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Arrasou!Celebrando... 
Mais um ano de vida do investigador aposentado da 

PCMS Rildo Maranhão (14), do apresentador Jota Abussafi 
(14), do empresário e apresentador José Marques (16), do 

diretor-presidente da empresa TAI, João Batista Lopes Filho 
(17), da empresária Neiva Lino e da mulher da minha vida, 

minha mãe amada, Gláucia Santana (19).

Parabéns e beijo no coração de todos!

O paraíso da beleza, com os melhores e mais avançados mé-
todos do mundo? Estética Hollywood by Dr. Rey.

Rua Euclides da Cunha, 1.451

Artigos de papelaria e tudo para seu escritório, com o 
melhor preço da cidade? Rua do Aquário, 120.

Gostou da coluna? Entre em contato comigo pelo telefone
(67) 99812-1166 ou me mande uma direct no

Instagram @noaratayene

Pensando em reunir diferentes áreas de atuação, 
os advogados Rafael Britto (especialista em Direito 

Civil e Empresarial), Felipe Simões Pessoa (Especialista 
em Direito Trabalhista) e Marcos de Castro (Especialista 
em Direiro Previdenciário) se associaram, formando um 
Escritório Full Size. Parabéns aos doutores!

A Equipe 
da Gracie 

Barra Pantanal 
esteve presente na 1ª 
Convenção Internacional 
da Gracie Barra, 
realizada na cidade 
do Rio de Janeiro, 
de 10 a 12 de agosto. 
A convenção reuniu 
atletas e professores com o objetivo de reforçar o objetivo 
da Gracie Barra: ensinar técnicas diferenciadas, e para 
conhecer melhor a história da escola pelas palavras de seu 
próprio fundador, Carlos Gracie. Durante o fim de semana, 
também aconteceu o Compnet –Competition Networking. Os 
representantes de MS voltaram com medalha pra casa. Oss!

Jota Zé Marques João Neiva

Rildo Gláucia

Fotos: Reprodução/acervo pessoal

Luto

Paulo Silvino morre aos 78 anos 
O humorista, rei dos bordões, lutava contra um câncer no estômago e veio a falecer ontem no Rio de Janeiro

Paulo iniciou sua carreira no rádio e nos anos 60 se juntou ao elenco da TV Rio

Divulgação/Globo

Folhapress

O ator Paulo Silvino morreu 
em casa, no Rio, na manhã de 
ontem (17), aos 78 anos. Ele 
lutava contra um câncer no 
estômago.

Silvino iniciou a carreira no 
rádio. Seu pai, o comediante 
Silvério Silvino Neto, conhecido 
pelas paródias de figuras pú-
blicas no Brasil dos anos 1940 
e 1950, levava o menino para 
acompanhá-lo no trabalho.

Nos anos 1960 se juntou ao 
elenco da TV Rio. Ao longo das 
décadas, encarnou inúmeros 
personagens.

Ele comandou, ao lado de 
Agildo Ribeiro, o programa 
“TV Ó Canal Zero e TV Um 
Canal Meio”, nos primórdios 

da Globo, entre 1965 e 1966.
O programa foi um ante-

cessor de “Tá no Ar”, com 
sátiras à TV de então.

Já em 1970, Silvino partici-
pava do “Faça Amor Não Faça 
Guerra” e, em 1976, o “Planeta 
dos Homens”.

O sucesso veio em 1983, 
com sua participação no “Viva 
o Gordo”, ao lado de Jô Soares.

Participou de vários qua-
dros no “Zorra Total”. Em 
2003, estreou como um anjo 
que surgia nos quadros de mu-
lheres bonitas em momentos 
inoportunos.

Em 2005, foi o Pai Turíbio, 
que consultava os búzios com 
o bordão “fala, buzinho, fala”, 
para resolver problemas amo-
rosos de suas clientes.

Ainda em 2005, estreou seu 
personagem de maior sucesso 
no programa, o porteiro Se-
verino, que deveria conferir 
quem eram os visitantes e 
funcionários que se apre-
sentavam na portaria da TV 
Globo, daí surge o famoso 
bordão “cara, crachá”.

Após Severino, ele apa-
rece como Teseo em 2008, um 
homem que tem um chip inse-
rido no corpo por sua mulher. 
Sempre que ele apronta, o chip 
toca e a mulher o encontra. Em 
2009, deu vida a Cruzoelson, 
um náufrago que acaba numa 
ilha deserta ao lado de uma 
bela morena chamada Serena 
(Giselle Ingrid). Na ilha, ele 
faz de tudo para enganar a 
mulher toda vez que passa 

um navio ou avião que poderia 
resgatá-los.

Seu trabalho mais recente 
foi no filme “Gostosas, Lindas 
e Sexies”, que estreou em abril 
deste ano.

Ele era pai de Flávio Sil-
vino, ator que teve danos cere-
brais ao sofrer um acidente de 
carro em 1993. Flávio voltou 
a atuar na novela “Laços 
de Família”, mas acabou por 
abandonar a carreira.

João Paulo Silvino, outro 
filho do humorista, mais novo 
que Flávio, lamentou a morte 
do pai nas redes sociais. “Que 
Deus te receba de braços 
abertos, meu pai amado.” 
Diva Plácido (de 1967 a 1983). 
Silvino também deixa a mu-
lher e a filha Isabela. 

