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A GAzetA dos Municípios

LOA 2019 de Taubaté
chega a R$ 1,19 bilhão

Escola da Beleza oferece 50 vagas 
para quatro cursos profissionalizantes

Procon alerta ação de
para falsos

funcionários em Taubaté

Taubaté aprimora
captação de recursos
federais e estaduais

Taubaté deve contar em 
2019 com um orçamento 
de R$ 1.195.300.000,00. 
Este foi o valor apresenta-
do pela Secretaria de Ad-
ministração e Finanças na 
audiência pública ocorrida 
na tarde da última quinta-
feira, dia 27 de setembro, 
sobre a Lei Orçamentária 
Anual (LOA).
A previsão orçamentária 
para o ano que vem apre-
senta queda, já que a LOA 
de 2018 foi estimada em 

A Escola da Beleza, a XII 
unidade da Escola do Tra-
balho de Taubaté, abre no 
dia 1º de outubro, próxima 
segunda-feira,  50 vagas 
para quatro cursos profis-
sionalizantes gratuitos na 
área da beleza.
Os cursos disponíveis são: 
manicure e pedicure/unhas 
artísticas (20 vagas, com 
aulas de manhã e à tarde); 
design de sobrancelha (10 
vagas, aulas à tarde); de-
pilação (10 vagas, aulas 
de manhã); assistente de 
cabeleireiro (10 vagas, de 
manhã).  As aulas terão 
início dia 8 de outubro e 
acontecem de segunda a 
quinta-feira, sendo que o 

O Procon de Taubaté es-
clarece que não vende 
exemplares do Código de 
Defesa do Consumidor. 
Este material pode ser 
adquirido em livrarias do 
município. Foram recebi-
das denúncias esta semana 

Servidores da Prefeitura de 
Taubaté participaram nesta 
sexta-feira, dia 28 de se-
tembro, de um treinamen-
to na Escola do Trabalho 
Jaboticabeiras sobre con-
tratos de repasse com re-
cursos do Orçamento Ge-
ral da União (OGU) e dos 
Estados.
O objetivo do treinamen-

R$ 1.214.053,00.
A apresentação envolveu 
os recursos a serem em-
pregados pela prefeitura, 
Instituto de Previdência 
do Município de Taubaté 
(IPMT), Universidade de 
Taubaté (Unitau) e suas 
fundações.
A LOA é uma lei elaborada 
pelo Poder Executivo que 
estabelece as despesas e as 
receitas que serão realiza-
das no próximo ano. Nesta 
lei, está contido um plane-

horário do período da ma-
nhã é das 8h às 11h30 e da 
tarde é das 13h30 às 17h.
O atendimento para ins-
crição acontece  das 8h30 
às 11h30 e das 13h30 às 
16h3, na unidade, que fica 
à rua Armando Sales de 
Oliveira, 284. 
O preenchimento das va-
gas é por ordem  de che-
gada.
Para efetuar a matrícula, 
é necessário apresentação 
das cópias e originais do 
RG, CPF, comprovante de 
endereço e título de eleitor, 
ambos de Taubaté. A idade 
permitida é a partir dos 18 
anos  e  o candidato tem 
que morar em  Taubaté. 

de que pessoas se apresen-
taram em estabelecimen-
tos comerciais de Taubaté 
portando crachás falsos 
do Procon e oferecendo os 
exemplares a preços con-
siderados abusivos. A uni-
dade do Procon está locali-

to, realizado pelo Setor de 
Convênios da Secretaria de 
Administração e Finanças 
em parceria com represen-
tantes da Caixa Econômica 
Federal, foi aumentar a efi-
ciência da máquina públi-
ca, com a capacitação dos 
técnicos da administração 
municipal para a captação 
de recursos federais e esta-

jamento de gastos que de-
fine as obras e os serviços 
que são prioritários para 
o Município, levando em 
conta os recursos disponí-
veis. A Secretaria de Edu-
cação é a que deve receber 
os maiores recursos (R$ 
359,78 milhões), seguida 
pela Secretaria de Saúde 
(R$ 294 milhões), Secre-
taria de Serviços Públicos 
(R$ 130 milhões) e Secre-
taria de Obras (127,4 mi-
lhões).

