre -
ta ria de Trans pa rên cia e
Con tro le (STC), ini ci ou
 sex ta-fei ra (30) as reu -
niões pa ra os ajus tes da
se gun da edi ção do Ja -
ne la de Opor tu ni da des,
even to que vi sa o es trei -
ta men to res pon sá vel nas
re la ções en tre ini ci a ti va
pri va da e ges tão pú bli ca
no que diz res pei to a
com pras pú bli cas.

 O even to se rá, mais uma
vez, uma par ce ria en tre
Go ver no e Fe de ra ção
das In dús tri as do Es ta do
do Ma ra nhão (Fi e ma).
A pre vi são é que a se gun -
da edi ção do Ja ne la de
Opor tu ni da des ocor ra no
pri mei ro se mes tre de 2019
em São Luís.

 “Nós sa be mos que o de -
sen vol vi men to pas sa pe la
ge ra ção de ne gó ci os e
con se guir ter um am bi en -
te de in te ra ção pa ra for -
ta le cer os con ta tos é de
fun da men tal im por tân -
cia”, ex pli cou Car los Jor -
ge, co or de na dor do Pro -
gra ma de De sen vol vi -
men to de For ne ce do res
(PDF) da Fi e ma.”A pro -
pos ta do Go ver no con ti -
nua sen do es trei tar os la -
ços com a clas se em pre -
sa ri al, ca pa ci tan do pa ra
su pe rar os mai o res obs tá -
cu los nas li ci ta ções e
con tra tos pú bli cos”, ex pli -
cou Ana Kar la Sil ves tre
Fer nan des, cor re ge do ra-
ge ral do Es ta do. É gran de
a ex pec ta ti va quan to à
no va edi ção do pro je to.

Pa ra ga ran tir que to dos apro-
vei tem a pro gra ma ção do Na tal e 
Ré veil lon de To dos, que co me ça 
nes te sá ba do (1º) em São Luís, a 
Po lí cia Mi li tar do Ma ra nhão con ta- 
rá com re for ço da se gu ran ça no 
lo cal do even to e em pon tos es- 
tra té gi cos.

As equi pes do Ba ta lhão de Tu ris- 
mo da Po lí cia Mi li tar (BP Tur), co- 
man da das pe lo co ro nel Jo sé Ma- 
ria Ho nó rio de Car va lho, vão fa zer 
pa tru lha men to com 100 po li ci ais a 
ca da dia de even tos do Na tal de 
To dos, apoi a dos por vi a tu ras e 
mo tos do Gru pa men to Tá ti co de 
Mo to ci cle tas (GTM).

“Es ta mos con cluin do a pro gra- 
ma ção pa ra a Se gu ran ça du ran-
te o Ré veil lon, em diá lo go com a 
Pre fei tu ra de São Luís, Cor po de 
Bom bei ros e de mais en tes re la ci o- 
na dos à re a li za ção do even to.

Cer ta men te te re mos um efe ti vo 
ain da mai or nos prin ci pais pon tos 
tu rís ti cos da ci da de”, afir ma o co- 
ro nel Ho nó rio.

Pa ra Sau lo Be zer ra, ge ren te de 
um ho tel pró xi mo à or la da ca pi-

PM PATRULHA AS RUAS

En tor no da Pra ça Dom Pe dro II 
é um dos lo cais que a Pre fei tu ra in- 
ter di ta rá du ran te as fes tas de fim 
de ano. O trân si to no tre cho da 
Ave ni da Pe dro II, Cen tro His tó ri co 
da ca pi tal, se rá al te ra do du ran te 
to do o pe río do em que ocor rem 
as co me mo ra ções do Na tal de To-
dos 2018, re a li za do pe lo Go ver no 
do Es ta do e Pre fei tu ra, en tre os di-
as 1º e 23 de de zem bro, aos sá ba- 
dos e do min gos, sem pre a par tir 
das 15h. O ob je ti vo do re or de na- 
men to, co or de na do pe la Se cre- 
ta ria Mu ni ci pal de Trân si to e Trans-
por tes (SMTT), é ga ran tir a se gu-
ran ça e tran qui li da de de quem 
for pres ti gi ar a de co ra ção e pro- 
gra ma ção na ta li na na área, que 
co me ça nes te sá ba do, a par tir 
das 17h30, e tem, en tre ou tras 
atra ções, pas seio do Ex pres so Na- 
ta li no, uma es pé cie de jar di nei ra, 
pe lo tre cho.

