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Em 10 minutos, tudo o que você precisa saber

CAPITAL

R$ 0,50

O secretário de Segurança, em entrevista coletiva, advertiu que os assaltantes de bancos 
que se aventuram a agir no estado se deparam com as Forças de Segurança
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Horóscopo

Novelas RECEITA – FAROFA FÁCIL DE NATAL

Cruzadas

Malhação – Vidas Brasileiras
Vagner e Soninha trocam olhares 
apaixonados. Hugo e Dandara 
pedem desculpas a Marcelo e 
Leonor. Garoto vê a foto de um 
amigo de Lia e sente ciúmes da 
namorada, que não percebe. Leandro 
convida Vagner para fazer aulas de 
dança. Soninha e Vagner se beijam. 
Tito aconselha Garoto, que sofre por 
ciúmes de Lia. Vagner descobre que 
Soninha é prima de Júnior e fica 
apreensivo.  

Espelho da Vida
Alain não gosta de ver Priscila e 
Isabel. Alain impede que Cris vá 
com Jorge para a fazenda. Margot 
decide deixar a foto do filho exposta. 
Américo engana Tavares. Gentil 
visita Margot. Neusa manda fotos 
suas com Jorge para Tavares. Sheila 
debocha de Margot. Américo finge 
não conhecer Edméia/ Grace. Carmo 
e Débora implicam com Solange por 
causa de Emiliano. Priscila vê Isabel 
se afastar e vai atrás da mãe. Cris 
procura a casa de Danilo.  

O Tempo não Para
Livaldo pede a Lúcio um tempo 
para conquistar a confiança de 
Samuca e furtar o documento. 
Livaldo finge querer um emprego, 
e Samuca oferece uma vaga na 
SamVita, a contragosto de Carmen. 
Eliseu consegue aprovar a parceria 
da SamVita com a cooperativa que 
Cecílio quer criar junto aos catadores 
de materiais recicláveis. Carmen 
insinua a Dom Sabino que Agustina 
quer separar os dois.  

Sétimo Guardião
Valentina faz uma proposta de 
trabalho a Marcos Paulo. Geandro 
tenta impedir que Júnior saia de 
casa armado, mas o rapaz escapa do 
irmão. Adamastor convence Ondina 
a permitir a entrada de Júnior no 
cabaré. Eurico questiona Marilda 
sobre sua conversa particular 
com Valentina. Laura desconfia do 
interesse de Valentina pelo lavabo de 
sua casa. 

INGREDIENTES
500 gramas de farinha de mandioca
2 dentes de alho amassados
3 colheres de sopa de azeite ou manteiga
1 cebola média picada
1/2 xícara de azeitonas picadas
1 pimentão pequeno picado
pimenta dedo de moça opcional
Salsinha e cebolinha a gosto
100 gramas de bacon picados
100 gramas de lingüiça calabresa defumada
2 ovos picados

MODO DE PREPARO
1 - Refogue o alho, a cebola, o bacon no azeite ou manteiga
2 - Coloque a linguiça e deixe fritar
3 - Em seguida adicione o pimentão e as azeitonas até dourar
4 - Vai colocando a farinha e mexendo sem parar, por último os ovos, a salsinha e a 
cebolinha

PIADA
0 SONHO E O JOGO DO BICHO

Um homem que sempre joga 
no bicho quando sonha, per-
gunta para um amigo:
- Eu sonhei a noite inteira com 
um jumento fazendo amor 
comigo, o que eu jogo?
O amigo responde:
- Joga a bunda no lixo.

Solução

QUINTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2018 www.aquima.com.br

ÁRIES As influências benéficas atingirão 
você neste dia, quando então, receberá surpresas 
agradáveis, ouvirá boas notícias e até confissões 
que poderão ajudá-lo no futuro. 

TOURO Una-se aqueles que poderão tornar 
este dia alegre e feliz. Seja prudente com assuntos 
de dinheiro, principalmente antes do meio-dia.

GÊMEOS Êxito e ótimos lucros, no comércio 
e na indústria de líquidos, de modo geral, e de 
produtos químicos para a lavoura e a veterinária.

CÂNCER: Terá sucesso nos negócios imo-
biliários e muito poderá progredir, profissional-
mente, neste dia. Fluxo neutro, contudo, ao amor.

LEÃO Evite, hoje, qualquer ação, que possa 
afetar seu equilíbrio nervoso. Por outro lado, 
sua saúde melhorará totalmente, suas chan-
ces de sucesso geral também serão evidentes

VIRGEM : Pessoas importantes para você, 
principalmente se estas forem de ÁRIES vão aju-
dá-lo no trabalho.

LIBRA Excelente dia para as experiências 
psíquicas e para desvendar segredos de muita 
importância ao seu progresso. 

ESCORPIÃO Devido à magnífica influên-
cia dos astros, este será um dia muito positivo 
para você, principalmente nos setores profis-
sionais e amoroso. 

SAGITÁRIO : Mas muito bom para entabular 
negócios e obter novos conhecimentos profissio-
nais para serem postos em prática brevemente.

CAPRICÓRNIO Indícios de excelentes conta-
tos com pessoas mais idosas que você e de bom 
nível financeiro e material. 

AQUÁRIO :Boa influência aos seus interes-
ses econômicos e também no que se refere ao 
trabalho e a vida sentimental e amorosa.

PEIXES Sua indecisão, neste dia, muito po-
derá prejudicá-lo. Portanto seja decidido para 
que tudo possa sair bem.