Além disso, será efetiva-
da apenas a inscrição que 
for realizada pelo próprio 
interessado, que poderá 
optar por fazer apenas um 
curso.
Mais informações no site 
da prefeitura ( www.tauba-
te.sp.gov.br) ou pelo tele-
fone 3625-5060.
Serviço:
Escola da Beleza
Vagas: 50
Inscrição: dia 1º de outu-
bro, segunda-feira.
Horário: das 8h30 às 
11h30 e 13h30 às 16h30
Endereço: Rua Armando 
Sales de Oliveira, 284, 
Centro
Telefone: 3625-5060

zada no prédio conhecido 
como Tesourinho, no nº 99 
da rua Carneiro de Souza, 
região central da cidade. O 
Procon funciona de segun-
da a sexta-feira, das 8h15 
às 16h, sem intervalo para 
almoço.

duais no desenvolvimento 
de obras e serviços de en-
genharia.
Para isto, foi apresentada a 
legislação base a respeito 
do tema, bem como infor-
mações conceituais, níveis 
de celebração conforme 
os valores dos convênios, 
acompanhamento, fiscali-
zação e prazos pertinentes.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

O açaí ganha cada vez mais o gosto dos brasileiros. Primeiro por ser re-
frescante, depois por ser nutritivo. Saiba que o açaí também fortalece os 
músculos e previne câimbras, além de combater o stress e o desgaste físi-
co. A forma mais recomendada de consumo do açaí é em vitaminas. Pode 
ser com banana e laranja, com morango picado, com melancia e mel ou 
com guaraná. Em todas as vitaminas, o ideal é adicionar água e bater no 
liquidificador. Se for adoçar, utilize açúcar mascavo ou mel e nunca guar-
de a vitamina, ela deve ser consumida imediatamente.
***
A ganância desenfreada do homem tem matado milhares de espécies e 
mudando o planeta de forma irreversível, mas não é só a natureza que 
sofre com isso. O homem também corre sério risco de deixar de exis-
tir. Sabe-se que o aquecimento global está acontecendo em ritmo muito 
acelerado, por causa das atitudes tomadas pelo homem. Antes mesmo da 
metade do Século 21, será impossível viver nos continentes que atual-
mente são habitados e a população migrará para os pólos. Porém, os pólos 
também estão sendo afetados pelo aquecimento global e poderá deixar de 
existir. O habitat, porém, não é o único problema que o ser humano vai 
enfrentar. Com o aquecimento, a agricultura e a pecuária serão cada vez 
mais escassas, matando muitos humanos de fome antes que o final do 
século chegue. Apesar de catastrófica, muitos cientistas confirmam essas 
hipóteses e pedem pela mudança imediata de hábitos dos homens.

Humor

Uma moça loira fala toda eufórica para sua amiga, também loira:
- Amiga, ontem eu terminei de montar um quebra-cabeça de doze pedras 
em apenas seis horas.
A amiga, sem esconder a falsidade, pergunta:
- Mas por que toda essa felicidade?
E a amiga responde:
- Ora, na caixa estava escrito: Educativo de 2 a 4 anos.
E a amiga falsa:
- Nossa menina! Parabéns!
***
Um sujeito fica mal do estômago e com a certeza de que está nas últimas, 
diz para a esposa:
- Querida, estou passando mal, acho que de hoje eu não passo, por isso 
tenho que fazer uma confissão.
- Não precisa meu bem.
- Preciso sim, não irei tranqüilo se não disser. Eu tenho um caso com a...
- Com a minha melhor amiga? Eu sei tudo meu amor. Fique tranqüilo.
- Você já sabia?
- Claro que sim! Por que você acha que eu coloquei veneno na sopa que 
eu te dei hoje?
***
A professora pergunta ao aluno:
- O que eu devo fazer para repartir onze batatas para sete pessoas?
E o aluno responde:
- Purê de batatas, professora!