As áre as que con tor nam as du-
as pra ças fi ca rão in ter di ta das pa-

MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE SLZ

tal, a se gu ran ça tem si do um des ta- 
que im por tan te que aju da a ex pli- 
car o au men to de tu ris tas na ci da- 
de: “Nós ti ve mos es te ano um car- 
na val que, do pon to de vis ta da se- 
gu ran ça, foi ti po ex por ta ção”.

“Vol ta mos a ver cri an ças e fa mí li- 
as brin can do nas ru as. Ga ran tia de 
se gu ran ça faz to da a di fe ren ça pa- 
ra a atra ção de tu ris tas”, acres cen- 
ta.

Atra ções

A pro gra ma ção tem iní cio nes te 
sá ba do (1º) com a aber tu ra ofi ci al 
do Na tal de To dos na Pra ça Pe dro 
II, a par tir das 17h30.

Além do es pe tá cu lo com fo gos 
de ar ti fí cio, a pro gra ma ção in clui 
pro je ção de ima gens e lu zes na fa- 
cha da do Pa lá cio dos Leões, a 
che ga da do Pa pai No el, a Ban da 
do Bom Me ni no das Mer cês, o Co- 
ral Ad ven tis ta e o show do sa xo fo- 
nis ta Caio Mes qui ta.

ra o trá fe go de veí cu los mo to ri za- 
dos. Com o pla ne ja men to, se rão 
fe cha das to das as vi as de aces so 
no pe río do, fi can do re co men da do 
o es ta ci o na men to na Rua do Egi to, 
en tor no da Pra ça João Lis boa, na 
área de es ta ci o na men to da Praia 
Gran de e ime di a ções da Ca sa do 
Ma ra nhão.”As pra ças se rão to tal- 
men te iso la das de vi do à mon ta- 

gem da via na ta li na.
É ne ces sá rio pa ra que as pes so as 

te nham con di ções de se lo co mo- 
ver no tre cho com to da a se gu ran- 
ça.

A in ter di ção se rá no pe río do da 
fes ta na ta li na e só aos sá ba dos e 
do min gos. Nos de mais di as, o trân- 
si to na área se rá nor mal”, ex pli ca o 
ti tu lar da SMTT, Ca nin dé Bar ros.

https://banca.oimparcial.com.br/
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Luz na pas sa re la que lá
vem ela! Jo jo
Todynho fez sua es treia
co mo mo de lo em um
des fi le na noi te da úl ti -
ma quin ta-fei ra (29). O
even to era par te do
lan ça men to anu al da
co le ção da es ti lis ta
An dres sa Sa lo mo ne e
acon te ceu no Cam po
de Mar te, em São Pau -
lo.
Pa ra lá de exu be ran te,
a can to ra apro vei tou
a per da de pe so pa ra
se jo gar nos ho lo fo tes.
“É a pri mei ra vez que
des fi lo. É emo ci o nan -
te, por que é uma
opor tu ni da de úni ca. E
An dres sa é uma me ni -
na guer rei ra, que con -
quis tou tu do so zi nha.
Sou su per fã de la, me
abra çou e eu já usa va
a mar ca an tes, né?”,
dis se Jo jo em en tre vis -
ta a re vis ta QUEM. Po -
de ro sa, né?
So bre a di ver si da de do
des fi le, que con ta va
com ti pos di ver sos de
cor pos, re li gião e ori -
en ta ção se xu al, Jo jo
tam bém opi nou : “An -
dres sa es tá dan do voz
a quem não tem.
Acho mto im por tan te,
por que as pes so as têm
que co nhe cer o ou tro
la do da mo e da”.

