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RECEITA – FAROFA FÁCIL DE NATAL

Cruzadas
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 

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, pergunta 
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.

So
lu

çã
o

www.aquima.com.br

Horóscopo

Novelas

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.

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. 

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. 

ÁRIES (21/3 A 20/4) 
Seja mais confiante em si mesmo que con-
seguirá os melhores resultados, neste dia.

TOURO (21/4 A 20/5)
Aproveite a influência astral deste dia para 
conhecer o maior número possível de pessoas.

GÊMEOS (21/5 A 20/6)
Pessoas nascidas sob este signo, terão pos-
sibilidades de sucesso de algum modo.

CÂNCER (21/6 A 21/7)
Dia propício para tratar de assuntos impor-
tantes com autoridades civis e militares.

LEÃO (22/7 A 22/8)
Não se preocupe, pois com autoconfiança 
e inteligência sairá vencedor. 

VIRGEM (23/8 A 22/9)
Dia em que deverá tomar cuidado com 
escritos e ao assumir compromissos.

LIBRA (23/9 A 22/10)
Todavia, deverá desconfiar de quem quer 
que seja, e evitar desordens que possam 
afetar sua moral. 

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
Ótimo estado mental o que lhe dará mais rapi-
dez ao ter que tomar decisões importantes.

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
Tudo indica que você alcançará sucesso 
em tudo que empreender ou imaginar.

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)
Não viaje. Até depois de amanhã, algo 
poderá dar muito lucro.

AQUÁRIO (21/1 A 19/2) 
Você tem inclinação para as pesquisas pro-
fundas, a medicina, a filosofia, a ciência.

PEIXES (20/2 A 20/3)
Forte tendência à especulação e muito 
sucesso nos negócios.

QUINTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2018
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CER VE JA RIA ABRE
INS CRI ÇÕES
A em pre sa Hei ne ken Bra -
sil es tá com ins cri ções
aber tas pa ra o pro gra ma
de es tá gio Hei ne ken Bra sil
2019. A com pa nhia irá
con tra tar es ta giá ri os de
ní vel su pe ri or pa ra tra ba -
lhar em di fe ren tes áre as
na em pre sa.
Po dem par ti ci par do pro -
ces so se le ti vo es tu dan tes
de cur sos de ba cha re la -
do, que es te jam no pe -
núl ti mo ou úl ti mo ano da
gra du a ção. Pa ra o pró xi -
mo ano se rão acei tos
can di da tos com for ma -
ção pre vis ta en tre ju lho
de 2020 até fe ve rei ro de
2021.
É ne ces sá rio ter dis po ni bi -
li da de de 30 ho ras por se -
ma na pa ra tra ba lhar,
além de co nhe ci men tos
de Pa co te Of fi ce. Além
de te rem fluên cia em in -
glês, já que a Hei ne ken é
um em pre sa mul ti na ci o -
nal e man tém con ta to
com fun ci o ná ri os de ou -
tros paí ses.
No Ma ra nhão, as va gas
se rão dis po ni bi li za das pa -
ra São Luís e Ca xi as.
As va gas dis po ni bi li za das
pa ra es ta gi ar na Hei ne -
ken Bra sil são pa ra as áre -
as de: Ven das; Mar ke ting;
Fi nan ças; Pro du ção e Lo -
gís ti ca; As sun tos Cor po ra -
ti vos; Pro du ção e Lo gís ti -
ca e Re cur sos Hu ma nos.
Os in te res sa dos em par ti -
ci par do pro ces so se le ti -
vo da Hei ne ken Bra sil de -
vem se ins cre ver no si te
da  99 jobs.  As ins cri ções
se guem até o dia 20 de
de zem bro de 2018.
Após a eta pa de ins cri -
ção on li ne, os can di da tos
pas sa rão por tes tes on li -
ne, ví deo en tre vis ta, di nâ -
mi ca em gru po e en tre -
vis tas. O iní cio das ati vi -
da des es tá pre vis to pa ra
18 de fe ve rei ro de 2019.
Na edi ção an te ri or, o gru -
po Hei ne ken ofe re ceu al -
guns be ne fí ci os di fe ren ci -
a dos aos es ta giá ri os, co -
mo é o ca so do va le-cer -
ve ja.

Pre fei tu ra de Co ro a tá re a bre 
ins cri ções de con cur so pú bli co 
com 162 opor tu ni da des.