Mensagens

O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não 
atingir sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozi-
nho. A humanidade caminha com vontade de chegar. O importante é os 
homens caminharem juntos, andarem unidos, confraternizados na busca 
da paz. Os homens não se entendem por quê? Porque eles não esten-
dem as mãos e não se abrem para a ternura do diálogo. Impõem quando 
deveriam aceitar. Exigem quando deveriam oferecer. Condenam quando 
deveriam perdoar. São muitos os anseios. Diferente as capacidades. Nem 
todos os homens perceberam que a meta é a mesma e uma só é a espe-
rança. A esperança é a luz interior, a iluminar no equilíbrio do silêncio, a 
caminhada dos homens.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas 
o ânimo para lutar pelos seus objetivos, a esperança de ter dias melhores 
ou a alegria de viver. São idealistas e não criam falsas expectativas. Mo-
bilizam-se e usam suas energias para chegar aonde desejam, sem perder 
tempo e forças com decepções inúteis. As desilusões que nos criam fanta-
sias e nos devolvem para a realidade concreta são úteis. Necessárias para 
os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender acrescer não é 
fácil. Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com 
carteira de trabalho.
  
Pensamentos, provérbios e citações
  
Nossos fracassos, às vezes, são mais frutíferos que nossos êxitos.
Uma pessoa fechada jamais abrirá seus horizontes.
Homens idosos são sempre jovens para aprender com lucro.
Suave é a água donde a correnteza é profunda.
A humildade é o esforço do amor.

Atenção Básica e exames 
são destaques em

produção em saúde

Balanço da Secretaria de 
Saúde de Taubaté de janei-
ro a agosto deste ano indi-
ca crescimento na média 
mensal de atendimentos 
na rede de atenção bási-
ca e na oferta de exames, 
entre outros indicadores, 
com registros superiores 
aos ocorridos desde 2012.
Em relação às unidades de 
Estratégia de Saúde da Fa-
mília (ESF), por exemplo, 
houve aumento no número 
de famílias cadastradas e 
atendimentos realizados. 
As unidades, que traba-
lham com foco na promo-
ção da saúde e prevenção 
de doenças, contam hoje 
com 32.900 famílias. 
Entre janeiro e agosto 
deste ano, a média men-
sal chegou a 44.614 aten-
dimentos. Nos Postos de 
Atendimento Médico e 
Odontológico (Pamo), os 
indicadores no período 
atingiram a marca históri-
ca de 88.485 atendimen-
tos mensais em média. Já 

os exames laboratoriais e 
de diagnóstico atingiram 
nos oito primeiros meses 
do ano a média mensal de 
127.773 procedimentos.
Para a Secretaria de Saú-
de, o desafio é conseguir 
equalizar a crescente de-
manda pela procura por 
serviços na Rede Pública 
de Saúde, com uma ges-
tão eficiente dos recursos 
públicos. Quadro compa-
rativo – média mensal de 
atendimentos/ exames
Estratégia de Saúde da Fa-
mília
2012 – 30.863 atendimen-
tos/mês
2013 – 30.187 atendimen-
tos/mês
2014 – 33.373 atendimen-
tos/mês
2015 – 32.399 atendimen-
tos/mês
2016 – 36.282 atendimen-
tos/mês
2017 – 41.577 atendimen-
tos/mês
2018 (janeiro a agosto) – 
44.614 atendimentos/mês