Após perder peso,
Jojo Todynho desfila
pela primeira vez

Cacildis! Neto de Mussum faz
sucesso ao usar fio dental   

 em peça

O mu si cal 70? Dé ca da do Di vi no Ma ra vi- 

lho so tem fei to su ces so nos pal cos do Rio
de Ja nei ro. Um dos ho me na ge a dos é Mus- 
sum, in te pre ta do por seu ne to, Pe dro Rol- 
dan, de 22 anos. O jo vem tem rou ba do a

ce na, e não ape nas pe lo ta len to.
Acon te ce que o ator, além de can tar mui- 
to bem, tem cau sa do um al vo ro ço na pla- 

teia por seu cor po sa ra do.

Aos 45, Letícia Spiller
esbanja boa forma de
biquíni

Le tí cia Spil ler  é a me lhor pro va
que a ida de é ape nas um nú me ro.
Aos 45, a atriz pu bli cou uma fo to
de  biquí ni  e sem ma qui a gem na
sex ta-fei ra (30). Com uma pai sa-
gem de na tu re za, a pu bli ca ção re- 
ce beu mi lha res de elo gi os dos fãs:
“per fei ta, ilu mi nou a na tu re za”,
“ma ra vi lho sa” e “o que é bo ni to
tem que mos trar, mes mo” fo ram al- 
guns de les. A atriz es tá no ar com O
Sé ti mo Guar dião. Na obra de Agui- 
nal do Sil va, Spil ler é Ma ril da, pri mei- 
ra-da ma de Ser ro Azul e ca sa da
com Eu ri co. O ca sal tem dois fi lhos:
Ge an dro e Jú ni or (Jo sé Lo re to).

Angélica comemora
aniversário com

famosas em academia

Achou que não ia ter trei- 
no no ani ver sá rio? An gé li- 
ca não dei xou a co me- 

mo ra ção dos seus 45
anos atra pa lhar sua ro ti- 
na e foi a aca de mia nes- 
ta sex ta-fei ra (30). A apre- 

sen ta do ra aca bou ga- 
nhan do os pa ra béns
de Ca ro li na Di eck- 

mann e Gra zi Mas sa fe ra,
além do trei na dor Chi co

Sal ga do.
Em uma sequên cia de
sto ri es, o gru po de ami- 
gos até mos trou que vai

ter bo lo. “Ho je é meu ani- 
ver sá rio e o gru po es tá

com ple to! Cheia de do- 
ce sem açú car ali que eu
ga nhei”, dis se An gé li ca.
A me lhor par te é o pas se
li vre de cul pa: Chi co li be- 
rou os do ces de pois dos
exer cí ci os: “To do mun do
trei nou, to do mun do li be- 

ra do pa ra o bo lo”.
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Luz na pas sa re la que lá
vem ela! Jo jo
Todynho fez sua es treia
co mo mo de lo em um
des fi le na noi te da úl ti -
ma quin ta-fei ra (29). O
even to era par te do
lan ça men to anu al da
co le ção da es ti lis ta
An dres sa Sa lo mo ne e
acon te ceu no Cam po
de Mar te, em São Pau -
lo.
Pa ra lá de exu be ran te,
a can to ra apro vei tou
a per da de pe so pa ra
se jo gar nos ho lo fo tes.
“É a pri mei ra vez que
des fi lo. É emo ci o nan -
te, por que é uma
opor tu ni da de úni ca. E
An dres sa é uma me ni -
na guer rei ra, que con -
quis tou tu do so zi nha.
Sou su per fã de la, me
abra çou e eu já usa va
a mar ca an tes, né?”,
dis se Jo jo em en tre vis -
ta a re vis ta QUEM. Po -
de ro sa, né?
So bre a di ver si da de do
des fi le, que con ta va
com ti pos di ver sos de
cor pos, re li gião e ori -
en ta ção se xu al, Jo jo
tam bém opi nou : “An -
dres sa es tá dan do voz
a quem não tem.
Acho mto im por tan te,
por que as pes so as têm
que co nhe cer o ou tro
la do da mo e da”.