In te res sa dos de vem fi car aten-
tos às mu dan ças ocor ri das no cro- 
no gra ma des te cer ta me.Con cur-
so pú bli co, que vi sa o pro vi men to 
de car gos efe ti vos no âm bi to da 
Ad mi nis tra ção Pú bli ca Mu ni ci pal 
tem ins cri ções re a ber tas pe la Pre- 
fei tu ra de  Co ro a tá. Os in te res sa-
dos ain da po dem efe tu ar can di- 
da tu ra até o dia 10 de ja nei ro de 
2019, por meio do en de re ço ele- 
trô ni co  www.con sep-pi.com.br. A 
ta xa de par ti ci pa ção va ria en tre 
R$ 50,00 e R$ 100,00. De vi do a es ta 
mo di fi ca ção no cro no gra ma, a 
Pro va Ob je ti va, com du ra ção de 
3h, ago ra se rá apli ca da pro va vel- 
men te no dia 10 de fe ve rei ro de 
2019. Es te cer ta me, vá li do por dois 
anos, con sis ti rá tam bém Pro vas de 
Tí tu los e de Ap ti dão Fí si ca.As 162 
opor tu ni da des ofer ta das nes te 
Con cur so se en con tram nos car- 
gos de Téc ni co em En fer ma gem

Seletivo é reaberto

Pre fei tu ra Mu ni ci pal de São Jo- 
sé de Ri ba mar  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 a ser cum pri da 
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;

RIBAMAR : INSCRIÇÕES ATÉ HOJE

(15), Téc ni co em Ins pe ção Sa ni tá ria 
(1), As sis ten te Ad mi nis tra ti vo (15), 
Guar da Mu ni ci pal (5), Téc ni co em 
In for má ti ca (1), Ad mi nis tra dor (3), 
As sis ten te So ci al (3), Ana lis ta do 
Meio Am bi en te (1), Ana lis ta de Ci- 
ên ci as Con tá beis (1), En fer mei ro 
(5), Fi si o te ra peu ta (3), Nu tri ci o nis ta 
(2), Odon tó lo go (2), Psi có lo go (3), 
Pro fes sor ní vel 01 – Edu ca ção In fan- 
til (31), Pro fes sor ní vel 01 – 1º ao 5º 

Ano (34), Pro fes sor ní vel 01 – 6º ao 9º 
ano com ha bi li ta ção em Por tu guês 
(9), Ma te má ti ca (8), Ci ên ci as (4), 
Ge o gra fia (4), His tó ria (3), In glês (3), 
Edu ca ção Fí si ca (2), Li bras (3) e In- 
for má ti ca (1). Al gu mas va gas são 
re ser va das a pes so as que se en- 
qua dram nos re qui si tos es pe ci fi ca- 
dos no edi tal. Se le ci o na dos de ní vel 
mé dio e su pe ri or te rão re mu ne ra- 
ção en tre R$ 954,00 e R$ 3.102,15.

En tre vis ta Pes so al e Cur so de Ca 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 de ho je,  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 
pro ces so se le ti vo é de um ano, 
con ta do 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.

COROATÁ

https://banca.oimparcial.com.br/
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NA TAL SO LI DÁ RIO 
A Le gião da Boa Von ta de
ini ci ou a en tre ga, a fa mí li -
as em si tu a ção de vul ne -
ra bi li da de so ci al em to do
o Bra sil, das ces tas com os
ali men tos não pe re cí veis
ar re ca da dos por meio da
edi ção 2018 da tra di ci o -
nal cam pa nha Na tal Per -
ma nen te da LBV — Je sus,
o Pão Nos so de ca da
dia!A mo bi li za ção so ci al,
cu jo ob je ti vo é pro por ci o -
nar às fa mí li as aten di das
ao lon go do ano pe la Ins -
ti tui ção e por or ga ni za -
ções par cei ras um Na tal
me lhor e sem fo me, te ve
ex pres si vo nú me ro de ar -
tis tas, de pro fis si o nais da
im pren sa, de em pre sá ri -
os, de co la bo ra do res e
de vo lun tá ri os.No Ma ra -
nhão se rão en tre gues
1400 ces tas no to tal, em
São Luís, Sa tu bi nha e Pau -
lo Ra mos. No dia 13 de
de zem bro (quin ta-fei ra),
às 9 ho ras, acon te ce a
so le ni da de de en tre ga
na ca pi tal, no au di tó rio
da Fe de ra ção dos Tra ba -
lha do res da In dús tria do
Es ta do Ma ra nhão, lo ca li -
za do na Av. Se na dor
João Pe dro, 1 — Can to
da Fa bril, cen tro, em fren -
te à Pra ça da Bí blia.Ain -
da dá tem po de aju dar!
En tre no si te www.lbv.org
ou li gue pa ra o te le fo ne
0800 055 50 99 pa ra par ti -
ci par des sa ini ci a ti va. Pa -
ra sa ber co mo es tá ocor -
ren do a en tre ga das ces -
tas de ali men tos em to do
o Bra sil, bas ta aces sar os
ca nais da LBV no Fa ce -
bo ok (LBV Bra sil) e no Ins -
ta gram (LBV Bra sil).
Even to: en tre ga de ces -
tas com os ali men tos ar re -
ca da dos por meio da
cam pa nha Na tal Per ma -
nen te da LBV — Je sus, o
Pão Nos so de ca da dia!,
pro mo vi da pe la Le gião
da Boa Von ta de.
Da ta e ho rá rio: 13 de de -
zem bro (quin ta-fei ra), às
9 ho ras, na Fe ti e ma.
 