Novelas
O Rico e Lázaro
Record 19h30

A Força do Querer
Globo 21h16

Pega Pega
Globo 20h17

Malhação
Globo 17h00

Carinha de Anjo
SBT 19h30

Novo Mundo 
Globo  18h16

Mitsuko fica impressionada 
com o conhecimento de 
Anderson no restaurante, e Tina 
se alegra. Lica convida Felipe 
para sair. Keyla decide dar o 
telefone de Deco para Roney. 
Tato pensa em Keyla. Mitsuko 
reclama do namoro de Tina. 
Das Dores tenta ajudar Tato a 
voltar a cozinhar. Telma avisa 
a Tina que a mãe delas quer 
levá-las ao shopping. Mitsuko 
procura a mãe de Anderson no 
hospital. Tato treina com Felipe. 
Keyla, Benê, Lica, Tina e Ellen 
discutem os assuntos que irão 
abordar no canal de internet. 
Mitsuko sugere a Nena que se 
unam para separar Anderson 
e Tina. Roney tenta falar com 
Deco por telefone, mas desiste 
ao vê-lo chegar à lanchonete.

Joaquim salva Nívea e luta 
com Thomas. Domitila tenta 
conversar com Anna. Schultz, 
Diara e Ferdinando chegam 
à mata, e Schultz consegue 
avisar a Greta da presença 
deles. Joaquim leva Nívea 
para o palácio. Greta finge se 
afogar e Ferdinando a salva. 
Hugo descobre o esconderijo 
de Licurgo. Diara percebe a 
provocação de Greta e tenta 
se manter calma. Chalaça 
volta a trabalhar no paço. 
Felício leva Domitila à força 
da casa de Thomas, e dom 
Pedro fica arrasado ao ver. 
Chalaça leva Leopoldina até 
dom Pedro. Matias encontra 
o paradeiro de Libério, que 
teme ser mandado para fora 
do Brasil. 

Haydee está convicta que 
Noêmia matou seus ex-maridos. 
Verônica avisa para Gustavo 
que Noêmia confirmou que irá 
sozinha ao jantar de negócios. 
Madre Superiora comunica 
oficialmente para todas as 
irmãs que o Padre Fábio de 
Melo irá visitar o internato para 
conhecer o colégio e o coral. 
Enquanto isso, Peixoto cuida 
de Miguel em Doce Horizonte. 
Zeca canta no programa da 
rádio e a família dele escuta 
de casa, emocionada. Dulce 
Maria e Cecília conversam e 
a professora explica para a 
carinha de anjo que jamais 
será sua mãe, pois essa será 
sempre Tereza. Dulce Maria 
para Cecília que ela precisa 
casar com Gustavo. 

O show de Douglas faz 
sucesso. Sabine comenta com 
Malagueta que sua relação com 
Adriano terminou. Agnaldo fica 
preocupado com a intimação 
que recebe da polícia. Dulcina 
aconselha Sandra Helena a não 
deixar o dinheiro lhe “subir à 
cabeça”. Antônia avisa a Luiza 
que não poderá ir ao casamento. 
Pedrinho pede a Eric que faça 
a neta feliz e diz que ficará de 
olho nele. Maria Pia decide 
subir no parapeito do hotel 
para impedir o casamento de 
Eric e Luiza. Malagueta tenta 
fazer Maria Pia desistir da 
ideia de pular, mas é Eric quem 
consegue segurar Maria Pia. 
Maria Pia diz a Malagueta que 
irá trabalhar no escritório de 
Genebra a convite de Sabine.

Hurzabum e Lior correm 
atrás de dois moleques que 
estão roubando. Zac vai até 
a casa de Joana e encontra 
Malca. Fassur não encontra 
resposta para dar ao sermão 
de Zadoque. Daniel fala sobre 
o sonho de Nabuco com os 
sábios hebreus. Nebuzaradã 
diz não admitir que Evil 
assuma o poder. Nitócris 
entrega a maquiagem e uns 
fios de cabelo de Shamiran 
para a sacerdotisa. Raquel 
cuida de Shamiran. Matias 
convida Absalom para voltar 
na Casa da Lua. Samira e 
Talita ignoram Zelfa. Isaque, 
pai de Malca, vai até a casa 
de Elga e pede para falar com 
Zac. Fassur chega no mesmo 
momento. 

Zeca sai do beijo 
tumultuado, e Ritinha pega 
um botão da camisa que 
ele estava usando quando 
foi preso. Joyce e Eugênio 
voltam de viagem. Ruy 
acorda abraçado a Ruyzinho. 
Ritinha conta a Abel que foi 
encontrar Zeca no presídio. 
Dantas obriga Bibi a ir com 
ele até a delegacia. Zeca pede 
para a advogada esperar 
ele sair da prisão para dar 
entrada no processo contra 
Ritinha. Edinalva desmente 
a história da filha, e Cândida 
fica desconfiada. Joyce 
agradece a Silvana pela ajuda 
com Eugênio. Bibi e outras 
mulheres parecidas com ela 
esperam pelo reconhecimento 
do frentista. 


