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Em 10 minutos, tudo o que você precisa saber

CAPITAL

R$ 0,50

Durante a madrugada desta quinta-feira, a agência 
do Banco do Brasil em Humberto de Campos, a 92 km 
da capital, foi atacada por bandidos não identificados, 
por volta das 2h30. Os caixas eletrônicos foram des-
truídos, assim como boa parte do prédio, mas o cofre 

da agência não teria sido atingido.
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BANDIDOS 
EXPLODEM
BANCO EM 
HUMBERTO 

DE CAMPOS

Motorista de 
caminhão 
do assalto 

em Bacabal 
aparece 

em Belém
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DROGA APREENDIDA 
COM MULHERES EM 

PORTO FRANCO
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TRÁFICO

PREFEITURA DE RIBAMAR OFERECE 60 VAGAS

SÃO LUÍS

Serenata para 
os 21 anos de 
Patrimônio da 
Humanidade
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O prefeito Edivaldo Holanda Júnior 
e a primeira-dama Camila Holanda 

acompanharam as homenagens
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RECEITA –  SALADA NATALINA

Cruzadas
1 - Ao pagar, 
procure levar o 
dinheiro trocado 
ou utilizar o vale 
transporte.

2 - Cuidado com 
objetos alvo dos 
punguistas como 
bolsas, carteiras, 
correntes, pulseiras, 
entre outros.

3 - Evite ficar 
junto à porta de 
embarque e de 
desembarque, pois 
é o local propício 
para a prática de 
punguistas.

4 - Mantenha a 
bolsa ou capanga 
na frente do 
corpo.

5 - Não carregue 
muito dinheiro, 
nem deixe a 
carteira no bolso 
de trás.

 Ingredientes:
2 talos de salsão ralado
½ xícara (chá) de uva-passa branca
½ xícara (chá) de nozes picadas
2 maçãs verdes grandes com casca cortadas em cubos
Suco de 1 limão
3 colheres (sopa) de azeite de oliva
1 colher (café) de pimenta-do-reino preta moída 
1 colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de salsa fresca picada
15 pimentas (biquinho) inteiras
1 xícara (chá) de requeijão
1 pacote de batata palha

Modo de preparo:
1 - Em uma saladeira, misture o salsão, a uva-passa, as nozes e as maçãs.
2 -  Tempere com suco de limão, azeite de oliva, pimenta moída, sal, salsa, pimenta (biquinho) e 
requeijão. 
3 - Misture bem e leve à geladeira. 
4 - Na hora de servir, coloque a batata palha e misture bem.

PIADA
PIADAS – MULHER MAIS BURRA
O inglês conta para o alemão:
- Minha mulher é muito burra. 
Comprou uma bicicleta e nem 
sabe andar nela.
O alemão respondeu:
- Burra é a minha, que construiu 

uma piscina e não sabe nadar.
Então, rolando de rir, o portu-
guês conta:
- A minha ganhou de todas! Vai 
passar o Carnaval em Salvador, 
comprou uma caixa de camisi-
nhas e nem pinto tem! 

So
lu
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o
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Horóscopo

Novelas
Malhação – Vidas Brasileiras
Soninha e Vagner pensam em 
como ficar juntos, apesar das 
divergências de suas famílias. 
Flora insiste para que Paulo 
se apresente com ela no 
Sapiência. Talíssia, Dandara, 
Garoto e Érico conversam com 
Jade sobre racismo. Gabriela, 
Rafael e Bárbara levantam 
possibilidades de ajuda para 
Vagner. 

Espelho da Vida
Cris tenta encontrar a cabana 
de Danilo. Isabel procura 
por Priscila na fazenda. Josi 
descobre que Priscila é filha 
de Alain. Mauro César tenta se 
reaproximar de Mariane. Jorge 
se insinua para Neusa. Cris 
encontra as ruínas da cabana 
de Danilo. Priscila se perde na 
mata.  

O Tempo não Para
Menelau diz a Marocas que 
não quer mais ser modelo 
da Kikinico. Livaldo rouba o 
chaveiro de Carmen. Helen 
avalia os exames de Marocas 
e afirma que alguém está 
tentando envenená-la. 
Herberto alerta a Lúcio que 
detectaram a substância no 
exame de Marocas. 

Sétimo Guardião
Júnior conta a Geandro que um 
homem misterioso tirou a arma 
de sua mão. Gabriel acredita 
que Sampaio seja o responsável 
pelo disparo. Peçanha alerta 
Machado sobre o estampido. 
Machado descobre que Rita 
destruiu suas lingeries. Júnior 
manipula Geandro para que o 
irmão o ajude a esconder sua 
culpa.

ÁRIES (21/3 A 20/4) 
Dia que promete sucesso nas investiga-
ções, nas pesquisas e na medicina.

TOURO (21/4 A 20/5)
Bons auspícios para a sua vida em conjunto 
com as outras pessoas, o trabalho e as 
confissões.

GÊMEOS (21/5 A 20/6)
Agora evite receios infundados e preocu-
pações negativas.

CÂNCER (21/6 A 21/7)
Pleno êxito financeiro, público, particular e 
legislativo.

LEÃO (22/7 A 22/8)
Dia promissor para tudo em geral. Bom momen-
to para as investigações e novas descobertas.

VIRGEM (23/8 A 22/9)
A elevação da personalidade será o ponto 
máximo de seu sucesso.

LIBRA (23/9 A 22/10)
Lucros pelo esforço profissional e êxito 
social, também se apresentarão.

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
Regular para o romance e bom para os 
negócios.

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
Procure promover sua elevação pessoal 
em todos os sentidos.

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)
A influência astral inclinará você para 
mudanças de negócios.

AQUÁRIO (21/1 A 19/2) 
Se evitar a tensão nervosa diante das 
pessoas importantes, tudo poderá acabar 
bem neste dia.

PEIXES (20/2 A 20/3)
Período que lhe promete muito êxito mate-
rial, social e profissional.