 
 

Ação pre ven ti va, que se gue ori- 
en ta ção do pre fei to Edi val do, vi sa 
mi ni mi zar pro ble mas de acú mu lo 
de água em ru as e ave ni das de 
São Luís; tra ba lho re a li za do de for- 
ma ro ti nei ro du ran te to do o ano é 
re for ça do no pe río do de chu- 
va.  Pre fei tu ra tra ba lhou na Rua 
Rai mun do Cor reia, Mon te Cas te lo 
nes ta se gun da-fei ra (10)no vas re- 
giões da ci da de es tão re ce ben do 
ser vi ços de de sobs tru ção de ca- 
nais e ga le ri as re a li za dos pe la Pre- 
fei tu ra de São Luís, com vis tas à 
pre ven ção de pon tos de acú mu lo 
de água em de cor rên ci as das 
chu vas. Os ser vi ços fo ram in ten si fi- 
ca dos em ga le ri as na Cur va do 
No ven ta, Vi nhais; Ave ni da Bra sil, 
Di vi neia; áre as do Mer ca do Cen- 
tral; e Rua Rai mun do Cor reia, 
Mon te Cas te lo.

A ini ci a ti va re for ça o tra ba lho 
de de sobs tru ção do sis te ma de 
dre na gem exe cu ta do por meio 
da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Obras 
e Ser vi ços Pú bli cos (Se mosp) e in-
te gra a po lí ti ca de in fra es tru tu ra 
ur ba na da ges tão do pre fei to Edi-

CIDADE MAIS LIMPA

Os be ne fí ci os da cam pa nha Fi- 
que em Dia com a Ca e ma es ten- 
dem-se a em pre sas que qui se rem 
qui tar dé bi tos em atra sos com a 
em pre sa.As sim co mo os de mais 
cli en tes, as en ti da des de na tu re za 
ju rí di ca de di rei to pú bli co ou pri va-
do tam bém po dem se be ne fi ci ar 
das van ta gens con ti das na Me di- 
da Pro vi só ria nº285, de 27 de no- 
vem bro de 2018, ins ti tuí da pe lo 
Go ver no. A MP opor tu ni za con di-
ções pa ra que os to dos pos sam 
re gu la ri zar dé bi tos, evi tan do res tri-
ções por par te dos ór gãos de re- 
gu la ção e pro te ção ao cré di to e 
evi tan do, ain da, sus pen são do 
ser vi ço de abas te ci men to.Bas ta 
que re pre sen tan te da em pre sa 
de ve do ra com pa re ça a qual quer 
um dos lo cais de aten di men to ou 
agên cia de ne gó ci os da Ca e ma, 
com do cu men tos que o au to ri-
zem a efe ti var a ne go ci a ção.As 
con di ções pa ra as em pre sas não 
di fe rem das van ta gens ofer ta das

EMPRESAS SERÃO BENEFICIADAS

val do Ho lan da Jú ni or.
Em to dos os lo cais tra ba lha dos as 

equi pes re a li za ram o ser vi ço de for- 
ma ma nu al e me ca ni za da, con for- 
me a ne ces si da de de ca da pon to, 
pa ra ga ran tir a de sobs tru ção dos 
bu ei ros e ga le ri as.

“É um tra ba lho que re a li za mos 
con ti nu a men te por to do o ano, por 
ori en ta ção do pre fei to Edi val do, e 
que tem es ta be le ci do em um cro- 
no gra ma de for ma a abran ger to- 
das as áre as da ci da de. En tre tan to, 

nes se pe río do de chu vas mais in- 
ten sas, re for ça mos o tra ba lho pa ra 
pre ve nir os ala ga men tos nos pon- 
tos re cor ren tes e evi tar que no vos 
tre chos ve nham a ser inun da dos 
pe las for tes chu vas que ca em na 
ci da de du ran te a es ta ção chu vo- 
sa”, afir mou o ti tu lar da Se mosp, 
An to nio Araú jo.