Dicas

COMO SE 
PROTEGER 
DO SOL

1. Use protetor solar com 
fator de proteção solar 
(FPS) de pelo menos 
15. Certifique-se que 
é resistente à água e 
reaplicar a cada duas 
horas, especialmente após 
cada caída dentro da água.

2. Aplique o filtro solar 30 
minutos antes de ir  surfar 
para que sua pele tenha 
tempo para absorvê-lo.

3. Seja generoso na 
aplicação do protetor solar. 
O uso do protetor solar 
deve cobrir o rosto, pescoço, 
braços e pernas do adulto 
( aqui coloque na parte 
traseira de suas pernas que 
ficam mais expostas ao sol).

4. Use roupas de proteção, 
como chapéus, óculos de 
sol, camisas de mangas 
compridas e calças se 
estiver fora da água. Na 
água use sempre  camisa 
ou roupa de borracha.

5. Proteger as crianças 
reaplicando protetor solar 
muitas vezes com um FPS 
de pelo menos 15, e colocar 
eles na sombra e usar 
roupas de proteção.

6. Os adultos devem 
realizar auto-exames 
regulares. É uma 
maneira fácil de detectar 
anormalidades
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UF MA TEM VA GAS
PA RA PRO FES SOR
Es tão aber tas as ins cri -
ções do pro ces so se le ti vo
de ní vel su pe ri or da Uni -
ver si da de Fe de ral do Ma -
ra nhão (UF MA), que vi sa
à con tra ta ção de do cen -
te, do pro gra ma de Pós-
Gra du a ção em Ci ên cia
dos Ma te ri ais.
Há opor tu ni da de de pre -
en chi men to de uma va -
ga na Pró-Rei to ria de Pes -
qui sa, Pós Gra du a ção e
Ino va ção, ao car go de
Pro fes sor Vi si tan te, Ad jun -
to IV, nas áre as/ su bá rea
de Fí si ca da Ma té ria Con -
den sa da ou En ge nha ria/
Ci ên ci as dos Ma te ri ais/
Es pec tros co pia Ra man,
em re gi me de tra ba lho
de de di ca ção ex clu si va.

Ins cri ções até   

o dia 10,

se gun da-fei ra

In te res sa dos de vem se
ins cre ver, ex clu si va men -
te, pe lo en de re ço ele trô -
ni co: pppg@uf ma.br, dis -
po ní veis até o dia 10 pró -
xi mo, en ca mi nhan do do -
cu men ta ção com pro ba -
tó ria es pe ci fi ca da no edi -
tal. A clas si fi ca ção se rá
efe tu a da por meio da
Ava li a ção do Cur ri cu lum
Lat tes/CNPq na Pro va de
Tí tu los e Pro du ti vi da de e a
Aná li se do Pro je to de Pes -
qui sa a ser exe cu ta do
pe lo par ti ci pan te.

En cer ram-se nes ta sex ta-fei ra, 
dia 7 de de zem bro, 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 do ze me ses, de for ma 
que vão atu ar em jor na das de 20h 
se ma nais de tra ba lho, com re mu- 
ne ra ções de R$ 2.095,45 ao mês.

Com ta xa de R$ 100,00; as ins cri- 
ções de vem ser efe tu a das ape-
nas de ma nei ra pre sen ci al, di re ta- 
men te em qual quer um dos en de-

UEMA ENCERRA INSCRIÇÕES

A Uni ver si da de Fe de ral de Ala- 
go as – Ufal di vul ga Con cur so Pú-
bli co, des ti na do ao pro vi men to 
de du as va gas pa ra ocu pa ção 
do car go de Pro fes sor de En si no 
Bá si co Téc ni co e Tec no ló gi co.

A car ga é 40 ho ras se ma nais so- 
bre re gi me de De di ca ção Ex clu si-
va, com sa lá rio de R$ 4.455,22, po- 
den do che gar a 9.585,67 con for-
me a ti tu la ção.

Ins cri ções até o dia 12 

de ja nei ro de 2019

As ins cri ções se rão re a li za das 
até as 12h do dia 11 de ja nei ro de 
2019, atra vés do si te  www.co pe- 
ve.ufal.br. Os re qui si tos bá si cos ne- 
ces sá ri os pa ra a par ti ci pa ção do 
can di da to são: na ci o na li da de 
bra si lei ra ou por ta dor de vis to per-

UFAL tem vagas para professor

re ços e ho rá ri os abai xo ci ta dos, 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.

A clas si fi ca ção dos can di da tos 
de ve acon te cer por meio de pro va 
di dá ti ca e ava li a ção de tí tu los, que 
es tão pre vis tas pa ra acon te cer a 
par tir do dia 11 de de zem bro de 
2018.

ma nen te, se es tran gei ro; o go zo 
dos di rei tos po lí ti cos; a qui ta ção 
com as obri ga ções mi li ta res e elei- 
to rais; o ní vel de es co la ri da de exi gi- 
do pa ra o exer cí cio do car go; a 
ida de mí ni ma de de zoi to anos e 
ap ti dão fí si ca e men tal. O Con cur- 
so  de sig na rá de Pro vas e Tí tu los, e o 
cro no gra ma de re a li za ção das pro- 
vas, con ten do da ta exa ta, lo cais e 

ho rá ri os, se rá di vul ga do no si te 
www.co pe ve.ufal.br até o dia 
18/01/2019, sen do que o ini cio da 
da ta das pro vas es tá pre vis ta pa ra 
04 de mar ço de 2019. Ca da can di- 
da to po de rá so li ci tar ins cri ção pa ra 
mais de um car go, de ven do op tar, 
to da via, por ape nas um de les na 
hi pó te se de con fli to en tre os cro no- 
gra mas de re a li za ção das pro vas.