SÃO LUÍS, SÃO LUIS, SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO 7, 8 E 9 DE 2018 3Concursos e Emprego

CE A RÁ: Con se lho de
Psi co lo gia ofe re ce
40 va gas
Or ga ni za do e re a li za do
pe la em pre sa Pró-Mu ni ci -
pio, es te cer ta me tem co -
mo ob je ti vo o pro vi men to
de 40 va gas, sen do que
cin co são pa ra con tra ta -
ção ime di a ta e 35 des ti -
nam-se à for ma ção de
ca das tro re ser va.
As opor tu ni da des são nos
car gos de Téc ni co Es pe -
ci a li za dos nas áre as de
Téc ni co de Pa trimô nio
(1), Téc ni co Con tá bil (1),
Téc ni co Fi nan cei ro (1) e
Psi có lo go Fis cal (2), on de
os con tra ta dos pre ci sam
cum prir jor na das de 40h
se ma nais, com re mu ne -
ra ções va riá veis de R$
1.8973,40 a R$ 5.319,80.
Me di an te o pa ga men to
de R$ 80,00 ou R$ 120,00,
os in te res sa dos pre ci sam
se ins cre ver no pe río do
de 10 de de zem bro de
2018 a 9 de ja nei ro de
2019, so men te pe lo si -
tewww.con cur sos.pro mu -
ni ci pio.com, ten do co mo
ba se o ho rá rio ofi ci al de
Bra sí lia.
Com as ins cri ções acei -
tas, os con cor ren tes se -
rão sub me ti dos à apli ca -
ção da Pro va Ob je ti va,
pre vis ta pa ra o dia 27 de
ja nei ro de 2019.
Além dis so, os ins cri tos na
fun ção de Psi có lo go Fis -
cal de vem re a li zar uma
se gun da eta pa com pos -
ta pe la Ava li a ção de Tí tu -
los.
Es te Con cur so Pú bli co,
com va li da de de dois
anos.
As va gas se des ti nam a
pre en cher va gas no Con -
se lho Re gi o nal de Psi co lo -
gia, com se de na ca pi tal
ce a ren ce,  For ta le za.
O cer ta me es tá atrain do
con cur sei ros de to do Bra -
sil, que já es tão se des ti -
nan do ao Ce a rá pa ra
pro ce der su as ins cri ções,
vi san do ocu par as va gas
ofe re ci das.
Ocon cur so tem va li da de
de dois anos a con tar da
da ta de apro va ção.

Pre fei tu ra de São Jo sé de Ri ba- 
mar – MA tor na pú bli co pro ces so 
se le ti vo des ti na do a for ma ção de 
Ban co de Ges tor Es co lar pa ra pro-
vi men to de 60 va gas na fun ção 
de Di re tor de Es co la na re de de 
en si no mu ni ci pal. É ne ces sá rio 
que o can di da to te nha En si no Su- 
pe ri or Com ple to.A de no mi na ção 
do car go va ria de: Di re tor Ge ral 
de Es co la em Tem po In te gral 
CCEB-1; Di re tor de Es co la I CCEB-
2; Di re tor de Es co la II CCEB-3; Di re- 
tor de Es co la III CCEB-4; Di re tor de 
Es co la IV CCEB-5; Di re tor de Es co la 
de Pré-Es co la CCEB-6.

A car ga ho rá ria é de 40 ho ras 
se ma nais e o sa lá rio ba se va ria de 
R$ 2.276,64 a R$ 5.691,60, po den- 
do ser al te ra do o va lor com adi ci- 
o nal de gra ti fi ca ção de até 
120%.Es te Pro ces so Se le ti vo con ta 
com três eta pas, sen do elas: Pro- 
va Ob je ti va e Pro va Dis ser ta ti va; 
En tre vis ta Pes so al e Cur so de Ca-

RIBAMAR : 60 VAGAS
As oportunidades são para diretor de escolas municipais. Inscrições até dia 12

A Uni ver si da de Es ta du al do Ma- 
ra nhão re a li za pro ces sos se le ti vos 
de ní vel su pe ri or, des ti na dos à 
con tra ta ção de Pro fes so res Subs ti- 
tu tos, nos Cen tros de Es tu dos Su- 
pe ri o res de Ita pe cu ru-Mi rim e Bal- 
sas.São opor tu ni da des de pre en-
chi men to de seis va gas nos de par-
ta men tos/cur sos de Le tras e En fer-
ma gem, cu jas área/su bá re as são: 
Edu ca ção/ Pla ne ja men to e Ava li- 
a ção (1); Le tras/ Li te ra tu ras de Lín- 
gua Por tu gue sa (2); Le tras/ Lin guís- 
ti ca/ Lín gua Por tu gue sa (1); Le- 
tras/ Li bras (1) e Ci ên ci as da Saú- 
de/ En fer ma gem (1).Ao ser con-
tra ta dos, os pro fis si o nais se rão be- 
ne fi ci a dos com sa lá rio de R$ 
2.095,45, em re gi me de tra ba lho 
se ma nal de 20h.Pa ra par ti ci par, os 
in te res sa dos de vem efe tu ar as ins-
cri ções no pe río do de 10 a 21 de 
de zem bro de 2018, re a li za das nos 
se guin tes en de re ços:  Pro to co lo 
do Cen tro de Es tu dos Su pe ri o res 
de Ita pe cu ru-mi rim, si tu a do na

UEMA: SELETIVO PARA PROFESSORES

pa ci ta ção, to das de ca rá ter clas si- 
fi ca tó rio e eli mi na tó rio.As ins cri ções 
vão até as 18h do dia 12 de de zem- 
bro de 2018 e se rão re a li za das, ex- 
clu si va men te via in ter net pe lo si- 
te www.fsa du.org.br. A ta xa é de R$ 
85,00.As Pro vas Ob je ti vas e Dis ser ta- 
ti vas es tão pre vis tas pa ra se rem re- 
a li za das no dia 23 de de zem bro de 

2018, na ci da de de São Jo sé de Ri- 
ba mar/MA. Os lo cais e ho rá ri os se- 
rão in for ma dos no Do cu men to de 
Con fir ma ção de Ins cri ção. O pra zo 
de va li da de des se Se le ti vo é de um 
ano, a par tir da da ta de pu bli ca- 
ção ofi ci al da ho mo lo ga ção do re- 
sul ta do fi nal , po den do ser pror ro- 
ga do por igual pe río do.