Se gun do o se cre tá rio, pa ra a re- 
a li za ção do tra ba lho é uti li za do ca- 
mi nhão hi dro ja to ou au xí lio de re- 
tro es ca va dei ra e ca çam ba.

ao cli en te pes soa fí si ca. As em pre- 
sas po de rão es co lher qui tar o dé bi- 
to de uma só vez, re ce ben do des- 
con to de 100% em ju ros e mul tas 
com mais 30% no va lor prin ci pal da 
dí vi da, ou ain da op tar por par ce la- 
men to.“O par ce la men to se gue as 
mes mas re gras de re ti ra da de to- 
dos os ju ros e mul tas, com 20% de 
des con to do va lor  do dé bi to quan- 

do di vi di do em até 3 ve zes, ou ain- 
da, 10% de des con to do va lor prin- 
ci pal nos par ce la men tos em até 6 
ve zes”, en fa ti zou o ge ren te da Ca- 
e ma, Ygor Fra zão.No ca so de en ti- 
da des de na tu re za ju rí di ca de di rei- 
to pú bli co, a exem plo de pre fei tu- 
ras, o di re tor da Ca e ma, Car los Al- 
ber to Mar tins, aler ta que elas tam- 
bém po de rão ade rir ao pro gra ma.

https://banca.oimparcial.com.br/
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O elen co da sé rie Ilha

de Fer ro, pro du ção da
Globoplay que acom -
pa nha a ro ti na de um
per so na gem nu ma
pla ta for ma de pe tró -
leo e os dra mas da
pro fis são e da vi da
pes so al de le, par ti ci -
pou de um pai nel na
Co mic Con Ex pe ri en -
ce pa ra di vul gar a sé -
rie lan ça da nes te ano
na pla ta for ma de stre -
a ming da Re de Glo bo.
Es ti ve ram pre sen tes
Ro mu lo Es tre la, Cauã
Reymond, Ma ria Ca sa -
de vall, Sophie Char lot -
te e Kleb ber To le do.

Romulo Estrela e
Mariana Ximenes na
segunda
temporada de     
Ilha de Ferro

Após rumores de separação,
Luane Dias e Leo Stronda

posam juntos

Leo Stron da e Lu a ne Di as, ex-par ti ci pan tes
do reality ‘A Fa zen da 10’, que bra ram a in- 

ter net na ter ça-fei ra. Após ru mo res de
uma pos sí vel se pa ra ção, o ca sal po sou

jun to e com par ti lhou o click em su as re des
so ci ais. O ca sal pos tou a mes ma fo to, po- 
rém com le gen das di fe ren tes. Lu a ne le- 

gen dou as sim  “De que bra da”, com ple tou
com um emo ti con de co ra ção.

Sem make, Luiza Possi
ostenta boa forma de
biquíni

A can to ra Lui za Pos si co me çou
es ta se ma na cheia de ener gia! A
loi ra com par ti lhou com seus mais
943 mil de se gui do res no Ins ta gram
uma fo to em que es tá trei nan do,
mas ao in vés de usar um lo ok de
aca de mia, a es tre la op tou por um
biquí ni cor de ro sa e al guns de ta- 
lhes azul. O post da ar tis ta re ce beu
di ver sos co men tá ri os po si ti vos so bre
sua for ma fí si ca. Lui za Pos si mos trou
que es tá pe gan do fir me nos exer cí-
ci os fí si cos. Aos 34 anos, a can to ra é
um dos sím bo los de be le za e boa
for ma! “Eu dis se oi se gun da a a a a a- 
a aa!”, es cre veu na le gen da.

Ângela Bismarchi vira
pastora e revela

arrependimento do
passado

Ân ge la Bis mar chi sem pre
foi uma pes soa bas tan te
li be ral e fi cou fa mo sa de- 
vi do as su as inú me ras ci- 
rur gia no cor po. Após to- 
do o su ces so, há cer ca

de 3 anos Ân ge la de ci diu
se trans for mar em uma

ou tra pes soa e co me çou
a fre quen tar a igre ja.

Após aban do nar mui ta
coi sa, a loi ra ini ci ou seus

es tu dos pa ra vi rar pas to ra
e nes sa se ma na con se- 
guiu se for mar em Te o lo- 
gia, ga nhan do as sim o

aval pa ra pre gar aos fiéis.
Em re cen te en tre vis ta pa- 
ra o jor nal ‘Ex tra’, Ân ge la
co me mo rou o fei to de vi- 

rar pas to ra: “O ano de
2018 foi o que mais me

de di quei à igre ja e ao es- 
tu do do evan ge lho. Che- 
go em 2019 pron ta pa ra

es tar ain da mais per to do
meu ob je ti vo que é ser vir
a Deus. Já pos so ser pas- 

to ra”, dis se. So bre sua
‘an ti ga vi da’, a loi ra mos- 

trou ar re pen di men to:
“Me ar re pen do do que fiz

e o que fui. Eu era uma
pe ca do ra, mas não sa- 

bia”, con tou.
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DES FI LE SE NAI
FASHI ON DAY
“Sus ten ta bi li da de nas
asas da cri a ti vi da de” é o
des fi le que o Ser vi ço Na -
ci o nal de Apren di za gem
In dus tri al (Se nai-MA) pro -
mo ve nes ta quin ta-fei ra,
13 de de zem bro, a par tir
das 16 ho ras, no Cen tro
de Edu ca ção Pro fis si o nal
e Tec no ló gi ca Rai mun do
Fran co Tei xei ra, no Mon te
Cas te lo, em São Luís.