Pamos
2012 – 69.601 atendimen-
tos/mês
2013 – 74.402 atendimen-
tos/mês
2014 – 71.922 atendimen-
tos/mês
2015 – 69.388 atendimen-
tos/mês
2016 – 82.464 atendimen-
tos/mês
2017 – 86.617 atendimen-
tos/mês
2018 (janeiro a agosto) – 
88.485 atendimentos/mês
Exames laboratoriais e de 
diagnóstico
2012 – 89.809 exames/
mês
2013 – 80.236 exames/
mês
2014 – 80.734 exames/
mês
2015 – 92.070 exames/
mês
2016 – 95.351 exames/
mês
2017 – 91.354 exames/
mês
2018 (janeiro a agosto) – 
127.773 exames/mês
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Semana Nacional de Trânsito 
conscientiza usuários em

Pindamonhangaba

Poda de árvores em
escolas de Ubatuba
serão realizadas no

fim de semana

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Trân-
sito, encerrou na última 
terça-feira (25) a Semana 
de Trânsito, que contou 
com diversas atividades 
educativas pela cidade. A 
Semana Nacional de Trân-
sito, que foi realizada entre 
os dias 18 e 25 deste mês, 
trabalhou o tema “Nós So-
mos o Trânsito”, em que 
buscou conscientizar os 
usuários – ciclistas, pedes-
tres e condutores – sobre 
medidas seguras a serem 
tomadas. De acordo com 
o Departamento de Trân-
sito, o município recebeu 
ações educativas focadas 
nos principais grupos que 

A seção de Manutenção 
Escolar da secretaria de 
Educação da Prefeitura de 
Ubatuba informa que:
No próximo sábado, 29 de 
setembro, serão realizados 
serviços de podas e retira-
da de árvores nas seguin-
tes unidades: EM Olga de 
Andrade Gil e EM Prefeito 
Silvino Teixeira Leite.
Devido à utilização de ma-
quinário de grande porte e 
equipamentos para efetuar 
os serviços, haverá alte-
ração no tráfego das vias 
onde as escolas estão situ-
adas – rua Conceição, 710, 

são pedestres, ciclistas e 
motociclistas, pois segun-
do as estatísticas esses 
são os mais vulneráveis à 
possibilidade de aciden-
tes.  Houve também abor-
dagens educativas com a 
panfletagem para ciclistas 
informando sobre quais 
medidas de segurança de-
vem ser tomadas no trân-
sito. Além da distribuição 
de cartas elaboradas por 
alunos das escolas da rede 
municipal de ensino.
A diretora de Trânsito, Lu-
ciana Viana, afirma que 
estas atividades educati-
vas são importantes para 
que haja a prevenção de 
acidentes no trânsito, além 
de promover a conscienti-

Centro, por volta das 7 
horas da manhã e rua lau-
rentina Braga de Almeida, 
210, Marafunda às 13 ho-
ras.
Foram emitidos laudos 
que justificam a necessida-
de das referidas medidas. 
Com relação à EM Olga 
Gil, foi constatado que as 
árvores apresentam perigo 
de acidentes com alunos, 
funcionários e pedestres 
que transitam diariamente 
pelo local, devido à queda 
de frutos e galhos. Des-
ta maneira a secretaria de 
Meio Ambiente concedeu 

zação desde a infância, a 
respeito de medidas segu-
ras. Mensagens educativas 
são entregues na Semana 
Nacional de Trânsito
Durante a Semana Nacio-
nal de Trânsito mensagens 
educativas feitas por estu-
dantes foram entregues a 
motoristas que passaram 
pelas praças de pedágio 
de Moreira César na ci-
dade. Ação faz parte do 
programa “Caminhos para 
a Cidadania” da CCR No-
vaDutra. As mensagens e 
desenhos foram elabora-
dos por alunos do 4º e 5º 
anos da rede pública de 
ensino das 36 cidades pró-
ximas à rodovia Presidente 
Dutra.

permissão para a retirada 
dos exemplares tendo em 
vista os riscos oferecidos 
aos alunos, infraestrutura 
e comunidade em geral, 
devido à queda de galhos 
conforme constatado pelo 
diretor da Defesa Civil. 
Serão retiradas as árvores 
mortas e poda nas árvores 
vivas. Já referente à EM 
Prefeito Silvino Teixeira 
Leite, foi declarado pedido 
de extrema urgência, pois 
houve relatos da direção 
sobre acidentes já ocasio-
nados pela calçada irregu-
lar com pedestres e alunos.