Rua Rai mun do Ho nó rio, s/nº, Bair ro 
Ca mi nho Gran de, Itapecuru00, no 
ho rá rio das 9h às 18h; Pro to co lo do 
Cen tro de Es tu dos Su pe ri o res de 
Bal sas, si tu a do na Pra ça Jo ca Rê- 
go, s/nº, Bal sas, no ho rá rio das 14h 
às 17h;  Pro to co lo Ge ral da UE MA, 
lo ca li za do na Ave ni da Lou ren ço Vi- 
ei ra da Sil va, nº 1000, Jar dim São 
Cris tó vão, no ho rá rio das 9h às 

17h.  Va le res sal tar que o va lor da 
ta xa de ins cri ção pa ra to das as 
áre as é de R$ 100,00 e de ve rá ser 
pa ga por meio de bo le to ban cá rio 
em agên cia es pe ci fi ca da no edi- 
tal.A for ma de clas si fi ca ção dos 
can di da tos se rá com pos ta por pro- 
va di dá ti ca, de ca rá ter eli mi na tó rio 
e clas si fi ca tó rio, e de jul ga men to 
de tí tu los.

https://banca.oimparcial.com.br/
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CA CEM 
 
EN CER RA
 
ANO LE TI VO
Em co me mo ra ção ao
en cer ra men to de mais
um ano le ti vo, o Cen tro
de Ar tes Cê ni cas do Es ta -
do do Ma ra nhão (Ca -
cem), ca sa de cul tu ra
vin cu la da à Se cre ta ria de
Cul tu ra e Tu ris mo (Sec tur),
re a li za uma sé rie de apre -
sen ta ções, a par tir des ta
quin ta-fei ra (6), às 19h, no
Te a tro Al ci o ne Na za ré,
com en tra da gra tui ta. As
apre sen ta ções acon te -
ce rão, tam bém, nes ta
sex ta-fei ra (7), sá ba do (8)
e do min go (9) e no dia
15, na Pra ça Be ne di to Lei -
te, Mu seu His tó ri co e Ar tís -
ti co do Ma ra nhão e Par -
que Am bi en tal Ita pi ra có.
Nes ta quin ta-fei ra (6), os
alu nos do Ca cem fa rão a
aber tu ra da pro gra ma -
ção com exer cí ci os te a -
trais pú bli cos. A ati vi da de
é re sul ta do do pro ces so
da cri a ção cê ni ca de to -
do o ano, abor dan do te -
mas di ver si fi ca dos e pos -
si bi li tan do ao pú bli co co -
nhe cer as ações da es co -
la. Pe ças co mo “A Me ni -
na e o Vam pi ro”, “A Mu -
lher sem Pe ca do”, “Vi o -
lên ci as, ou tris tes mo men -
tos da vi da diá ria”,
“Aque le que diz sim e
aque le que diz não”,
“Viú va, po rém, ho nes ta”
e “Me mo ri as, cor dão um -
bi li cal”, fa rão a ale gria no
show de aber tu ra da pro -
gra ma ção.
Na sex ta-fei ra (7) acon te -
ce rá a for ma tu ra do Cur -
so Téc ni co em Ar te Dra -
má ti ca com o es pe tá cu -
lo “Os Ce gos”, da au to ria
de Mau ri ce Ma e ter link,
com a di re ção do pro fes -
sor Edu ar do Me dei ros, a
par tir das 19h, no Te a tro
Al ci o ne Na za ré.
A ce ri mo nia de co la ção
de grau con ta com a pre -
sen ça de au to ri da des,
co me çan do às 19h, no
Mu seu His tó ri co e Ar tís ti -
co, no sá ba do (8).

As obras do Par que Am bi en tal 
de Ti mon es tão avan ça das. Já fo- 
ram fei tas a de mar ca ção dos ei- 
xos de dre na gem na par te pos te ri- 
or do ter re no, ei xos da pis ta de ca- 
mi nha da e ci clo via, li mi tes da la- 
goa, li mi tes con fron tan tes com 
ter re nos de vi zi nhos e lo gra dou ros 
pú bli cos; Pa vi men ta ção – iní cio 
de con cre ta gem da pra ça prin ci- 
pal com aca ba men to em gra ni ti- 
na; Alam bra do – ins ta la ção de es-
ta cas, te la, ara me far pa do, es ta- 
cas de con tra ven ta men to ao lon- 
go do pe rí me tro do par que; Sis te-
ma de dre na gem – exe cu ção dos 
prin ci pais du tos de dre na gem, in-
cluin do tu bos em con cre to pré-
mol da do, bu ei ros e en ca be ça-
men tos, no en tor no do la go pro je- 
ta do; Per go la dos – ins ta la ção de 
es tru tu ras me tá li cas dos per go la- 
dos do por tal de en tra da.“Os par- 
ques am bi en tais são fun da men-
tais nos es pa ços ur ba nos, pois 
além pro mo ver a saú de e o bem 
es tar das pes so as, pos si bi li tam o