A ação traz à pas sa re la a
har mo nia en tre pro ces sos
cri a ti vos e sus ten ta bi li da -
de por meio da téc ni ca
de Upcycling, per mi tin do
no va vi da às pe ças, no
ca so ao je ans, e trans for -
man do sua ver sa ti li da de
em uma for ma de fa zer
mo da lim pa e cons ci en -
te. No pro je to, alu nos e
ex-alu nos da en ti da de te -
rão opor tu ni da de de pro -
du zir lo oks de acor do
com o co nhe ci men to ad -
qui ri do na área do ves -
tuá rio, além de car re ga -
rem im por tan tes men sa -
gens que são apren di das
em sa la de au la so bre
uma mo da hu ma ni za da,
cons ci en te e sus ten tá vel.
O se tor de ves tuá rio do
Se nai-MA tor nou-se re fe -
rên cia na área de mo da,
sen do de ten tor de di ver -
sos tí tu los e prê mi os, além
de já ter par ti ci pa do du as
ve zes do Se nai Bra sil
Fashi on, mai or com pe ti -
ção da Amé ri ca La ti na
vol ta da pa ra o seg men -
to.

Foi pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al 
da União a re so lu ção do Mi nis té rio 
da Edu ca ção que apro va as pon-
de ra ções apli cá veis en tre di fe ren- 
tes eta pas, mo da li da des e ti pos 
de en si no da edu ca ção bá si ca.

Os in ves ti men tos se rão lo go pa- 
ra o exer cí cio de 2019 no âm bi to 
do Fun do de Ma nu ten ção e De-
sen vol vi men to da Edu ca ção Bá si- 
ca e Va lo ri za ção dos Pro fis si o nais 
da Edu ca ção – Fun deb.

O mi nis tro da Edu ca ção, Ros si e li 
So a res, afir mou que a re so lu ção é 
fru to de um es for ço con jun to pa ra 
me lho rar a edu ca ção bá si ca no 
país. “É um pas so im por tan te, sim-
bó li co, de va lo ri za ção da edu ca- 
ção in fan til no Bra sil, o que é fun- 
da men tal.

O fi nan ci a men to pre ci sa che- 
gar, mas tam bém é im por tan te e 
prá ti co pa ra os mu ni cí pi os, que 
ho je têm um pe so mui to gran de, e 
que pre ci sam de apoio.

E o Fun deb pri o ri zou is so, com o 
apoio dos es ta dos e do MEC, pa ra

MEC INVESTE MAIS 15%

O Con se lho Fe de ral de Cor re to- 
res de Imó veis pu bli cou a Re so lu- 
ção 1.412/18 que dis ci pli na o pa- 
ga men to da anui da de do exer cí- 
cio de 2019, le van do em con si de- 
ra ção os ín di ces ofi ci ais de atu a li-
za ção do ano em cur so pe lo IP- 
CA, no pe río do de pri mei ro de ou- 
tu bro de 2017 a 3º de se tem bro de 
2018.

A par tir de pri mei ro de ja nei ro a 
anui da de se rá co bra da, atu a li za- 
da, de con for mi da de com o Ar ti- 
go 16, pa rá gra fo 2º   da Lei 
6.530/78, com o des con to de 10% 
pa ra os pa ga men tos fei tos até o 
dia 15. Daí en tão, os pa ga men tos 
até o dia 15 de fe ve rei ro te rão 
des con to de seis por cen to e os 
efe ti va dos até 15 de mar ço te rão 
des con to de qua tro por cen to.   
Até o dia 31 de mar ço as anui da- 
des se rão pa gas sem des con to e 
após es ta da ta se rão acres ci das 
de ju ros e mul tas.A anui da de do 
cor re tor pes soa fí si ca ou em pre sá-

CORRETORES TERÃO DESCONTOS

que, com es ta re so lu ção, a gen te 
pu des se avan çar com os mu ni cí pi- 
os”, des ta cou Ros si e li.

O mi nis tro de cla rou ain da que os 
re cur sos se rão dis tri buí dos aos mu- 
ni cí pi os já no exer cí cio de 2019.