Vacinação contra
meningite em Taubaté é 
retomada em outubro

Sítio do Picapau Amarelo
abre inscrições para oficina

de projetos culturais

A Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté retoma a 
partir da próxima segun-
da-feira, dia 1º de outu-
bro, a aplicação de vaci-
nas contra a meningite em 
nove unidades de saúde do 
município.
Foi enviado pela regional 
do Grupo de Vigilância 
Epidemiológica (GVE)  
um lote com 650 doses da 
vacina. 
Isto corresponde a metade 
do quantitativo recebido 

Estão abertas as inscrições 
para a oficina “Projetos 
Culturais: elaboração e 
gestão”, em parceria com 
a Poiesis Organização So-
cial de Cultura – Progra-
ma Oficinas Culturais. O 
prazo de inscrições é até o 
dia 9 de outubro e a ofici-
na inicia no dia 10 de ou-
tubro, no Museu Folclóri-
co e Pedagógico Monteiro 
Lobato “Sítio do Picapau 
Amarelo”.
Sob coordenação da pro-
dutora cultural Luciana 
Machado, esta oficina de 
Gestão Cultural propõe a 
dinâmica de elaboração 
de uma proposta cultural 
contextualizada a partir do 
repertório pessoal dos par-

mensalmente pelo muni-
cípio.
A distribuição das doses 
será priorizada com quan-
titativos maiores para as 
cinco UBS Mais de Tauba-
té: Aeroporto, Gurilândia, 
Fazendinha, Independên-
cia e Mourisco. Também 
serão encaminhadas doses 
para as salas de vacinação 
das unidades da Estiva, 
Marlene Miranda, Novo 
Horizonte e Santa Teresa.
A vacina meningocócica 

ticipantes. A experimenta-
ção em questão irá abor-
dar aportes conceituais e 
fomentar um conjunto de 
questionamentos a fim de 
estimular a construção re-
flexiva, a identificação de 
territórios e o empreende-
dorismo local. 
Sobretudo, a oficina abor-
dará a elaboração de pro-
jetos como uma poderosa 
ferramenta de construção 
muito além de sua utili-
zação em editais e leis de 
incentivo.
A oficina acontece em três 
encontros, que serão de 
10 a 24 de outubro, so-
mente às quartas-feiras, 
das 13h30 às 17h30, e é 
indicada para maiores de 

C (conjugada) é adminis-
trada aos 3 e aos 5 meses, 
com reforço aos 12 meses, 
e faz parte do Calendário 
Nacional de Vacinação. 
No caso das crianças que 
não receberam esse re-
forço, a vacina pode ser 
aplicada até os 4 anos de 
idade.
Mais informações podem 
ser obtidas junto à Vigi-
lância Epidemiológica 
de Taubaté pelo telefone 
3629-6232.

18 anos. Serão oferecidas 
30 vagas e os interessados 
devem ligar no telefone 
3625-5062, das 9h às 12h 
e das 13 às 17h, para fazer 
inscrição individual.
Serviço
Oficina “Projetos Cultu-
rais: elaboração e gestão”
Inscrições: 25/9 a 09/10, 
através do telefone 3625-
5062, no período das 9h às 
12h e das 13 às 17h.
Oficina: 10/10 a 24/10, às 
quartas-feiras, das 13h30 
às 17h30
Local: Museu Folclórico 
e Pedagógico Monteiro 
Lobato ” Sítio do Picapau 
Amarelo” – Avenida Mon-
teiro Lobato, s/nº, Chácara 
do Visconde, Taubaté/SP