PARQUE EM OBRAS

Quin ta-fei ra, 6 de de zem bro de 
2018Em Pas seio Se re na ta pre fei to 
Edi val do co me mo ra os 21 anos de 
São Luís co mo Pa trimô nio da Hu- 
ma ni da de.Even to que in te gra o 
Pro gra ma Re vi via, cri a do na ges- 
tão do pre fei to Edi val do, ocor reu 
na noi te des ta quar ta-fei ra (5) em 
alu são ao tí tu lo con ce di do pe la 
Unes co à ca pi tal; cen te nas de 
pes so as par ti ci pa ram do pas seio 
pe las ru as do Cen tro His tó ri co. Du- 
ran te o Pas seio Se re na ta o pre fei- 
to Edi val do con ver sou e ti rou fo tos 
com a po pu la çãoA edi ção da úl- 
ti ma quar ta-fei ra (5) do Pas seio 
Se re na ta pe las ru as do Cen tro His- 
tó ri co foi es pe ci al ao fa zer um tri-
bu to aos 21 anos do tí tu lo de Pa-
trimô nio Cul tu ral da Hu ma ni da de, 
con ce di do à São Luís pe la Or ga ni-
za ção das Na ções Uni das pa ra a 
Edu ca ção, Ci ên cia e Cul tu ra 
(Unes co). Ao la do da po pu la ção 
e de tu ris tas, o pre fei to Edi val do 
Ho lan da Jú ni or e a pri mei ra-da ma

UMA SERENATA COMEMORATIVA

con ta to di re to com a na tu re za, 
atu an do co mo in di ca do res de 
qua li da de de vi da, por es ta rem li- 
ga dos ao la zer e a re cre a ção, e 
por se cons ti tuí rem em lo cais de 
con ví vio so ci al e de ma ni fes ta ção 
da vi da co mu ni tá ria”, ex pli cou o 
se cre tá rio Mar ce lo Co e lho. Ele, ain- 
da com ple men tou: “as sim co mo os 
ou tros par ques, se rá um es pa ço 
de mo crá ti co, on de to dos po dem 

cor rer, brin car e di ver tir-se, além de 
se exer ci tar, on de os re cur sos na tu- 
rais são pre ser va dos. Vá ri as pes qui- 
sas mos tram que cin co mi nu tos de 
ca mi nha da em áre as ver des já são 
su fi ci en te pa ra me lho rar a saú de 
men tal, com be ne fí ci os pa ra o hu- 
mor e au to es ti ma. Te nho cer te za, 
que es se se rá um gran de pre sen te 
aos ti mo nen ses”. A en tre ga  se rá no 
pri mei ro se mes tre de 2019.

Ca mi la Ho lan da, acom pa nha ram 
as ho me na gens à Ilha do Amor fei- 
tas por meio de en ce na ção te a tral 
e mú si cas de lou va ção à ca pi tal.

Um ver da dei ro te a tro a céu 
aber to foi mon ta do no lar go da 
Pra ça Dom Pe dro II e ru as da Praia 
Gran de, ato res da com pa nhia Tra- 
man do Te a tro apre sen ta ram per so- 
na li da des mar can tes na his tó ria de 

São Luís, co mo re li gi o sos, po e tas, 
em pre sá ri os e pes so as de pres tí gio 
na so ci e da de lu do vi cen se no pas- 
sa do.

Após as in ter ven ções ar tís ti cas, 
os acom pa nhan tes da Se re na ta 
eram con vi da dos a acom pa nhar 
mú si cas que ho me na ge a vam a 
be le za da ci da de, co mo o hi no da 
ci da de  e ou tras.

TIMON

https://banca.oimparcial.com.br/
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Thaynara OG e Gus ta -
vo Mi o to es tão mes mo
apai xo na dos e vi vem
de cla ran do o amor
pu bli ca men te. Na tar -
de de quar ta-fei ra (5),
a youtuber com par ti -
lhou uma fo to de la
com o na mo ra do no
Ins ta gram e ele fez
uma de cla ra ção de
amor pa ra ela na le -
gen da. “Mos tran do
que mi nha ter ra tem
pal mei ras on de can ta
o sa biá”, es cre veu a
ma ra nhen se na le gen -
da. “Mui to mas sa co -
nhe cer um pou co da
tua his tó ria e co nhe cer
es sa ci da de lin da! Fa -
lan do em lin da, três
me ses con ti go. Amo
vo cê”, afir mou o ser ta -
ne jo em um co men tá -
rio na re de so ci al. O
pe di do do na mo ro foi
fei to por Gus ta vo. Em
ju nho des te ano,
Thaynara, que é ad vo -
ga da, con ver sou com
a QUEM so bre a car rei -
ra, que foi ala van ca da
em 2015. A in flu en cer
di gi tal  é apre sen ta do -
ra do GNT — co mo
pro ta go nis ta do reality
show Mi nha Vi da é Kiu.
“A in ter net me deu vá -
ri as opor tu ni da des.
Coi sas que eu nun ca
ima gi nei fa zer. Fil me, já
fiz dois, ago ra  vou ser
apre sen ta do rar”,dis se.

Thaynara Og recebe
declaração de
amor de Gustavo
Mioto: “amo você”

Mulher Melancia volta ao Brasil
e faz planos para ser mãe

An dres sa So a res, co nhe ci da co mo Mu lher
Me lan cia no mun do do funk, vol tou ao
Bra sil de pois de pas sar uma tem po ra da 
na Es pa nha. Ela e o noi vo, Mi chel Ma ce- 

do, jo ga dor que atu a rá no Co rinthi ans em
2019, es tão mo ran do em São Pau lo. An- 

dres sa já adi an tou que ela e o ma ri do pre- 
ten dem ter um fi lho em bre ve, e por is so
não es tão usan do mé to dos con tra cep ti- 
vos. A ex-fun kei ra tor nou-se mpre sá ria.

Isis Valverde volta a
chocar seguidores com
corpão 16 dias após   
 dar à luz

Isis Val ver de uti li zou o seu per fil do
Ins ta gram pa ra com par ti lhar um re-
gis tro de um en saio na pis ci na. Na
oca sião, a atriz sur pre en deu ao exi- 
bir o cor pão co ber to ape nas por
um maiô, que dei xou à mos tra sua
boa for ma mes mo de pois de pa rir.
Isis es tá cur tin do a ma ter ni da de.
Seu pri mei ro fi lho, Ra el, fru to de seu
re la ci o na men to com o mo de lo An-
dré Re sen de, nas ceu em 19 de no- 
vem bro des te ano. O fa to de ter se
tor na do mãe não tem im pe di do a
atriz de mos trar seu cor po nas re des
so ci ais, al go que in clu si ve trou xe à
to na mui tas cur ti das e elo gi os.