“Pro va vel men te nós te re mos 
mais de meio bi lhão re dis tri buí dos 
aos mu ni cí pi os com es te pe que no 
ajus te, o que é mui to re cur so, mas 
ain da pre ci sa mos con ti nu ar dis cu- 

tin do e avan çan do”, re for çou Ros- 
si e li So a res., e ago ra foi ho mo lo ga- 
da pe lo mi nis tro”, de cla rou o pre si- 
den te na ci o nal da União Na ci o nal 
dos Di ri gen tes Mu ni ci pais de Edu- 
ca ção, Un di me, Ales sio Cos ta Li ma.

Ales sio Li ma ex pli ca que o au- 
men to se rá da or dem de 15% pa ra 
cre che par ci al e 5% pa ra pré-es co- 
la par ci al.

rio in di vi du al pas sa rá pa ra R$ 
634,00 (seis cen tos e trin ta e qua tro 
re ais). Pers soa ju rí di ca com ca pi tal 
so ci al  de até R$ 50 mil pa ga rá R$ 
1.268,00;  com ca pi tal de até R$ 100 
mil : R$ 1.585,00; até R$ 150 mil: R$ 
1.902,00; até R$ 200 mil:R$ 2.219,00 
e aci ma sde R$ 200 mil pa ga rão R$ 
2.536,00.Os des con tos fo ram ra ti fi- 
ca dos pe lo pre si den te do Con se lho 

Re gi o nal de Cor re to res de Imó veis, 
Rai mun do Cu nha Tor res. Ele dis se 
que es te be ne fí cio se es ten de a to- 
dos os cor re to res e ou em pre sas 
que es te jam adim plen tes com su as 
obri ga ções jun to ao ór gão fis ca li za- 
dor,  e os pro fis si o nais ou em pre sá ri- 
os ina dim plen tes de ve rão ir à se de 
do Cre ci, na Rua Pa jeú, 20, no Ca- 
lhau, e par ce lar seus dé bi tos.

EDUCAÇÃO

https://banca.oimparcial.com.br/
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Par ce ria em pro je tos
es por ti vos no es ta do
Du ran te a re a li za ção da
eta pa fi nal dos Jo gos Uni -
ver si tá ri os Bra si lei ros
(JUBs), que ocor reu no
mês de no vem bro, em
Ma rin gá (PR), a Se cre ta -
ria de Es ta do do Es por te e
La zer (Se del) re a li zou di -
ver sas reu niões bus can do
par ce ri as pa ra im plan ta -
ção de pro je tos es por ti -
vos no Es ta do.
Um dos en con tros ocor -
reu en tre o ex-atle ta de
vo lei bol Már cio Araú jo, o
as ses sor es pe ci al da Se -
del, Ian Pi nhei ro, e o ges -
tor do de par ta men to de
Des por to e Ren di men to,
Mau ro Câ ma ra. Na oca -
sião, Már cio apre sen tou o
pro je to ‘Re de Cu ca’, de -
sen vol vi do atu al men te
pe la Se cre ta ria de Es por -
te de For ta le za, e que
ofe re ce cur sos, prá ti cas
es por ti vas, di fu são cul tu -
ral, for ma ções e pro du -
ções na área de co mu ni -
ca ção e ati vi da des que
for ta le cem o pro ta go nis -
mo ju ve nil e re a li zam a
pro mo ção e ga ran tia de
di rei tos hu ma nos.
O ob je ti vo é tra zer pro je -
tos do mes mo ní vel pa ra
o Ma ra nhão. “Tra zer um
pro je to es por ti vo de al to
ní vel no Ma ra nhão é de
su ma im por tân cia, tra -
zen do ao Es ta do pos si bi li -
da des e al ter na ti vas de
frui ção cul tu ral por meio
da re a li za ção de even tos
es por ti vos es tra té gi cos”,
afir mou Mau ro Câ ma ra,
que na oca sião re pre sen -
ta va o se cre tá rio de Es -
por te e La zer, Hewer ton
Pe rei ra.
O ex-atle ta Már cio Araú jo
en cer rou a car rei ra em
2016, e apre sen ta na ba -
ga gem  mais de 1.500 vi -
tó ri as, uma me da lha
olím pi ca e um tí tu lo de
Cam pe o na to Mun di al.
Atu al men te o ce a ren se
pos sui a fun ção de co or -
de na dor de cen tros es -
por ti vos de For ta le za, ad -
mi nis tra dos pe lo Go ver no
do Es ta do.

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 de 2019 
se rá co nhe ci do na noi te des ta 
quar ta-fei ra. PAC e Ma ra nhão 
Atlé ti co jo gam a par tir das 19h30, 
no Es tá dio Cos ta Ro dri gues, em Pi- 
nhei ro, na Bai xa da Oci den tal Ma- 
ra nhen se.