https://banca.oimparcial.com.br/
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AS SE MAE
ABRE INS CRI ÇÕES
PA RA CON GRES SO
A As se mae ini ci ou as ins -
cri ções de tra ba lhos téc -
ni cos pa ra o 49º Con gres -
so Na ci o nal de Sa ne a -
men to da en ti da de, a ser
re a li za do de 6 a 10 de
maio de 2019, no Cen tro
de Even tos do Pan ta nal,
em Cui a bá (MT). Nes sa
pri mei ra fa se, os au to res
de vem en vi ar o re su mo
ex pan di do do tra ba lho,
con for me mo de lo dis po -
ní vel no si te de tra ba -
lhos. En tre as no vi da des
do even to, des ta ca-se o
no vo for ma to de ins cri -
ção e pre mi a ção, que in -
clui as ca te go ri as Ser vi ços
de Sa ne a men to (vol ta da
aos ope ra do res dos sis te -
mas de sa ne a men to); Ins -
ti tu ci o nal (di re ci o na da às
agên ci as de re gu la ção,
ór gãos fe de rais ou es ta -
du ais e or ga ni za ções não
go ver na men tais); e a ca -
te go ria Ins ti tui ção de En si -
no (des ti na da às uni ver si -
da des, es co las ou cen tros
de pes qui sa). No ato da
ins cri ção, o au tor de ve
se le ci o nar pa ra qual ca -
te go ria o tra ba lho se rá
sub me ti do.Se gun do o
co or de na dor ge ral do
49º Con gres so de Sa ne a -
men to da As se mae, Ro -
do pi a no Mar ques Evan -
ge lis ta, os tra ba lhos pre ci -
sam apre sen tar e dis cu tir
ex pe ri ên ci as exi to sas de
sa ne a men to, que con tri -
bu am pa ra o de sen vol vi -
men to dos mu ni cí pi os. “A
in ten ção da As se mae é
mu nir os ges to res e téc ni -
cos do sa ne a men to bá si -
co, com in for ma ções atu -
a li za das so bre re a li da des
que dão cer to pe lo país”,
acres cen ta.
As ins cri ções de re su mos
se guem aber tas até 18
de fe ve rei ro de 2019.
Após es sa eta pa, os au to -
res se le ci o na dos te rão
até 21 de abril de 2019
pa ra en vi ar a ver são
com ple ta do tra ba lho
téc ni co.
 

Quem tra fe ga pe la MA-026, no 
tre cho en tre os po vo a dos Tri ân gu- 
lo, no mu ni cí pio de Dom Pe dro, e 
De zes se te, em Co dó, na re gião 
les te do Ma ra nhão, já sen te a di- 
fe ren ça de pois do tra ba lho de re-
qua li fi ca ção des sa ro do via, re a li- 
za do pe lo Go ver no, por meio da 
Se cre ta ria de In fra es tru tu ra (Sin-
fra).Já fo ram re a li za dos di ver sos 
tra ba lhos, em di ver sas fren tes de 
ser vi ços pa ra ga ran tir tra fe ga bi li- 
da de e se gu ran ça na ro do via. A 
MA-026 tem 64 quilô me tros de ex- 
ten são. De acor do com da dos da 
Sin fra, já fo ram con cluí dos 10 
quilô me tros de ba se, oi to quilô me- 
tros de im pri ma ção, oi to quilô me- 
tros de tra ta men to e mais du as 
pon tes de 60 me tros que es tão em 
exe cu ção nos po vo a dos Ara do e 
Bar rei ras. O se cre tá rio de Es ta do 
de In fra es tru tu ra, Clayton No le to, 
des ta ca que o Es ta do es tá in ves- 
tin do em es tra das com o ob je ti vo

MA-026 é requalificada
Governo investe na infraestrutura da malha viária do estado

A ci da de de São Luís re ce beu 
da Or ga ni za ção das Na ções Uni- 
das pa ra Edu ca ção, a Ci ên ci as e 
a Cul tu ra (Unes co), no dia 6 de 
de zem bro de 1997, o tí tu lo de Pa- 
trimô nio Cul tu ral da Hu ma ni da de, 
que em 2018 ce le bra 21 anos. Em 
co me mo ra ção ao Dia Mu ni ci pal 
do Pa trimô nio His tó ri co, a ges tão 
do pre fei to Edi val do Ho lan da Jú ni- 
or, por meio da Se cre ta ria Mu ni ci- 
pal de Tu ris mo (Se tur), re a li za rá 
uma edi ção es pe ci al do Pas seio 
Se re na ta.

O even to acon te ceu nes ta 
quar ta-fei ra (5), às 19h, com saí da 
da Pra ça Be ne di to Lei te e per so- 
na gens his tó ri cos con tan do de ta-
lhes so bre a ci da de, além de mui- 
ta mú si ca e um guia de tu ris mo 
dan do in for ma ções so bre São 
Luís.O Pas seio Se re na ta in te gra 
uma pro gra ma ção mon ta da pe la 
Pre fei tu ra de São Luís pa ra ce le-
brar o tí tu lo e que pros se gue du- 
ran te a se ma na com ações co mo

HOJE TEM SERENATA NA CIDADE

de me lho rar a in ter li ga ção em to- 
das as re giões do Ma ra nhão.