Namorada de Cauã
Reymond revela que foi
ameaçada com arma

A na mo ra da do ator glo- 
bal Cauã Reymond, Ma ri- 
a na Gold farb, se en vol- 
veu em um pro ble ma no
trân si to e con tou na sua
con ta no Ins ta gram que

o mo to ris ta do ou tro car ro
apon tou a ar ma pra ela.

“Mais ce do eu es ta va vin- 
do pa ra Ipa ne ma do tra- 
ba lho e a gen te re ce beu
uma fe cha da de um ou- 
tro car ro. Aí o mo to ris ta

que es ta va co mi go foi fa- 
lar com o mo ço do la do.
E aí o ca ra sim ples men te
abriu o vi dro e apon tou

uma ar ma pra mim e dis- 
se que ia me ma tar, as- 
sim. Foi a se gun da vez
que vi uma ar ma, a pri- 

mei ra foi aqui em Ipa ne- 
ma quan do fui as sal ta- 
da”, re la tou Ma ri a na. E
com ple tou, fa zen do os
se gui do res re fle ti rem so- 
bre o ví deo: “E vo cê se
fos se mor rer do na da?
Pa ra pra pen sar ra pi di- 
nho no que vo cê faz da
sua vi da, co mo tra ta os

ou tros, se vo cê é fe liz…”.
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Thaynara OG e Gus ta -
vo Mi o to es tão mes mo
apai xo na dos e vi vem
de cla ran do o amor
pu bli ca men te. Na tar -
de de quar ta-fei ra (5),
a youtuber com par ti -
lhou uma fo to de la
com o na mo ra do no
Ins ta gram e ele fez
uma de cla ra ção de
amor pa ra ela na le -
gen da. “Mos tran do
que mi nha ter ra tem
pal mei ras on de can ta
o sa biá”, es cre veu a
ma ra nhen se na le gen -
da. “Mui to mas sa co -
nhe cer um pou co da
tua his tó ria e co nhe cer
es sa ci da de lin da! Fa -
lan do em lin da, três
me ses con ti go. Amo
vo cê”, afir mou o ser ta -
ne jo em um co men tá -
rio na re de so ci al. O
pe di do do na mo ro foi
fei to por Gus ta vo. Em
ju nho des te ano,
Thaynara, que é ad vo -
ga da, con ver sou com
a QUEM so bre a car rei -
ra, que foi ala van ca da
em 2015. A in flu en cer
di gi tal  é apre sen ta do -
ra do GNT — co mo
pro ta go nis ta do reality
show Mi nha Vi da é Kiu.
“A in ter net me deu vá -
ri as opor tu ni da des.
Coi sas que eu nun ca
ima gi nei fa zer. Fil me, já
fiz dois, ago ra  vou ser
apre sen ta do rar”,dis se.

Thaynara Og recebe
declaração de
amor de Gustavo
Mioto: “amo você”

Mulher Melancia volta ao Brasil
e faz planos para ser mãe

An dres sa So a res, co nhe ci da co mo Mu lher
Me lan cia no mun do do funk, vol tou ao
Bra sil de pois de pas sar uma tem po ra da 
na Es pa nha. Ela e o noi vo, Mi chel Ma ce- 

do, jo ga dor que atu a rá no Co rinthi ans em
2019, es tão mo ran do em São Pau lo. An- 

dres sa já adi an tou que ela e o ma ri do pre- 
ten dem ter um fi lho em bre ve, e por is so
não es tão usan do mé to dos con tra cep ti- 
vos. A ex-fun kei ra tor nou-se mpre sá ria.

Isis Valverde volta a
chocar seguidores com
corpão 16 dias após   
 dar à luz

Isis Val ver de uti li zou o seu per fil do
Ins ta gram pa ra com par ti lhar um re-
gis tro de um en saio na pis ci na. Na
oca sião, a atriz sur pre en deu ao exi- 
bir o cor pão co ber to ape nas por
um maiô, que dei xou à mos tra sua
boa for ma mes mo de pois de pa rir.
Isis es tá cur tin do a ma ter ni da de.
Seu pri mei ro fi lho, Ra el, fru to de seu
re la ci o na men to com o mo de lo An-
dré Re sen de, nas ceu em 19 de no- 
vem bro des te ano. O fa to de ter se
tor na do mãe não tem im pe di do a
atriz de mos trar seu cor po nas re des
so ci ais, al go que in clu si ve trou xe à
to na mui tas cur ti das e elo gi os.

Namorada de Cauã
Reymond revela que foi
ameaçada com arma

A na mo ra da do ator glo- 
bal Cauã Reymond, Ma ri- 
a na Gold farb, se en vol- 
veu em um pro ble ma no
trân si to e con tou na sua
con ta no Ins ta gram que

o mo to ris ta do ou tro car ro
apon tou a ar ma pra ela.

“Mais ce do eu es ta va vin- 
do pa ra Ipa ne ma do tra- 
ba lho e a gen te re ce beu
uma fe cha da de um ou- 
tro car ro. Aí o mo to ris ta

que es ta va co mi go foi fa- 
lar com o mo ço do la do.
E aí o ca ra sim ples men te
abriu o vi dro e apon tou

uma ar ma pra mim e dis- 
se que ia me ma tar, as- 
sim. Foi a se gun da vez
que vi uma ar ma, a pri- 

mei ra foi aqui em Ipa ne- 
ma quan do fui as sal ta- 
da”, re la tou Ma ri a na. E
com ple tou, fa zen do os
se gui do res re fle ti rem so- 
bre o ví deo: “E vo cê se
fos se mor rer do na da?
Pa ra pra pen sar ra pi di- 
nho no que vo cê faz da
sua vi da, co mo tra ta os

ou tros, se vo cê é fe liz…”.
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D
e pois do Pa ra ná, ou tros seis es ta dos
apro va ram o cur rí cu lo es ta du al pa- 
ra edu ca ção in fan til e en si no fun- 
da men tal ten do co mo re fe rên cia a

Ba se Na ci o nal Co mum Cur ri cu lar (BNCC).
Os do cu men tos fo ram ela bo ra dos ao lon- 

go dos úl ti mos me ses em re gi me de co la bo- 
ra ção en tre o es ta do e os mu ni cí pi os e con- 
tou com apoio téc ni co do Mi nis té rio da Edu- 
ca ção, por meio do Pro gra ma de Apoio à
Im ple men ta ção da Ba se Na ci o nal Co mum
Cur ri cu lar (ProBNCC).