Após perder peso,
Jojo Todynho desfila
pela primeira vez

Cacildis! Neto de Mussum faz
sucesso ao usar fio dental   

 em peça

O mu si cal 70? Dé ca da do Di vi no Ma ra vi- 

lho so tem fei to su ces so nos pal cos do Rio
de Ja nei ro. Um dos ho me na ge a dos é Mus- 
sum, in te pre ta do por seu ne to, Pe dro Rol- 
dan, de 22 anos. O jo vem tem rou ba do a

ce na, e não ape nas pe lo ta len to.
Acon te ce que o ator, além de can tar mui- 
to bem, tem cau sa do um al vo ro ço na pla- 

teia por seu cor po sa ra do.

Aos 45, Letícia Spiller
esbanja boa forma de
biquíni

Le tí cia Spil ler  é a me lhor pro va
que a ida de é ape nas um nú me ro.
Aos 45, a atriz pu bli cou uma fo to
de  biquí ni  e sem ma qui a gem na
sex ta-fei ra (30). Com uma pai sa-
gem de na tu re za, a pu bli ca ção re- 
ce beu mi lha res de elo gi os dos fãs:
“per fei ta, ilu mi nou a na tu re za”,
“ma ra vi lho sa” e “o que é bo ni to
tem que mos trar, mes mo” fo ram al- 
guns de les. A atriz es tá no ar com O
Sé ti mo Guar dião. Na obra de Agui- 
nal do Sil va, Spil ler é Ma ril da, pri mei- 
ra-da ma de Ser ro Azul e ca sa da
com Eu ri co. O ca sal tem dois fi lhos:
Ge an dro e Jú ni or (Jo sé Lo re to).

Angélica comemora
aniversário com

famosas em academia

Achou que não ia ter trei- 
no no ani ver sá rio? An gé li- 
ca não dei xou a co me- 

mo ra ção dos seus 45
anos atra pa lhar sua ro ti- 
na e foi a aca de mia nes- 
ta sex ta-fei ra (30). A apre- 

sen ta do ra aca bou ga- 
nhan do os pa ra béns
de Ca ro li na Di eck- 

mann e Gra zi Mas sa fe ra,
além do trei na dor Chi co

Sal ga do.
Em uma sequên cia de
sto ri es, o gru po de ami- 
gos até mos trou que vai

ter bo lo. “Ho je é meu ani- 
ver sá rio e o gru po es tá

com ple to! Cheia de do- 
ce sem açú car ali que eu
ga nhei”, dis se An gé li ca.
A me lhor par te é o pas se
li vre de cul pa: Chi co li be- 
rou os do ces de pois dos
exer cí ci os: “To do mun do
trei nou, to do mun do li be- 

ra do pa ra o bo lo”.
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Luz na pas sa re la que lá
vem ela! Jo jo
Todynho fez sua es treia
co mo mo de lo em um
des fi le na noi te da úl ti -
ma quin ta-fei ra (29). O
even to era par te do
lan ça men to anu al da
co le ção da es ti lis ta
An dres sa Sa lo mo ne e
acon te ceu no Cam po
de Mar te, em São Pau -
lo.
Pa ra lá de exu be ran te,
a can to ra apro vei tou
a per da de pe so pa ra
se jo gar nos ho lo fo tes.
“É a pri mei ra vez que
des fi lo. É emo ci o nan -
te, por que é uma
opor tu ni da de úni ca. E
An dres sa é uma me ni -
na guer rei ra, que con -
quis tou tu do so zi nha.
Sou su per fã de la, me
abra çou e eu já usa va
a mar ca an tes, né?”,
dis se Jo jo em en tre vis -
ta a re vis ta QUEM. Po -
de ro sa, né?
So bre a di ver si da de do
des fi le, que con ta va
com ti pos di ver sos de
cor pos, re li gião e ori -
en ta ção se xu al, Jo jo
tam bém opi nou : “An -
dres sa es tá dan do voz
a quem não tem.
Acho mto im por tan te,
por que as pes so as têm
que co nhe cer o ou tro
la do da mo e da”.