Tu do pa ra ga ran tir se gu ran ça e 
con for to aos usuá ri os, co la bo ran do 
no es co a men to da pro du ção e in- 
cen ti van do o de sen vol vi men to do 
es ta do.“O go ver na dor Flá vio Di no 
vem in ves tin do na re cons tru ção de 
mais de 3 mil quilô me tros de ro do vi- 

as em to das as re giões do es ta do, 
me lho ran do o di rei to de ir e vir das 
pes so as, ti ran do co mu ni da des do 
iso la men to, ga ran tin do as sim mais 
opor tu ni da des e jus ti ça so ci al pa ra 
to dos”, rei te rou Clayton No le- 
to. Nes te ano, o Go ver no do Ma ra- 
nhão já re qua li fi cou mais de 3 mil 
quilô me tros de ro do vi as es ta du ais.

tour pe lo Cen tro His tó ri co, exi bi ção 
de fil me e ofi ci nas que ocor rem na 
Ca sa do Bair ro, equi pa men to so ci- 
al da Pre fei tu ra.A pro gra ma ção te- 
ve iní cio do min go e é re a li za da pe- 
la Fun da ção Mu ni ci pal de Pa trimô- 
nio His tó ri co (Fumph) até o dia 7 de 
de zem bro. Du ran te o pas seio, per- 
so na gens sur gem e con tam as su as 
his tó ri as. Os ato res da com pa nhia 

Tra man do Te a tro se rão os res pon- 
sá veis pe las atu a ções, en quan to o 
guia de tu ris mo Wag ner Va le e a 
Ban da Se re na ta vão en can tar o 
tra je to com mú si cas e in for ma ções 
so bre o pa trimô nio. A ci da de re ce- 
beu da Unes co), no dia 6 de de- 
zem bro de 1997, o tí tu lo de Pa trimô- 
nio Cul tu ral da Hu ma ni da de, que 
em 2018 ce le bra 21 anos.

https://banca.oimparcial.com.br/
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Pa ra quem es tá in do
vi si tar a fi lha de Sa bri -
na Sa to, Zoe, na ma -
ter ni da de, es tá sen do
sur pre en di do com um
avi so na por ta do
quar to, on de a apre -
sen ta do ra faz uma sé -
rie de exi gên ci as pa ra
po der fa zer a vi si ta a
pe que na.

 “Olá, che guei!!! Es tou
mui to fe liz com sua vi si -
ta. An tes de nos en -
con trar mos, fi ca ria
mais fe liz se vo cê les se
mi nhas di cas”, ini cia o
tex to, emu lan do
Zoe. Ne le, Sa bri na fa la
que os cui da dos in clu -
em um pro te tor de sa -
pa to, o uso de uma
más ca ra fa ci al, a la va -
gem das mãos e dos
bra ços. Além dis so, é
proi bi do o uso de per -
fu me e ci gar ro. 

Os vi si tan tes ain da são
ori en ta dos a evi ta rem
es pir ros e tos ses, tam -
bém não po dem acor -
dar, per tur bar e nem
to car na mão zi nha da
re cém-nas ci da. 

No avi so tam bém fa la
que os pais de Zoe não
pre ci sam de pal pi tes,
e que as vi si tas só po -
dem du rar no má xi mo
20 mi nu tos, sem fo tos e
sem bei jos

Sabrina Sato causa
polêmica com
exigências para as
visitas de Zoe

Desafiando convenções de
beleza e idade, Jennifer Lopez

é uma das musas de 2018

As fun ções que Jen ni fer Lo pez exer ce no
uni ver so do en tre te ni men to não têm li mi- 

tes. Sem pre e acom pa nhan do as  ten dên- 
ci as a ar tis ta é uma ver da dei ra ca ma le oa.
Além de sem pre mar car pre sen ça nas pa- 

ra das mu si cais com bons nú me ros nos
charts, ela ocu pa um es pa ço  nos ta blói- 
des gra ças a sua be le za des co mu nal e

boa for ma aos 49 anos.

Ex-BBB deixa de pagar
funcionária para fazer
viagem romântica com a
namorada

Qua se um ano após par ti ci par do
‘Big Brother Bra sil’ na Glo bo, o ex-
par ti ci pan te Bre no Si mões vi rou no-
tí cia mais uma vez. Is so por que o
ga lã sim ples men te foi fa zer uma vi- 
a gem com a na mo ra da, a ex-BBB
Pau la Amo rim, e aca bou dei xan do
de pa gar os va lo res de vi dos à uma
ex-fun ci o ná ria. Atu al men te, o ca sal
que se mos tra apai xo na do es tá vi a-
jan do pa ra a Colôm bia, en quan to
is so no Bra sil cor re uma ação tra ba-
lhis ta mo vi da por uma ex-fun ci o ná-
ria da Tri bais Lan ches, es ta be le ci- 
men to no qual o ex-BBB é só cio. A
dí vi da é de R$ 800 mil re ais.