Se gun do Raph Go mes, di re tor de Cur rí cu- 
los e Edu ca ção In te gral do MEC, a ex pec ta- 
ti va é de que a mai o ria dos es ta dos apro ve
os cur rí cu los ain da em 2018. “Até 5 de de- 
zem bro se te es ta dos já ti nham apro va do
seus cur rí cu los. Pa ra ná, Dis tri to Fe de ral, Ma to
Gros so do Sul, Ma to Gros so, To can tins, Ser gi- 
pe e Per nam bu co já têm seus do cu men tos
nor ma ti vos, ou se ja, os cur rí cu los cons truí dos
em con jun to com os mu ni cí pi os”, in for mou
Raph Go mes.

De acor do com o di re tor de Cur rí cu los e
Edu ca ção In te gral, ou tros dois es ta dos,
Goiás e Pa rá, de vem con se guir a apro va- 
ção nos pró xi mos di as. “Te mos ho je em tor no

de 20 es ta dos com seus do cu men tos cur ri- 
cu la res nos con se lhos es ta du ais aguar dan- 
do apre ci a ção, em pro ces so de dis cus são
pa ra pos te ri or apro va ção”, dis se. “A ex pec- 
ta ti va é de que te nha mos a apro va ção des- 
ses 20 es ta dos ain da es te ano.

Os de mais, que es tão em pro ces so de fi- 
na li za ção, de vem con cluir até ja nei ro ou fe- 
ve rei ro de 2019”, diz Raph.

O pro ces so de cons tru ção de ca da cur rí- 
cu lo es ta du al en vol veu mui ta dis cus são e
con tou com a aju da da po pu la ção. “Pri mei- 
ro ti ve mos a Ba se pa ra Edu ca ção In fan til e
En si no Fun da men tal, que foi ho mo lo ga da
em de zem bro do ano pas sa do. Pos te ri or- 
men te os es ta dos, em re gi me de co la bo ra- 
ção com os mu ni cí pi os, cons truí ram os seus
cur rí cu los. Foi um pro ces so mui to ri co.

Ca da es ta do ti nha sua equi pe de cur rí cu- 
lo, que ela bo rou es se do cu men to cur ri cu lar
à luz da BNCC, e que traz em seu DNA o re gi- 
o na lis mo, a cul tu ra, a eco no mia e as ques- 
tões his tó ri cas lo cais, ou se ja, um do cu men- 
to que traz um pou co da qui lo que é ca ro ao
ci da dão da que le es ta do”, ex pli cou Raph.

“Es se foi um pro ces so cons truí do em con- 
jun to por es sa equi pe, for ma da por pes so as

das se cre ta ri as es ta du ais e mu ni ci pais de
edu ca ção e da so ci e da de ci vil”, ob ser vou
ele. “Ti ve mos vá ri os pro ces sos de es cu ta, de
au di ên ci as pú bli cas e con sul tas, in clu si ve
on-li ne, de on de ti ve mos mais de 5 mi lhões
de con tri bui ções pa ra os cur rí cu los. An tes da
con clu são, tu do o que foi co le ta do en tra
em apre ci a ção, o que tor na o pro ces so
bem par ti ci pa ti vo.”  Di fe ren ças –  Ain da se- 
gun do o di re tor de Cur rí cu los e Edu ca ção In- 
te gral do MEC, uma das mai o res vi tó ri as da
cons tru ção dos no vos cur rí cu los é o res pei to
às di fe ren ças em um país tão plu ral co mo o
Bra sil. “A mu dan ça im por tan te em to do es se
pro ces so é que te mos uma ba se que diz
aqui lo que é es sen ci al, que ser ve pa ra to do
o país em es co las pú bli cas e pri va das, que
diz aqui lo que é im por tan te pa ra qual quer
cri an ça e ado les cen te te nha di rei to de
apren der. Só que is so não quer di zer pa dro- 
ni za ção. Tem o di rei to ga ran ti do a to dos,
mas a for ma co mo is so é tra ba lha do le va
em con ta um con tex to em que o alu no vi- 
ve”, ex pli ca Raph. “Os tex tos que são apli- 
ca dos, os ma te ri ais uti li za dos, pre ci sam, por
exem plo, aju dar o alu no de Per nam bu co a
en ten der um pou co mais a ques tão cul tu ral.

ESTADOS APROVAM NOVO
CURRÍCULO EDUCACIONAL

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ho me na gem 
O Pal mei ras pro me te ain -
da ações es pe ci ais pa ra
co me mo rar o de ca cam -
pe o na to bra si lei ro e a pri -
mei ra apa ri ção do no vo
uni for me, de sen vol vi do
pe la Pu ma, no Al li anz Par -
que. O even to se rá exi bi -
do pe lo Es por te In te ra ti vo
por meio do ca nal TNT,
mar can do o iní cio da
par ce ria pa ra trans mis -
são dos jo gos do clu be
em TV fe cha da
.Com pas sa gens por ti -
mes co mo Re al Ma drid,
Bayern de Mu ni que, San -
tos e Fla men go, além da
Se le ção Bra si lei ra, Zé Ro -
ber to en cer rou a car rei ra
pe lo Pal mei ras. 
Cam peão da Co pa do
Bra sil 2015 e do Cam pe o -
na to Bra si lei ro 2016, ele
mar cou 10 gols em 133
par ti das pe lo clu be al vi -
ver de.Es ca la do pa ra en -
fren tar o Bo ta fo go pe la
edi ção do ano pas sa do
do Cam pe o na to Bra si lei -
ro, ele é o atle ta mais ve -
lho a jo gar pe lo Pal mei -
ras, com 43 anos, 4 me -
ses, e 21 di as.
 Des de que en cer rou sua
lon ga tra je tó ria, Zé Ro ber -
to atua co mo as ses sor
téc ni co do clu be al vi ver -
de.
 