Após perder peso,
Jojo Todynho desfila
pela primeira vez

Cacildis! Neto de Mussum faz
sucesso ao usar fio dental   

 em peça
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Em uma sequên cia de
sto ri es, o gru po de ami- 
gos até mos trou que vai

ter bo lo. “Ho je é meu ani- 
ver sá rio e o gru po es tá

com ple to! Cheia de do- 
ce sem açú car ali que eu
ga nhei”, dis se An gé li ca.
A me lhor par te é o pas se
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O
s   fil mes pos su em a ca pa ci da de
de pro vo car sen ti men tos di ver sos
em quem os as sis te, co mo ale gria,
rai va, incô mo do e, prin ci pal men- 

te, tris te za. Afi nal, to dos já se emo ci o na ram
ao me nos uma vez na vi da as sis tin do a al gu- 
ma his tó ria dra má ti ca. Pa ra re lem brar os fil- 
mes que mais ar ran ca ram lá gri mas dos es- 
pec ta do res, reu ni mos em uma lis ta as pro du- 
ções ci ne ma to grá fi cas mais tris tes da his tó- 
ria do ci ne ma.

Con fi ra al guns dos fil mes mais tris tes da his- 
tó ria do ci ne ma:

À Es pe ra de Um Mi la gre (Frank Da ra bont,
1999) – É um fil me am bi en ta do em 1935, no
cor re dor da mor te de uma pri são nos Es ta- 
dos Uni dos. No lo cal, se en con tra John
Coffey, um ho mem ne gro con de na do à pe- 
na de mor te pe lo as sas si na to de du as ga ro- 
tas bran cas. En quan to John aguar da o cum- 
pri men to da sen ten ça, o che fe de guar da
da pri são, Paul Ed ge comb, des co bre que o
pri si o nei ro pos sui po de res de cu ra e que ele
po de não ser o cul pa do pe los cri mes dos
quais é acu sa do.

Amor (Mi cha el Ha ne ke, 2012) – É um fil me
fran cês que es tre ou no Fes ti val de Can nes

de 2012, con quis tan do a Pal ma de Ou ro. No
mes mo ano, a pro du ção tam bém foi pre mi- 
a da com o Os car de me lhor fil me es tran gei- 
ro.A nar ra ti va é cen tra da em um ca sal de
ido sos, An ne e Ge or ges. Os dois vi vem mo- 
men tos di fí ceis quan do An ne se sub me te a
uma ope ra ção e tem me ta de do cor po pa- 
ra li sa do.

Ho tel Ru an da (Terry Ge or ge, 2004) – O fil- 
me “Ho tel Ru an da” é ba se a do nos con fli tos
ét ni cos que le va ram a mai o ria ex tre mis ta
hu tu a per se guir a mi no ria tut si e os hu tus mo- 
de ra dos, em 1994, em Ki ga li, ca pi tal da Ru- 
an da. O epi só dio fi cou co nhe ci do co mo
Ge no cí dio de Ru an da, pois re sul tou na mor- 
te de ao me nos 500 mil pes so as — Al gu mas
fon tes fa lam em um mi lhão de mor tos.Em
meio ao mas sa cre, Paul Ru se sa ba gi na, o ge- 
ren te do ho tel Mil les Col li nes, abri gou mais
de 1200 pes so as, im pe din do que elas fos sem
as sas si na das.

O Ga ro to (Char lie Cha plin, 1921) – Con ta
a his tó ria de uma mãe que, sem con di ções
de cri ar o fi lho re cém-nas ci do, de ci de o
aban do nar em uma li mu si ne. No en tan to, o
car ro é rou ba do por dois cri mi no sos, que ao
per ce be rem a pre sen ça da cri an ça, a

aban do nam em uma ru e la.Um ho mem en- 
con tra o me ni no e ten ta se li vrar de le, mas é
sem pre im pe di do por di ver sos fa to res. Com
o pas sar do tem po, o ga ro to e o ho mem se
tor nam uma du pla per fei ta, até que agen- 
tes de um or fa na to ten tam se pa rá-los.