Filha de Rodrigo Faro
participará de reality na

Record TV

A fi lha do apre sen ta dor
Ro dri go Fa ro, Ma ria Vi el

Fa ro, es tá en tre os par ti ci- 
pan tes da ver são kids do
“Dan cing Bra sil”, que se rá

exi bi da pe la Re cord TV
nes te mês de de zem bro,
co mo es pé cie de es pe ci- 
al de fi nal de ano. As sim

co mo na ver são adul ta, o
reality se rá apre sen ta do
por Xu xa, po rém, o re pór- 
ter não se rá Jun no An dra- 

de co mo acon te ce na
ver são adul ta, e sim, Je an
Pau lo Cam pos. Boa par te
dos par ti ci pan tes, fo ram
re ve la dos em no ve las do

SBT. Es sa in clu si ve, se rá
uma boa opor tu ni da de
pa ra Ma ria, que so nha
em se guir car rei ra de

atriz. O es pe ci al, tem pre- 
vi são de exi bi ção na

emis so ra de Edir Ma ce do,
dia 19, se for bem acei to
pe lo, em 2019, ha ve rá 
tem po ra da com ple ta.
Par ti ci pan tes: Matheus
Ue ta, Lo re na Tuc ci, Kaik
Pe rei ra, Le o nar do Oli vei- 
ra, Luiz Edu ar do To le do,

Ser gi nho Ru fi no, Natha lia
Cos ta, MC Sof fia e Ma ria

Cla ra de Ro sis.

Carolina Dieckmann causa polêmica em
programa

A atriz Ca ro li na Di- 
eck mann, no ar em
“O Sé ti mo Guar dião”,
cau sou po lê mi ca na
web no úl ti mo sá ba- 
do (1), ao par ti ci par
do pro gra ma ” Al tas
Ho ras “. Ela fez um co- 
men tá rio so bre o seu
de se jo de su bir no va- 
men te ao al tar, mas
des se vez mais ma- 
gra. O co men tá rio da
loi ra não foi bem re ce bi do e di ver sas pes so as acu sa- 
ram Ca ro li na de gor do fo bia. A atriz, ad mi tiu que gos- 
ta ria de ca sar no va men te com o seu ma ri do Ti a go
Worc man, pois quan do su biu no al tar com o ra paz, es- 
ta va com 20kg a mais. “Eu ado ro ca sa men to e eu te- 
nho uma his tó ria óti ma. No meu se gun do ca sa men to
eu es ta va uma obe sa por que es ta va com seis me ses
de gra vi dez”.
 

Cantor Latino pode ser preso

Mais uma vez o
can tor La ti no es tá de- 
ven do pen são ali- 
men tí cia pa ra o fi lho
Matheus, de 6 anos,
fru to do seu re la ci o- 
na men to com a mo- 
de lo Jack Blandy, se- 
gun do o jor nal Ex tra.
Matheus é um dos no- 
ve fi lhos do can tor, e o
pro ble ma ju di ci al se
es ten de des de o nas- 
ci men to da cri an ça. A in ti ma ção foi re ce bi da no úl ti- 
mo sá ba do (01) pe lo ad vo ga do de La ti no, Mar cos
Go mes Ju ni or. A in ti ma ção foi ex pe di da pe la juí za
Cris ti a ne de Sá Ber bat, da 2ª Va ra de Fa mí lia do Méi er,
no Rio de Ja nei ro, pe lo can tor de ver a pen são dos
me ses de ju lho, agos to, se tem bro e no vem bro des se
ano e ain da não qui ta do a dí vi da de fe ve rei ro de
2014 a maio de 2015.
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O
Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção
(CNE) apro vou a Ba se Na ci o nal
Co mum Cur ri cu lar (BNCC) do en- 
si no mé dio. O do cu men to de fi ne

o con teú do mí ni mo que se rá en si na do em
to das as es co las do país, no en si no mé dio,
pú bli cas e pri va das. Na prá ti ca, a BNCC de- 
ve rá ser im ple men ta da até 2021. “A gran de
di fe ren ça do en si no mé dio a par tir de ago ra
é uma mu dan ça, um en si no mé dio que não
é mais o mes mo en si no mé dio pa ra to do
mun do. Ele pre ci sa tra ba lhar com di fe ren- 
ças que exis tem do pon to de vis ta re gi o nal e
até in di vi du al do pró prio es tu dan te”, diz o
pre si den te da co mis são da BNCC no CNE,
Edu ar do Des champs. A par tir da BNCC, os
es ta dos, as re des pú bli cas de en si no e as es- 
co las pri va das de ve rão ela bo rar os cur rí cu- 
los que se rão de fa to im ple men ta dos nas sa- 
las de au la. Pa ra is so, te rão dois anos.

A BNCC tem co mo nor te o no vo en si no
mé dio, apro va do em lei em 2017, que en tre
ou tras me di das, de ter mi na que os es tu dan- 
tes te nham, nes sa eta pa de en si no, uma
par te do cur rí cu lo co mum e ou tra di re ci o na- 
da a um iti ne rá rio for ma ti vo, es co lhi da pe lo
pró prio alu no, cu ja ên fa se po de rá ser em lin- 

gua gens, ma te má ti ca, ci ên ci as da na tu re- 
za, ci ên ci as hu ma nas ou en si no téc ni- 
co. “Ve mos es se pro ces so co mo um ga nho
pa ra a edu ca ção bra si lei ra”, diz a se cre tá ria
de Edu ca ção Bá si ca do Mi nis té rio da Edu- 
ca ção (MEC), Ká tia Smo le. Se gun do ela,
 go ver no se pre pa rou pa ra apoi ar os sis te- 
mas de en si no e as re des es ta du ais no pro- 
ces so de im ple men ta ção da BNCC. “Va mos
se guir acom pa nhan do en quan to es ti ver mos
aqui”, en fa ti za.