O cam peão da Co pa FMF, que 
vai in di car o se gun do re pre sen- 
tan te do es ta do do Ma ra nhão na 
Sé rie D do Cam pe o na to Bra si lei ro 
se rá co nhe ci do na quar ta ou 
quin ta-fei ra (13). Até en tão, o se- 
gun do jo go mar ca do pa ra a ci-
da de de Pi nhei ro es ta va pro gra-
ma do pa ra do min go (16), con for- 
me ta be la pu bli ca da pe la Fe de-
ra ção Ma ra nhen se de Fu te bol.

A mu dan ça foi pro vo ca da por 
um pe di do do PAC, que ini ci al- 
men te que ria a an te ci pa ção da 
 pa ra o sá ba do por que o seu trei- 
na dor Luís Mi guel se rá sub me ti do 
a uma ci rur gia. Che gou a ser dis-
cu ti da a pos si bi li da de do jo go ser 
na quin ta-fei ra, mas a FMF de ve 
mar car pa ra quar ta-fei ra.

A pri mei ra par ti da se rá dis pu ta-
da no Cas te lão, por que o Pi nhei ro 
tem me lhor cam pa nha na com- 
pe ti ção que o Ma ra nhão Atlé ti co. 
Des ta for ma, o PAC tem a van ta- 
gem de jo gar por dois re sul ta dos 
iguais pa ra ga ran tir o tí tu lo.

Os fi na lis tas
As du as equi pes fi na lis tas fo ram

Decisão antecipada

Uma mé dia im pres si o nan te de 
gols. É as sim que co me ça a quin ta 
eta pa do Cam pe o na to Ma ra- 
nhen se de Be a ch Soc cer. So men- 
te na pri mei ra ro da da do tor neio, 
que es tá sen do dis pu ta do na Are- 
na Mó du lo, mon ta da no bair ro Ri- 
a cho, na ci da de de Bar rei ri nhas, a 
re de ba lan çou 20 ve zes pa ra a 
ale gria dos tor ce do res que pres ti-
gi a ram a aber tu ra des ta eta pa, o 
que re pre sen ta uma mé dia de 10 
gols por jo go na ro da da du pla.

Não ape nas a gran de quan ti- 
da de de gols fez a ale gria da tor- 
ci da bar rei ri nhen se que es te ve na 
are na. Den tro de qua dra, a se le-
ção de ca sa cum priu as ex pec ta- 
ti vas dos tor ce do res e es tre ou 
com vi tó ria por 6 a 5 so bre San to 
Ama ro.

Com o triun fo, Bar rei ri nhas as su- 
miu a li de ran ça do Gru po A com 3 
pon tos ga nhos e fi cou mui to per to 
de avan çar às se mi fi nais. Na se-
gun da ro da da, os bar rei ri nhen ses

Muitos gols no Beach Soccer

co nhe ci das na noi te da úl ti ma 
quar ta-fei ra. Após per de rem a pri- 
mei ra par ti da por 1 a 0 pa ra São Jo- 
sé e San ta Qui te ria, res pec ti va men- 
te, MAC e Pi nhei ro fo ram os ven ce- 
do res da se mi fi nal. No Es tá dio Cos- 
ta Ro dri gues, o PAC apli cou uma 
go le a da de 5 a 0 no San ta Qui té ria, 
com gols mar ca dos por Trin ca, Pau- 
lo Di niz, Elis son e Ne to (du as ve zes). 
A par ti da foi dis pu ta da sob uma 
for te chu va que caiu em to da a 
Bai xa da Oci den tal.Em São Luís, no 

Es tá dio Cas te lão, o MAC so freu pa- 
ra der ro tar o São Jo sé por 2  a 1. De- 
pois de es tar ven cen do no pri mei ro 
tem po por 1 a 0 (gol do za guei ro 
Wan der son aos 2 mi nu tos), aca bou 
ce den do o em pa te no  iní cio da se- 
gun da eta pa, com um gol de pê- 
nal ti mar ca do por Fe li pe. O Ma ra- 
nhão, mes mo jo gan do mal, abu- 
san do dos “chu vei ri nhos” e sem 
mui ta mo ti va ção, só con se guiu o 
gol da vi tó ria aos 50 mi nu tos, por 
meio de Sa mu el Sal da nha.

vão fol gar. En quan to is so, San to 
Ama ro en fren ta rá Be lá gua pre ci- 
san do de um re sul ta do po si ti vo pa- 
ra se guir vi vo na com pe ti ção.

No ou tro jo go da ro da da de 
aber tu ra, Hum ber to de Cam pos e 
Ur ba no San tos tam bém fi ze ram um 
gran de jo go e com mui tos gols. No 

fim, me lhor pa ra Ur ba no San tos que 
con se guiu ser mais efi ci en te pa ra 
ven cer por 5 a 4.O Cam pe o na to 
Ma ra nhen se de Be a ch Soc cer de 
Se le ções Mu ni ci pais é uma re a li za- 
ção da Fe de ra ção Ma ra nhen se de 
Be a ch Soc cer (FMBS) e con ta com 
o pa tro cí nio do go ver no do Es ta do.