Aviso de Recurso – PR Nº 030/2018 – Objeto: Registro de Preços para 
Aquisição Futura e Parcelada de Veículos para Educação. Tendo em vista 
recurso protocolado pela empresa LBAK PEREIRA E SOUZA TRANSPOR-
TE LTDA EPP, acerca da desclassificação de sua proposta para o Item 02 
do Pregão em epígrafe, fica aberto o prazo para contrarrazão, conforme 
item 9.1 do Edital do referido Pregão. Potim, 01 de outubro de 2018. André 
Luís Soares de Oliveira – Pregoeiro.



Sape I receberá Agita
Bairro neste sábado

em Caçapava

Jogadores do Corinthians
desabafam após vaga na final, 

e clube ironiza o Flamengo

Peça teatral
“Velho eu?” é atração no

Teatro Galpão

Jogadores de Cruzeiro e
Palmeiras seguem com briga 
após o jogo; Felipão provoca

O Agita Bairro chega no 
bairro Sape I (Grama), 
neste sábado (29), com 
atividades recreativas e es-
portivas, das 9h às 12h, no 
antigo campo de futebol do 
bairro. O evento é gratuito 
e aberto ao público.

O Corinthians está na fi-
nal da Copa do Brasil. E 
depois da vitória por 2 a 
1 sobre o Flamengo, nesta 
quarta-feira, em Itaquera, 
os jogadores do Timão de-
sabafaram contra os críti-
cos do time.
Após um empate por 0 a 0 
no Maracanã, onde pouco 
chutou a gol, o Corinthians 
conseguiu vencer em Ita-
quera e agora vai enfrentar 
o Cruzeiro, que eliminou o 

A briga que começou em 
campo logo após o apito fi-
nal do jogo entre Cruzeiro 
e Palmeiras (empate em 1 
a 1, resultado que classifi-
cou o time mineiro para a 
decisão da Copa do Brasil) 
continuou nos bastidores, 
no caminho dos dois times 
para o vestiário.
Tudo teve início quando, 
logo após o apito final, o 
zagueiro Léo, do Cruzeiro, 
subiu nas costas de Felipe 
Melo, do Palmeiras, para 
cabecear a bola, como se a 
partida ainda estivesse em 
andamento. A partir daí, 
jogadores dos dois times 
passaram a discutir dentro 
de campo.
O lateral-direito Mayke, 
do Palmeiras, e o atacante 
Sassá, do Cruzeiro, eram 
os mais exaltados e preci-
saram ser contidos por se-
guranças. O volante Felipe 
Melo, do Palmeiras, saiu 
reclamando do gol anula-
do no primeiro jogo, em 
São Paulo, feito por Antô-
nio Carlos. Com a não va-
lidação, o Cruzeiro ganhou 
aquela partida por 1 a 0. O 
empate em Belo Horizonte 
nesta quarta deu a classifi-

O projeto é promovido 
pela Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secretaria 
de Cultura, Esportes e La-
zer, e tem como objetivo 
levar lazer e interação es-
portiva para os bairros da 
cidade.

Palmeiras, na final.
– O time que só dava chu-
tão está na final e nova-
mente está calando os crí-
ticos – falou Gabriel.
– Todo mundo falando que 
o Flamengo ia vencer por 3 
a 0. Isso mexeu com o brio 
aqui. As coisas se decidem 
no campo – falou Jadson.
– Como os próprios joga-
dores do Flamengo fala-
ram lá no Rio, o time que 
só dá chutão criou, botou 