O do cu men to foi apro va do  por 18 vo tos
fa vo rá veis e du as abs ten ções: do ex-pre si- 
den te do Ins ti tu to Na ci o nal de Es tu dos e Pes- 
qui sas Edu ca ci o nais Aní sio Tei xei ra (Inep),
pro fes sor Chi co So a res e da con se lhei ra Au ri- 
na San ta na.A BNCC co me çou a ser dis cu ti- 
da no go ver no de Dil ma Rous seff e, após o
im pe a ch ment, o do cu men to foi mo di fi ca do
pe lo go ver no de Mi chel Te mer, o que ge rou
uma sé rie de pro tes tos. As ses sões de dis cus- 
são do do cu men to no CNE têm si do con tur- 
ba das. Du as das cin co au di ên ci as pú bli cas,
em São Pau lo e em Be lém, fo ram can ce la- 
das. Chi co So a res, que era re la tor do do cu- 
men to, dei xou a re la to ria. O Con se lhei ro Jo- 
a quim So a res Ne to as su miu no lu gar de le.

“Sou com ple ta men te fa vo rá vel a que ha ja
uma Ba se que es pe ci fi que os di rei tos do
país, no en tan to, nes se mo men to, es ta mos
dei xan do de fo ra uma es tru tu ra, pa ra mim
es sen ci al”, dis se So a res, que foi um dos úni- 
cos que se abs te ve na vo ta ção. O con se- 
lhei ro ex pli ca que a BNCC traz uma no va
pro pos ta de edu ca ção que não é mais es- 
tru tu ra da em dis ci pli nas, co mo é ho je.  Is so,
se gun do ele, en con tra rá vá ri as bar rei ras pa- 
ra ser im ple men ta do, in cluin do a alo ca ção
de pro fes so res. A BNCC não con tem pla os
iti ne rá ri os for ma ti vos que po de rão ser es co- 
lhi dos pe los es tu dan tes. Nes sa eta pa da for- 
ma ção, a ques tão das dis ci pli nas te rá di fi- 
cul da de mai or de im ple men ta ção, na ava li- 
a ção de So a res.Pre sen te na reu nião, a se- 
cre tá ria-exe cu ti va do Mo vi men to pe la Ba se
Na ci o nal Co mum Cur ri cu lar, Ali ce Ri bei ro,
dis se que hou ve avan ços im por tan tes com- 
pa ran do o do cu men to da BNCC apre sen ta- 
do em abril e o do cu men to fi nal. Se gun do
ela, as re des de en si no pas sa rão a con tar
com “a fa ca e o quei jo na mão”, pa ra im- 
ple men tar o no vo en si no mé dio. Após re vi- 
são, a BNCC se rá en ca mi nha da ao MEC pa- 
ra ser ho mo lo ga da, no dia 14 de de zem bro.

CNE APROVA NOVA BASE
CURRICULAR PARA ENSINO
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LI GA DE BAS QUE TE
SE RÁ LAN ÇA DA NA
SEX TA-FEI RA
Um no vo ca mi nho pa ra
de sen vol ver o bas que te
no Es ta do do Ma ra nhão.
É com es te pen sa men to
que a Li ga de Bas que te -
bol Ma ra nhen se (LBM) foi
re cen te men te cri a da. A
no va en ti da de en tra no
ce ná rio do es por te ma ra -
nhen se com a pro pos ta
de le var a prá ti ca da mo -
da li da de pa ra bair ros,
co mu ni da des e as so ci a -
ções, não se es que cen do
da fo men ta ção do bas -
que te em ca dei ra de ro -
das. A apre sen ta ção ofi -
ci al da LBM se rá re a li za da
nes ta sex ta-fei ra (7), às
19h30, no Ho tel Praia Mar,
na Pon ta d’Areia.
O pre si den te da LBM, Ti to
Ni co lau, dis se es tar an si o -
so pa ra pôr em prá ti ca os
pro je tos tra ça dos pe la
no va en ti da de que, se -
gun do ele, be ne fi ci a rá o
bas que te ma ra nhen se
em to dos os sen ti dos. Se -
gun do Ti to, a ideia da cri -
a ção da li ga sur giu há al -
gum tem po, mas só ago -
ra con se guiu pôr em prá -
ti ca es te so nho an ti -
go. “Nos sa in ten ção com
a cri a ção des ta li ga não
é ba ter de fren te com a
fe de ra ção.
Nos sa in ten ção é le var o
bas que te pa ra on de ho je
não tem. Va mos tra ba -
lhar nos bair ros, nas co -
mu ni da des, as so ci a ções
e com os ca dei ran tes”,
ex pli cou o pre si den te da
LBM.
No even to des ta sex ta-
fei ra, a LBM irá anun ci ar a
sua es tru tu ra ad mi nis tra ti -
va, além de apre sen tar o
cro no gra ma de ati vi da -
des pro gra ma das pa ra o
ano de 2019. Pa ra con se -
guir o for ta le ci men to do
bas que te no Es ta do, Ti to
Ni co lau adi an tou que a
LBM con ta com o apoio
da Se cre ta ria de Es ta do
do Es por te e La zer (Se del)
pa ra re a li zar com pe ti -
ções na ca pi tal e no in te -
ri or do Es ta do.