https://banca.oimparcial.com.br/
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DRO GA APRE EN DI DA
COM MU LHE RES EM
POR TO FRAN CO
Já se en con tram na Uni -
da de Pri si o nal  em Im pe -
ra triz du as mu lhe res que
no fi nal da tar de de
 quar ta-fei ra (5), por vol ta
da 16h40,  fo ram pre sas
por uma equi pe de po li ci -
ais ro do viá ri os fe de rais,
du ran te abor da gem em
fren te à Uni da de Ope ra -
ci o nal da PRF em Por to
Fran co, Km 156 da BR 010.
Elas vi a ja vam em  um ôni -
bus da em pre sa No vo Ho -
ri zon te, que fa zia a li nha
Goi â nia/GO – For ta le -
za/CE. Após re vis tas
às  ba ga gens, os fe de rais
en con tra ram apro xi ma -
da men te 25 qui los de
subs tân cia aná lo ga à
ma co nha, que es ta vam
em du as ma las que per -
ten ci am a du as mu lhe res.
Em com pa nhia de las vi a -
ja va uma cri an ça de 1
ano e 6 me ses. As pas sa -
gei ras e a dro ga fo ram
en ca mi nha das pa ra a
de le ga cia de Po lí cia Ci vil
em Es trei to/MA, pa ra as
pro vi dên ci as le gais. A po -
lí cia não di vul gou os no -
mes das du as “mu las”, as -
sim co mo das pes so as
pa ra quem elas de ve ri am
en tre gar a dro ga, na Es -
ta ção Ro do viá rio de Ba -
ca bal. In ves ti ga do res da
Po lí cia Ju di ciá ria já es tão
fa zen do le van ta men tos,
vi san do en con trar pis tas
que pos sam le var ao res -
tan te dos mem bros da re -
de de dis tri bui ção de dro -
gas na re gião.
 

O mo to ris ta Oba di as Pe rei ra da 
Sil va, de 44 anos, que de sa pa re- 
ceu após o as sal to à cen tral de 
dis tri bui ção do Ban co do Bra sil em 
Ba ca bal, te ria si do li ber ta do pe lo 
ban do de as sal tan tes, no dia 4,  e 
es ta ria na ci da de de Olin da No va.

A in for ma ção foi de uma fi lha 
de le.  “Meu pai apa re ceu, li gou 
pa ra mi nha mãe, foi li ber ta do [pe- 
lo ban do] na ter ça-fei ra (4), tá de- 
bi li ta do, com mui ta fo me, não 
con se gue an dar”, te ria afir ma do 
a jo vem.

A in for ma ção tam bém é con fir- 
ma da por uma so bri nha do mo to- 
ris ta.

Se gun do Va nes sa Phil li pe, ele 
te ria si do dei xa do em uma ci da de 
do Pa rá.  “A pa la vra é gra ti dão. 
Meu tio apa re ceu no Pa rá… To da 
hon ra e gló ria pa ra Deus… Agra- 
de ço a to dos pe las ora ções. Mais 
tar de dou mas in for ma ções”, es- 
cre veu a so bri nha.

MOTORISTA APARECE
Obadias teria sido deixado pelos assaltantes no estado do Pará

Du ran te a ma dru ga da des ta 
quin ta-fei ra, a agên cia do Ban co 
do Bra sil em Hum ber to de Cam- 
pos, a 92 km da ca pi tal, foi ata ca- 
da por ban di dos não iden ti fi ca- 
dos, por vol ta das 2h30.

Os cai xas ele trô ni cos fo ram des- 
truí dos, as sim co mo boa par te do 
pré dio, mas o co fre da agên cia 
não te ria si do atin gi do. Nin guém 
foi pre so e, ape sar dos mui tos ti ros 
dis pa ra dos pe los ban di dos, não 
há in for ma ções de pes so as fe ri- 
das. A quan tia le va da tam bém 
não foi in for ma da.

A se de da 5ª Cia. da Po lí cia Mi li- 
tar, tam bém foi ata ca da pe los 
ban di dos. As pa re des da fa cha da 
e o por tão fi ca ram com mar cas 
dos dis pa ros das ar mas dos as sal- 
tan tes. Con for me a po lí cia, os as-
sal tan tes te ri am se di vi di do em três 
gru pos. Um fi cou na en tra da da 
ci da de, ou tro foi pa ra fren te da 5ª 
Cia. da PM e abriu fo go con tra o 
quar tel. O ter cei ro gru po foi pa ra

ASSALTO AO BB DE H. DE CAMPOS

Oba di as foi fei to re fém e obri ga- 
do a con du zir o ca mi nhão-baú uti li- 
za do du ran te o as sal to em Ba ca- 
bal, no úl ti mo dia 25 de no vem bro.

O ca mi nhão foi acha do in cen di- 
a do em uma es tra da vi ci nal, no 
mu ni cí pio de São Ma teus.

An tes de de sa pa re cer, ain da na 
noi te do as sal to, Oba di as en vi ou 

um áu dio aos pa ren tes, que mo ram 
no Ibu ra, Zo na Sul do Re ci fe, in for- 
man do so bre a ação cri mi no- 
sa.  “Nes te mo men to, eu es tou aqui 
co mo re fém, aqui na es tra da. Es tão 
ex plo din do ban co e eu es tou na 
BR. Só Deus aqui. É tan to ti ro e eu 
es tou aqui co mo re fém”. A Po lí cia 
Ci vil já foi bus cá-lo.

a agên cia ban cá ria. Hum ber to de 
Cam pos faz par te da re gião dos 
Len çóis Ma ra nhen ses e a agên cia 
da ci da de aten de tam bém cli en- 
tes dos  mu ni cí pi os da re gião Não 
há in for ma ções   de que o ban do 
que pra ti cou es te as sal to, tem li ga- 
ções com o gru po de no dia 25 de 
no vem bro pas sa do. as sal tou o Pos- 
to de Dis tri bui ção do Ban co do Bra- 

sil em Ba ca bal, de on de te ri am le- 
va do cer ca de R$ 100 mi lhões. Par- 
te des te gru po, que faz par te de 
uma gran de qua dri lha que age em 
vá ri os es ta dos bra si lei ros, foi pre sa 
quan do ten ta va fu gir por San ta Lu- 
zia do Ti de e foi in ter cep ta da  em 
um,a “bar rei ra” da Po lí cia Mi li tar. 
Na oca sião três ban di dos mor re- 
ram e on ze fo ram pre sos.

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