O Cam peão (Fran co Zef fi rel li, 1979) – É
con si de ra do um dos fil mes mais tris tes da his- 
tó ria do ci ne ma. A tra ma é cen tra da no ex-
cam peão de bo xe Billy Flynn, que lu ta con- 
tra di fi cul da des fi nan cei ras pa ra cri ar so zi- 
nho o fi lho, T.J. A si tu a ção fi ca ain da mais di- 
fí cil quan do a mãe da cri an ça ten ta se re a- 
pro xi mar, e pe de a sua cus tó dia. Pa ra não
per der a guar da de T.J., Billy não vê ne nhu- 
ma ma nei ra de ga nhar di nhei ro e fi car com
o fi lho, a não ser vol tar ao rin gue.

O Me ni no do Pi ja ma Lis tra do (Mark Her- 
man, 2008) – É am bi en ta do na Ale ma nha,
na Se gun da Guer ra. Nar ra a his tó ria de Bru- 
no, um me ni no de 8 anos, que se mu da com
a fa mí lia de Ber lim, de pois que o pai as su me
um al to car go em um cam po. Sem ami gos,
Bru no co nhe ce ou tro me ni no, que usa um
pi ja ma lis tra do e vi ve do ou tro la do de uma
cer ca elé tri ca. Os dois se tor nam pró xi mos,
sem ima gi na rem os ris cos que cor rem.

À ESPERA DE UM MILAGRE O CAMPEÃO 

OS FILMES MAIS TRISTES DA
HISTÓRIA DO CINEMA

https://banca.oimparcial.com.br/
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O
Cam pe o na to Bra si lei ro da Sé rie B
é equi va len te à Se gun da Di vi são
do Cam pe o na to Bra si lei ro de Fu- 
te bol.

O cam pe o na to já te ve inú me ros for ma- 
tos, in cluin do fa ses eli mi na tó ri as e pon tos
cor ri dos.

31 clu bes de 11 es ta dos di fe ren tes já fo- 
ram cam peões da Sé rie B, ape nas 5 de les
por mais de uma vez, du as ve zes ca da um.

Na com pe ti ção, que é or ga ni za da pe la
Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te bol (CBF), os
qua tro pri mei ros co lo ca dos são pro mo vi dos
pa ra a Sé rie A. Os qua tro úl ti mos co lo ca dos
são re bai xa dos à Sé rie C.

A his tó ria da Sé rie B
A se gun da di vi são do Cam pe o na to Bra si- 

lei ro de Fu te bol co me çou em 1971, mas pas- 
sou a ser dis pu ta da com re gu la ri da de ape- 
nas na dé ca da de 80.

Nos anos 70, com ex ce ção de 1971 e
1972, o cer ta me na ci o nal era bas tan te de- 
mo crá ti co, com o ob je ti vo de in te gra ção
na ci o nal, e por is so dis pu ta do sem di vi sões
de aces so.

Na pri mei ra me ta de dos Anos 80, a cha- 

ma da Ta ça de Pra ta era uma es pé cie de di- 
vi são de aces so do fu te bol bra si lei ro.

A Ta ça de Pra ta era jus ta men te a com pe- 
ti ção des ti na da às equi pes que não con se- 
gui am se clas si fi car pa ra a Ta ça de Ou ro pe- 
lo cam pe o na to es ta du al, mas con ta va com
um re gu la men to que pre via o aces so, no
mes mo ano, pa ra a Pri mei ra Di vi são, das
equi pes que ti ves sem a me lhor cam pa nha.

Em 2006, o cam pe o na to já co nhe ci do co- 
mo Sé rie B, foi dis pu ta do pe la pri mei ra vez
em pon tos cor ri dos, com tur no e re tur no. No
sis te ma atu al, os qua tro pri mei ros so bem pa- 
ra a Sé rie A e os qua tro úl ti mos são re bai xa- 
dos pa ra a Sé rie C. Até 2015, nes ta era dos
pon tos cor ri dos, 13 clu bes su bi ram pa ra a Sé- 
rie A e caí ram de vol ta lo go no ano se guin te,
a sa ber: For ta le za, Bra si li en se, San ta Cruz,
Amé ri ca de Na tal, Por tu gue sa, Ipa tin ga,
San to An dré, Gua ra ni, Amé ri ca Mi nei ro,
Sport, Avaí, Vas co da Ga ma e Join vil le.