O Mo to Club co me çou ce do a 
pre pa ra ção de sua equi pe com 
vis tas às pró xi mas com pe ti ções 
que dis pu ta rá em 2019. A co mis-
são téc ni ca co man da da por Wal- 
la ce Le mos já es tá mes clan do os 
trei na men tos fí si cos na praia e mo-
vi men ta ção com bo la no Se si-
Ara ça gi. À fren te da pre pa ra ção 
fí si ca es tá o pre pa ra dor Jo nas 
Godoy.Nes te co me ço de tra ba-
lho, Wal la ce tra ba lhou mo vi men-
ta ção es pe ci al com dois gru pos 
di fe ren tes, mas ten do o ob je ti vo 
de ava li ar in di vi du al men te a ha bi-
li da de de ca da jo ga dor. No pri- 
mei ro dia de ati vi da de, o trei na-
dor co man dou trei no co mo bo la, 
se pa ran do dois gru pos e deu as 
pri mei ras ati vi da des tá ti cas.De um 
la do ha via mais jo ga do res que 
ou tro. le sa be que du ran te al gu- 
mas par ti das, há si tu a ções pa re ci- 
das. En tão, apro vei tou lo go a 
opor tu ni da de pa ra sen tir co mo os 
dois gru pos se com por ta ria. A prin-
ci pal ori en ta ção era pa ra ca da 
atle ta dar no má xi mo três to ques, 
já pre pa ran do o es ti lo que se rá

MOTO INICIA TREINOS

A Fe de ra ção de Fut sal do Ma-
ra nhão (Fe fus ma) con fir mou a re- 
a li za ção de mais du as ro da das do 
Cam pe o na to Ma ra nhen se de Fut-
sal. Ao to do, seis par ti das irão mo- 
vi men tar o cer ta me nes ta quin ta 
(6) e sex ta-fei ra (7), a par tir das 
19h. Os jo gos cor res pon dem às 
ca te go ri as Sub-19 e Adul to Fe mi ni- 
no.Na quin ta-fei ra, se rão três par ti- 
das da ca te go ria Sub-19. Às 19h, o 
E.C. Boa Von ta de en ca ra o SBR 
FC/Co dó. Na sequên cia, às 20h, a 
bo la ro la pa ra o du e lo en tre As so- 
ci a ção 2 de Ju lho e CAD CBP. E, 
en cer ran do a noi te, às 21h, tem 
Mag nó lia/R13 Fut sal x Atlef. Já na 
sex ta-fei ra, a ro da da tri pla se rá 
aber ta com uma par ti da da ca te- 
go ria Adul to Fe mi ni no. Às 19h, o 
CT Sports LG me de for ças com o 
Atlef. Em se gui da, dois jo gos pe lo 
Sub-19: Xan dan ga Lu neng E.C. x 
Atlé ti co do Be qui mão (20h) e SBR 
FC/Co dó x Sem pre Vi va Mor ros 
(21h).

FUTSAL REALIZA RODADAS NO MA

ado ta do du ran te as com pe ti ções, 
pois ele en ten de que no fu te bol 
mo der no não ca be mais a de mo ra 
com a bo la, no ta da men te quan do 
o ti me par te pa ra o ata que. “O ex- 
ces so de to ques só be ne fi cia a 
equi pe que se de fen de, e ga nha 
tem po pa ra ra pi da men te re or ga ni- 
zar a mar ca ção”, dis se. Le mos, se- 
gun do já afir mou, gos ta de trei nar 
mui tas al ter na ti vas de jo gos, por- 
que sa be que du ran te uma dis pu ta 
as va ri a ções ocor rem de acor do 

com a ca rac te rís ti ca do ad ver sá rio 
e da ne ces si da de de sua equi pe 
ter atle tas pre pa ra dos pa ra es tas si- 
tu a ções. Os jo ga do res que es tão 
trei nan do são es tes: Matheus Men- 
des; Ro mé rio, Vic tor Sal va dor, Evan- 
dro Rus so, Di e go Vi tor, Ne gue ba; 
Dal mo, Gleis si nho, De dé e Cauê 
(em ex pe ri ên cia), Di e go Re nan, 
Alis son Cas si a no, Lu cas Di as, Lu cas 
Hulk, Naíl son, Ju ni nho Ar can jo; El- 
car los Di e go Gal vão e Már cio Di o- 
go.

No úl ti mo fim de se ma na, a Fe- 
fus ma re a li zou jo gos com es tes re- 
sul ta dos: CT Sports/Ale ma nha 1 x 1 
CAD Ju ven tu de (Sub-6), CAD Athe- 
nas 4 x 4 Me a rim A.C. Ba ca bal 
(Adul to Fe mi ni no), Cru zei ro AP CEF 1 
x 4 R13 Fut sal (Sub-6), Se ve 1 x 5 Ip- 
pon Cru zei ro (Sub-6), Cru zei ro AP- 
CEF 4 x 3 Pro je to Pa re dão (Sub-8), 
Se ve 4 x 1 Me ni nos de Ou ro/San ta 