Ven ce dor do pri mei ro jo go da 
fi nal, em São Luís, por 1 a 0, o MAC 
in ver teu a van ta gem que até en-
tão era dos pi nhei ren ses, de acor-
do com o re gu la men to. Por is so, 
um sim ples em pa te da rá o tí tu lo 
aos atle ti ca nos. O PAC, que jo ga 
por dois re sul ta dos iguais, ne ces si-
ta ven cer por qual quer pla car.

O Es tá dio Cos ta Ro dri gues de- 
ve rá re ce ber o mai or pú bli co da 
com pe ti ção. Mo ti vo: a en tra da 
cus ta ape nas um qui lo de ali men- 
to não pe re cí vel. A ex pec ta ti va é 
de que aque la pra ça de es por tes 
re ce ba um pú bli co de apro xi ma-

Vale vaga na Série D
Para os atleticanos até um empate interessa, mas os pinheirenses só levantam
a taça em caso de uma vitória. O jogo será na Princesa da Baixada

Nes ta fa se de pre pa ra ção pa ra 
a tem po ra da 2019, o Mo to de ve rá 
tes tar sua equi pe vá ri as ve zes an- 
tes do pri mei ro jo go na Co pa Nor- 
des te, dia 17, con tra o Al tos-PI. O 
pri mei ro de ve rá ocor rer no pró xi- 
mo sá ba do, na ci da de de São 
Ma teus, con tra o Ju ven tu de, às 
15h30. A di re to ria ru bro-ne gra 
tam bém es tá acer tan do dois jo- 
gos con tra o Ri ver de Te re si na. Ini- 
ci al men te, as da tas re ser va das 
são 6 e 12 de ja nei ro, sen do o pri- 
mei ro jo go na ca pi tal pi aui en se e 
o se gun do em São Luís.

De pois da par ti da do pró xi mo 
fim de se ma na, no in te ri or, o Ru- 
bro-Ne gro ma ra nhen se de ve rá re- 
a li zar pe lo me nos mais um “jo go-
trei no” na ca pi tal, dia 22 des te 
mês, com uma equi pe do fu te bol 
ama dor que ain da não te ve seu 
no me di vul ga do. O con fron to 
mar ca rá a re a ber tu ra do CT Pe rei- 
ra dos San tos com um gra ma do 
que es tá sen do pre pa ra do pa ra

Moto pode jogar amistoso no Piauí

da men te dez mil tor ce do res. To das 
as me di das de se gu ran ça de vem 
ser to ma das pe lo clu be man dan te.

O po li ci a men to se rá re for ça do e 
a dis tri bui ção dos in gres sos não po- 
de rá ul tra pas sar a ca pa ci da de do 
es tá dio.Se for cam peão, o Pi nhei ro 
re pe ti rá tal fa ça nha pe la se gun da 

vez nes te se gun do se mes tre. Re- 
cen te men te, o ti me bai xa dei ro 
con quis tou a Sé rie B do Cam pe o- 
na to Ma ra nhen se. Es tá au to ma ti- 
ca men te ga ran ti do na pri mei ra di- 
vi são no ano que vem. Já o Ma ra- 
nhão não con quis ta um tí tu lo es ta- 
du al des de 2013.

os trei na men tos da equi pe. Ou tras 
de pen dên ci as tam bém pas sam 
por me lho ri as.

Por en quan to, a equi pe vem se 
pre pa ran do no cam po do Se si-Ara- 
ça gi. Os tra ba lhos têm si do pre ju di- 
ca dos de vi do às for tes chu vas que 
ca em na Ilha nas úl ti mas se ma nas, 
em bo ra não te nha si do su fi ci en te 
pa ra in ter rom per to tal men te os trei- 

na men tos.De pois de in ten si fi car os 
trei na men tos fí si cos e tá ti cos des de 
o dia 1º des te mês, o téc ni co Wal la- 
ce Le mos ago ra pas sa a re a li zar 
mais co le ti vos. Ama nhã, ele de fi ne 
qual a me lhor for ma ção pa ra co- 
me çar a par ti da no in te ri or. Tu do 
vai de pen der mui to do es ta do fí si- 
co e téc ni co em que se en con tram 
os jo ga do res.

https://banca.oimparcial.com.br/
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O
pe ra ção re a li za da na ma nhã des- 
ta ter ça-fei ra pe la Po lí cia Ci vil,
pren deu qua tro ho mens  sus pei tos
do as sas si na to do pre fei to de Da- 

vi no po lis, a 663 quilô me tros da ca pi tal,  Iva- 
nil do Pai va (PRB), no dia 11 de no vem bro, na
zo na ru ral da que le mu ni cí pio.

Es ta ope ra ção acon te ceu exa ta men te
na da ta em que com ple ta um mês da tris te
ocor rên cia.