Dando continuidade à Se-
mana Municipal do Idoso, 
a peça teatral “Velho eu?” 
será apresentada no Tea-
tro Galpão, gratuitamente, 
nesta sexta-feira (28).  A 
Semana do Idoso é promo-
vida pelo Conselho Muni-
cipal do Idoso, em parceria 
com a Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Saúde e 
Assistência Social, em 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Esportes e 
Lazer, e as instituições de 

cação ao clube mineiro.
Sobre a briga, Felipe Melo 
disse que Sassá agrediu 
Mayke “de forma covarde, 
por trás”.
– Eu tenho tentado melho-
rar esse aspecto meu, de 
brigas. Acho que isso tem 
até feito eu melhorar meu 
rendimento em campo – 
disse o volante.
Já o técnico Luiz Felipe 
Scolari lembrou, aos gritos, 
que os dois times voltarão 
a se enfrentar no domingo, 
às 11h, no Pacaembu, pelo 
Campeonato Brasileiro.
O atacante Dudu, por sua 
vez, criticou a atitude de 
Sassá na zona mista do Mi-
neirão. Segundo o palmei-
rense, Sassá foi “covarde”. 
Ele também lembrou que 
os dois times se reencon-
trarão no domingo, em São 
Paulo, pelo Brasileirão.
– A gente fica triste. O cara 
é covarde, aproveita que 
está de costas para dar soco 
enquanto o cara não está 
vendo, mostra que esse 
moleque é um covarde. 
Mas tranquilo, domingo 
ele vai jogar lá em São Pau-
lo, a gente conversa com 
ele – afirmou.

Pintura de rosto, cama 
elástica, desenhos para 
colorir, brincadeiras tra-
dicionais como corda e 
bambolê, entre outras ati-
vidades serão desenvolvi-
das                     durante a 
programação. Participe!

os caras na roda, fizemos 
dois gols e estamos na final 
– analisou Léo Santos.
Em suas redes sociais, 
o Corinthians brincou 
com a classificação e 
postou um nariz, ironi-
zando o “cheirinho de                                                            
título” que os flamenguis-
tas sempre costumam usar, 
e                                 colo-
cou também o horário do 
próximo voo para o Rio de 
Janeiro.

Pindamonhangaba.
A peça conta a história de 
quatro senhores que vivem 
no marasmo da vida de 
aposentados. Reclamam 
do salário, do futebol e das 
dores. 
No dia do encontro em co-
memoração de cinquenta 
anos de formatura, um de-
les encontra alguns instru-
mentos musicais. Então, 
revivem a nostalgia dos 
anos anteriores e decidem 
aprender a tocar estes ins-

O técnico do Cruzeiro, 
Mano Menezes, disse que 
espera que a briga fique 
pra trás e a paz prevaleça 
no jogo de domingo.
– Não tem sentido pensar 
diferente. Já é lamentá-
vel o ocorrido no fim do 
jogo. Não aconteceu nada 
na partida para justificar 
qualquer tipo de reação di-
ferente de A ou de B. quan-
do existe uma confusão 
dessa, os dois lados estão 
errados. Teremos uma boa 
oportunidade de mostrar 
isso (clima de tranquilida-
de) no domingo. Eles como 
mandantes, nós como visi-
tantes. Espero que as coisas 
continuem sendo assim: 
que o campo decida.
O lateral-esquerdo Egídio, 
que deixou o Palmeiras no 
início do ano, reclamou da 
postura do ex-time:
– Apelaram feio. Apelou, 
perdeu. Não podiam ape-
lar desse jeito. Ficou feio. 
O Palmeiras é time grande, 
não pode dar uma de time 
pequeno como fez. Foi 
feio. Agora temos que co-
memorar e deixar eles cho-
rarem – disse Egídio, em 
entrevista à Rádio Itatiaia.
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trumentos até que reali-
zem um sonho da juventu-
de: formar uma banda.
O espetáculo acontece 
nesta sexta-feira (28), às 
19 horas, no Teatro Gal-
pão que está localizado 
na rua Luiza Marcondes 
de Oliveira, 2.750, Parque 
das Nações. 
Os ingressos devem 
ser retirados uma hora                          
antes da apresentação da 
peça, na bilheteria do tea-
tro.