Ri ta (Sub-8), Afas ca 6 x 1 CT 
Sports/Ale ma nha (Sub-10), Mo to 
Club 3 x 3 Es tre li nha Bom de Bo la 
(Sub-10), Ti tans 4 x 7 Es co la Mo de lo 
(Sub-14), ECEF 0 x 5 CMT/Ti tans 
(Sub-14), Me a rim A.C. Ba ca bal 2 x 6 
CT Sports LG (Adul to Fe mi ni no), Me- 
ni nas E.C. Bar rei ri nhas 2 x 4 Afas ca 
(Adul to Fe mi ni no), Tú nel do Sa ca- 
vém 4 x 3 CMT/Ti tans (Sub-16).
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O
se cre tá rio de Se gu ran ça Pú bli ca,
Jef fer son Por te la, con ce deu en- 
tre vis ta co le ti va na ma nhã des ta
quar ta-fei ra (5) pa ra apre sen tar

par te do ar se nal usa do pe la qua dri lha que
exe cu tou um as sal to mi li o ná rio em Ba ca bal,
no dia 25. Os no vos “can ga cei ros” por ta- 
vam  du as me tra lha do ras pon to 50, ca pa zes
de der ru bar he li cóp te ro; dez fu zis ca li bre
556, co le tes a pro va de ba la e um fu zil AK 47.

A apre en são acon te ceu na noi te do dia
3, na ci da de de San ta Lu zia do Pa ruá, in te ri- 
or do es ta do, quan do a po lí cia in ter cep tou
um ca mi nhão com R$ 45 mi lhões rou ba dos e
ati rou con tra os ban di dos. Três mor re ram e
dez fo ram pre sos.

“A or dem é apli car a lei e ga ran tir a se gu- 
ran ça dos ci da dãos ma ra nhen ses. Se vi e- 
rem prá cá com uso de for ça, a for ça do Es- 
ta do se rá mai or. Eles já vi ram is so, o re ca do
es tá da do. As sim co mo foi da do pa ra seis
qua dri lhas que vi e ram pa ra o Es ta do do Ma- 
ra nhão e tom ba ram em con fron to com as
for ças po li ci ais. A or dem é pren der” afir mou
o se cre tá rio Jef fer son Por te la. .

O Se cre tá rio afir mou que o “no vo can ga- 
ço” não te rá es pa ço no Ma ra nhão. “O tem- 

po de Lam pião aca bou faz tem po, aqui va- 
le a for ça da lei. Te mos po der de fo go igual
ou mai or aos as sal tan tes. E vol to a di zer, tan- 
to a bra vu ra dos nos sos po li ci ais, e a ca pa ci- 
da de do go ver no do Es ta do em apli car re- 
cur sos pú bli cos na mo der ni za ção e tec no lo- 
gia, ar ma men to, vi a tu ras e au men to de
con tin gen te, é fun da men tal pa ra pren der- 
mos os as sal tan tes”, com ple tou Por tel la.

AS SAL TO CI NE MA TO GRÁ FI CO
Na ma dru ga da do dia 25 os no vos can ga- 

cei ros co lo ca ram em mar cha um as sal to ci- 
ne ma to grá fi co em Ba ca bal,  co man da do
pe lo cri mi no so Jo sé Fran cis co Lu mes, co nhe- 
ci do co mo “ Zé de Les sa”, fo ra gi do no Pa ra- 
guai. Es pe cu la-se que eles te nham le va do
al go em tor no de R$ 100 mi lhões.

No to tal, 30 ho mens te ri am par ti ci pa do do
rou bo. Na noi te do cri me três ban di dos fo- 
ram mor tos, além de um mo ra dor de Ba ca- 
bal, iden ti fi ca do co mo Cle o nir Araú jo. En tre
os sus pei tos mor tos es ta va Edi el son Fran cis co
Lu mes, ir mão de Ze ze Di Les sa, que es ta va
den tro de um car ro blin da do.

O em ba te de San ta Lu zia do Pa ruá re pre- 
sen ta ape nas mais um ca pí tu lo des sa his tó- 
ria, com a apre en são de par te da qua dri lha

e mor te de mais três sus pei tos, in cluin do
Adeil son Lu mes, que li de rou o ban do no Ma- 
ra nhão.

Há a sus pei ta da for ma ção de uma ex ten- 
sa re de de pes so as que for ne ci am in for ma- 
ções es tra té gi cas e fa ci li ta vam o des lo ca- 
men to dos cri mi no sos. Um po li ci al mi li tar do
Pi auí, um bom bei ro, um de le ga do e um in- 
ves ti ga dor da Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão,
além de dois ad vo ga dos, fo ram pre sos sob
sus pei ta de li ga ção com o cri me.

Um mo to ris ta de Per nam bu co que pas sa- 
va pe la ci da de na ho ra do cri me ain da es tá
de sa pa re ci do.

Du ran te aque la noi te ele che gou a en vi ar
áu di os pa ra a fa mí lia di zen do que ha via si do
se ques tra do, mas a po lí cia não des car ta
que ele pos sa es tar en vol vi do. Seu ca mi- 
nhão foi en con tra do in ci ne ra do no in te ri or
do es ta do.

O as sal to dei xou um ras tro de des trui ção
em Ba ca bal. A de le ga cia re gi o nal e o quar- 
tel da PM fo ram me tra lha dos e se te veí cu los,
in cen di a dos.

A agên cia do Ban co do Bra sil, se gun do a
po lí cia, que é o cen tro dis tri bui dor de di nhei- 
ro da re gião, foi des truí da pe la ex plo são.

Bandidos que se aventuram se deparam com as forças de segurança do Estado

NOVO “CANGAÇO” NÃO
TERÁ VEZ NO MARANHÃO
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