Os in ves ti ga do res da Po lí cia Ju di ciá ria de- 
ram cum pri men to a man da dos de bus ca e
apre en são e pri são nas ci da des de Im pe ra- 
triz, Bar ra do Cor da e  Gra jaú, no Ma ra nhão,
e Dom Eli zeu, no es ta do do Pa rá.

Dois po li ci ais cons tam co mo sus pei tos. Fo- 
ram pre sos Fran cis co de As sis Be zer ra So a res,
co nhe ci do co mo “Ti ta”, que é po li ci al mi li tar
no Pa rá e foi pre so em Dom Eli zeu; o me câ ni- 
co Jo sé De nil ton Gui ma rães, Wil la me Nas ci- 
men to da Sil va, po li ci al mi li tar do Ma ra nhão
lo ta do em Gra jaú, e Je an De ar len dos San- 
tos, o “Je an Lis tra do”,   que se ria pis to lei ro.
Até à tar de des te ter ça-fei ra, os in ves ti ga do- 
res con ti nu a vam com a ope ra ção, vi san do
dar cum pri men to a ou tros dois man da dos
de pri são. As in ves ti ga ções apon ta ram seis

pes so as co mo res pon sá veis pe la mor te do
pre fei to.

Con for me a po lí cia, Ti ta e Jo sé Gui ma- 
rães, fo ram os ar ti cu la do res do cri me e cui- 
da ram da  con tra ta ção de  Wil la me da Sil va
e Je an Lis tra do, pa ra a exe cu ção do pre fei- 
to Iva nil do Pai va.

A ope ra ção des ta ter ça-fei ra ob je ti vou
pren der os sus pei tos na efe ti va ção do as sas- 
si na to. Após a oi ti va des tes sus pei tos, as au- 
to ri da des da Se gu ran ça Pú bli ca pre ten dem
che gar aos man dan tes pa ra que en tão se- 
jam es cla re ci das as ra zões que mo ti va ram o
as sas sí nio.

Cons ta que nas in ves ti ga ções pe ri ci ais no
ca dá ver do pre fei to vi ti ma do, as au to ri da- 
des da Po lí cia Téc ni ca en con tra ram le sões
que in di ca vam que ele ha via so fri do tor tu ras
e se te per fu ra ções de ba las.

O vei cu lo per ten cen te ao pre fei to Iva nil- 
do foi lo ca li za do   na BR-010, pró xi mo ao
quar tel do 50 BIS.

Com a mor te de Iva nil do, no dia 13 de no- 
vem bro to mou pos se  no car go de pre fei to,
Jo sé Ru bem Fir mo (PC doB), em ce rimô nia
que te ve lu gar na Câ ma ra Mu ni ci pal de Da- 
vi nó po lis.

BAN DI DO ES TU PRA CO MER CIÁ RIA
 
Ban di do in va diu uma lo ja e es tu prou a

fun ci o ná ria do es ta be le ci men to no bair ro
da Coha ma, du ran te as sal to e  foi pre so ain- 
da na noi te de se gun da-fei ra (10), em sua
re si dên cia no Ipa se de Bai xo.Ele foi iden ti fi- 
ca do co mo Yago Me ne zes Mar rei ros-“Sa pi- 
nho”, de 33 anos. Ele con fes sou o cri me e foi
re co nhe ci do pe la ví ti ma. Yago saiu da ca- 
deia na se ma na pas sa da usan do tor no ze lei- 
ra ele trô ni ca. Um ou tro as pec to que aju dou
a po lí cia iden ti fi cá-lo foi o fa to de es- 
tar  usan do uma bol sa de co los to mia. Ele en- 
trou na lo ja se pas san do por cli en te. Ao ob- 
ser var que a ví ti ma es ta va so zi nha, anun ci ou
o as sal to e em se gui da re sol veu vi o len tar a
mo ça. Após o cri me fu giu em um mo to ta- 
xi  le van do  200 re ais. Ele foi lo ca li za do e pre- 
so por po li ci ais da equi pe Al ba troz do 8º
BPM. O acu sa do foi en ca mi nha do pa ra o
plan tão da De le ga cia Es pe ci al da Mu lher,
no Ja ra ca ti, on de foi au tu a do em fla gran- 
te. No co me ço do ano, Yago foi pre so den- 
tro de uma far má cia no Ipa se, on de, ar ma- 
do com uma fa ca, ten tou as sal tar o de le ga- 
do da Po lí cia Ci vil Dir ci val Gon çal ves.

ASSASSINOS DO PREFEITO DE DAVINÓPOLIS YAGO MENEZES - ESTUPRADOR

Dois dos suspeitos são policiais.Os outros dois são um mecânico e um pistoleiro

Polícia prende quatro
suspeitos de matar prefeito
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