Os mai o res cam peões
Cin co clu bes con se gui ram ser cam peões

du as ve zes da Sé rie B do Cam pe o na to Bra si- 
lei ro. São eles: Co ri ti ba-PR, Goiás-GO, Amé ri- 
ca-MG, Paysandu-PA e o Pal mei ras-SP. Des- 

tes, os tí tu los mais re cen tes são o do Amé ri- 
ca-MG e do Pal mei ras. O Co e lho ven ceu
em 2017 e o Ver dão em 2013.

O que cha ma a aten ção é que nas du as
ve zes que o Pal mei ras foi re bai xa do, ele re- 
tor nou co mo cam peão da se gun da di vi são.

PALMEIRAS FOI CAMPEÃO EM 2003 E DEZ ANOS DEPOIS, NO ANO DE 2013 O AMÉRICA-MG VENCEU A COMPETIÇÃO EM 1997 E NO ANO PASSADO

Palmeiras, América-MG, Paysandu, Coritiba e Goiás são os maiores vencedores da competição

Os maiores campeões da
Série B do Brasileiro

https://banca.oimparcial.com.br/
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FAL SO SE QUES TRO
Na noi te de quin ta-fei ra
(29), in ves ti ga do res da
Su pe rin ten dên cia Es ta du -
al de In ves ti ga ções Cri mi -
nais -Seic pren de ram em
fla gran te de li to Ma ria
Apa re ci da Car do so, co -
nhe ci da co mo “Gleyce”,
31 anos de ida de, acu sa -
da de si mu lar o pró prio
se ques tro atri buin do o cri -
me a uma ex-na mo ra da
do seu com pa nhei ro.
Ma ria Apa re ci da já ha via
re gis tra do du as ocor rên -
ci as fal sas de ame a ça e
rou bo, além de re la tar
tam bém ao com pa nhei -
ro o fur to ele trô ni co de
sua con ta ban cá ria.
Na ma nhã de quin ta-fei -
ra, ela che gou a en vi ar
fo to gra fi as su as su pos ta -
men te in cons ci en te, com
tex tos ame a ça do res,
pas san do-se pe la an ti ga
na mo ra da.
Di an te dis so, o ma ri do to -
mou a de ci são de aci o -
nar a Po lí cia Ci vil pa ra
de sen vol ver as in ves ti ga -
ções so bre o pos sí vel de
se ques tro.
Por ter da do cau sa à ins -
tau ra ção de in ves ti ga -
ção po li ci al, a au to ra res -
pon de pe lo cri me de de -
nun ci a ção ca lu ni o sa, in -
cur sa no art. 339 do Có di -
go Pe nal Bra si lei ro, que
pre vê pe na de até oi to
anos de pri são. Após as
for ma li da des le gais, Ma -
ria Apa re ci da foi  en ca -
mi nha da ao Com ple xo
Pe ni ten ciá rio de Pe dri -
nhas, on de per ma ne ce rá
sob cus tó dia à dis po si ção
da Jus ti ça.

Com ple ta ram oi to di as que o 
ca mi nho nei ro Oba di as Pe rei ra da 
Sil va, de 44 anos, es tá de sa pa re ci-
do. O ho mem pas sa va por Ba ca- 
bal, a 240 km de São Luís, quan do 
as sal tan tes in va di ram uma cen tral 
de dis tri bui ção do Ban co do Bra sil. 
O ca mi nho nei ro gra vou um áu dio 
pa ra a fa mí lia, que mo ra no Re ci- 
fe, in for man do ter si do fei to re fém. 
Es se foi o úl ti mo con ta to com os 
pa ren tes.

“Eliú de, nes te mo men to eu tô 
aqui co mo re fém, aqui na es tra-
da. “Tão” ex plo din do ban co e eu 
tô na BR aqui. Só Deus aqui, “vis- 
se”? É tan to ti ro e eu tô aqui co mo 
re fém”, diz a men sa gem, di re ci o-
na da à es po sa.

De pois de pro cu rar in for ma- 
ções so bre o as sal to, Eliú de Ba tis ta 
en con trou ví de os na in ter net on- 
de apa re ce o ca mi nhão do ma ri- 
do. Ela re co nhe ceu a pla ca em 
um veí cu lo quei ma do.

“É uma vi da mui to ar ris ca da. Já 
vi a jei mui to com ele e via a es tra-
da. Só que a gen te acha que nun- 
ca vai acon te cer com a gen te”,

OBADIAS DESAPARECEU

Cer ca de 7,7 mil li tros de óleo in-
fla má vel fo ram re ti ra dos nes ta se-
ma na da Es ta ção de Tra ta men to 
de Es go to do Vi nhais. A gran de 
quan ti da de de com bus tí vel che- 
gou à es ta ção pe la re de de es go- 
to, al go mui to atí pi co. O óleo re ti- 
ra do da re de pe la Com pa nhia de 
Sa ne a men to Am bi en tal do Ma ra- 
nhão (Ca e ma) ain da que brou 
dois con jun tos de bom bas. O fa to 
es tá sen do in ves ti ga do pe la po lí- 
cia.”Es ta mos atrás da ori gem do 
ma te ri al, que po de ser um des car- 
te ina de qua do de ca mi nhões em 
nos sa re de. O fa to é que ma te ri al 
in fla má vel e de gran de pre o cu-
pa ção por que pre ju di ca o tra ta- 
men to do es go to nos re a to res, nas 
uni da des de tra ta men to”, ex pli- 
cou o pre si den te da Ca e ma, Car- 
los Ro gé rio.

Após o re gis tro do Bo le tim de 
Ocor rên cia na De le ga cia de Meio 
Am bi en te, equi pes do Ins ti tu to de 
Cri mi na lís ti ca (Icrim) pe ri ci a ram a

DESCARTE CRIMINOSO NA ESTAÇÃO

la men ta a es po sa do ca mi nho nei- 
ro, mãe de qua tro fi lhos.

Mo ran do no Ibu ra, a fa mí lia tem 
es pe ran ças de que Oba di as vai 
vol tar pa ra ca sa. “Co mo não en- 
con tra ram o cor po, eu sin to co mo 
se ele fos se che gar ali na rua e di zer 
que che gou”, afir ma Eliú de, sem 
con se guir se gu rar as lá gri mas.

O CRI ME – Além do as sal to ao 
cen tro de dis tri bui ção do Ban co do 
Bra sil, os as sal tan tes ain da in cen di- 
a ram vi a tu ras e en fren ta ram a po lí- 

cia da re gião. Três ban di dos fo ram 
mor tos no con fron to com a po lí cia 
e um sus pei to foi pre so. A po lí cia 
ain da pren deu du as pes so as que 
en tra ram na agên cia ban cá ria pa- 
ra pe gar cé du las que fo ram dei xa- 
das du ran te o cri me.

A ação cri mi no sa acon te ceu por 
vol ta das 22h do do min go (25/11). 
Os ban di dos es ta vam for te men te 
ar ma dos e ata ca ram o quar tel do 
15º Ba ta lhão da Po lí cia Mi li tar e a 
De le ga cia Re gi o nal.

ETE Vi nhais e a re gião da Es ta ção 
Ele va tó ria do Pi men ta 1, na Av. Li to- 
râ nea. “No lo cal fo ram ve ri fi ca dos 
ves tí gi os re la ci o na dos à pre sen ça 
de subs tân cia ole o sa in di ca ti va de 
pre sen ça de hi dro car bo ne to na Es- 
ta ção Ele va tó ria 1″, in for mou o di- 
re tor do Icrim, Rob son Mou rão Lo- 
pes. O ór gão tam bém pe ri ci ou ou- 
tros pon tos da re de e con ti nua re a- 

li zan do a aná li se do ma pa do es go- 
to pa ra iden ti fi ca ção da ori gem do 
des car te. De acor do com a de le- 
ga da de Meio Am bi en te, Ana Ra- 
chel, além de iden ti fi car os au to res 
do des car te ir re gu lar do com bus tí- 
vel, o in te res se da Po lí cia é in ter- 
rom per a prá ti ca.”To ma mos to das 
as pro vi dên ci as, é uma pri o ri da de 
nos sa”, afir mou.

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

