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A GAzetA dos Municípios

Bolsonaro vai ‘amaciar terreno’ no 
Congresso e Previdência pode ser 
aprovada em agosto, diz Mourão

Ciclista é atropelado e
morto por carro na rodovia 

Floriano Rodrigues Pinheiro

Cinco mortos em incêndio no CT 
do Flamengo foram sepultados 

nesta segunda-feira (11)

Assim que se recuperar 
da cirurgia que retirou a 
bolsa de colostomia, o 
presidente Jair Bolsonaro 
vai chamar as bancadas 
e líderes de partidos para 
discutir os ajustes finais da 
reforma da Previdência.
Segundo o blog apurou 
com ministros do gover-
no, o presidente quer uma 
“conciliação” na questão 
da idade para a aposen-
tadoria. A expectativa do 
Palácio do Planalto é a de 
que o presidente tenha alta 
no final desta semana.
O vice-presidente Hamil-
ton Mourão disse ao blog 
neste domingo (10) que 

Um acidente na rodovia 
Floriano Rodrigues Pi-
nheiro (SP-123), no trecho 
de Taubaté, deixou um ci-
clista morto e outras qua-
tro pessoas feridas na ma-
nhã deste domingo (10), 
por volta das 7h30.
De acordo com a Polícia 

Foram sepultados nesta 
segunda-feira (11) os cor-
pos dos últimos 5 mortos 
do incêndio que atingiu o 
Centro de Treinamento do 
Flamengo na última sex-
ta-feira (8). Samuel Tho-
mas de Souza Rosa, de 15 
anos, foi enterrado duran-
te a tarde no Cemitério de 
Vila Rosali, em São João 
de Meriti, na Baixada Flu-
minense.
Os corpos dele e de Jor-
ge Eduardo Pereira dos 
Santos foram os últimos a 
serem identificados e libe-
rados pelo Instituto Médi-
co Legal. Neste domingo 
(10), 5 atletas foram enter-
rados sob forte comoção.
Veja onde os garotos fo-
ram sepultados ontem:
Jorge Eduardo Santos será 
levado para Além Paraíba, 
na Zona da Mata de MG;
Athila Souza Paixão será 
enterrado em Lagarto, em 
Sergipe;
No interior de São Paulo 
serão sepultados Rykelmo 
de Souza Viana, em Li-
meira, e Gedson dos San-
tos, em Itararé. Reunião 
entre autoridades
Ainda nesta segunda-feira, 
foi realizada uma reunião 
na sede do do Ministério 
Público do Estado do Rio 
de Janeiro (MPRJ) para 
buscar soluções imediatas 
relativas às famílias das 
vítimas e a regularização 
das instalações do clube.
Participaram da reunião 
integrantes do MPRJ, da 
Defensoria Publica, da Se-
cretaria de Polícia Civil, 
do Corpo de Bombeiros, 
da Defesa Civil e da Pre-
feitura do Rio. A direto-
ria do Clube de Regatas 
do Flamengo também foi 
convidado. Os 10 jogado-

conversou com o presi-
dente e se surpreendeu 
com sua “rápida recupera-
ção”.
“Até brinquei com ele que 
estava indo a um chur-
rasco e ele: ‘Poxa! Assim 
você acaba comigo, eu 
aqui no hospital!’”, afir-
mou Mourão.
Sobre a reforma da Previ-
dência, Mourão disse que, 
quando o presidente con-
versar com as bancadas, o 
gesto dará uma “amaciada 
no terreno” para a aprova-
ção da reforma.
Na previsão dele, se hou-
ver uma “concertação” 
com os políticos, a Previ-

Rodoviária Estadual, dois 
veículos colidiram no Km 
5, capotando e atingindo 
dois ciclistas que estavam 
na pista. Um deles mor-
reu no local e o outro foi 
levado em estado grave 
ao Hospital Regional de 
Taubaté.

res mortos são Christian 
Esmério, 15 anos; Arthur 
Vinícius de Barros Silva 
Freitas, 14 anos; Pablo 
Henrique da Silva Matos, 
14 anos; Bernardo Piset-
ta, 15 anos; Vitor Isaias, 
15 anos; Samuel Thomas 
Rosa, 15 anos; Athila Pai-
xão, 14 anos; Jorge Eduar-
do, 15 anos; Gedson San-
tos, 14 anos; e Rykelmo 
Viana, 16 anos.
Entre os feridos estão 
Cauan Emanuel, de 14 
anos, Francisco Dyogo, de 
15 anos, e Jhonata Ventura 
da Cruz, que está interna-
do em estado grave.
O incêndio ocorreu no fim 
da madrugada de sexta-
feira (8), em uma parte do 
Ninho do Urubu que ser-
via de alojamento para as 
categorias de base do Fla-
mengo. No momento do 
acidente, 26 pessoas es-
tavam no alojamento: 10 
jogadores morreram, três 
ficaram feridos e outras 13 
pessoas conseguiram se 
salvar sem ferimentos.
Sobreviventes
O Fantástico entrevistou 
Cauan Emanuel, de 14 
anos, um dos três sobrevi-
ventes do incêndio no Ni-
nho do Urubu que tiveram 
que ser hospitalizados. Ele 
contou qual foi sua reação 
ao saber que o alojamento 
pegava fogo.
“Eu estava dormindo aí 
escutei um barulho, mas 
eu deixei passar... eu pen-
sava que eram os meninos 
brincando ou alguma coi-
sa”, contou.
“O Johnatan [Ventura] e 
o [Francisco] Dyogo esta-
vam desesperados, aí ten-
taram sair pela porta prin-
cipal, só que já estava com 
cheiro de fumaça, estava 

dência estará aprovada em 
agosto – na Câmara e no 
Senado.
“Precisa ter a articulação 
política e uma comunica-
ção eficaz – não só para 
a população, mas para os 
congressistas, para aque-
les que não entendem a 
realidade. É um problema 
de todos, a bomba está ar-
mada. Todo mundo preci-
sa ajudar”, disse Mourão 
ao blog.
O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
disse à reportagem que 
ainda não há definição do 
relator da reforma da pre-
vidência na Casa.

Além dos ciclistas, três 
passageiros dos carros ti-
veram ferimentos leves e 
foram atendidos no local.
O trecho da rodovia foi 
interditado para o socorro 
das vítimas, mas a partir 
das 9h30 não havia mais 
interdição.

quente. Na hora em que 
eles abriram a porta eu 
senti o calor na minha cara 
e aí eu acordei. Aí pergun-
tei ao Diogo e ao Francisco 
o que estava acontecendo. 
Aí ele: mano, a gente vai 
morrer. O ar condiciona-
do está pegando fogo. Se 
pegar no gás vai explodir”; 
lembrou.
Cauan contou que pediu 
calma aos amigos e come-
çou a quebrar a janela. Um 
monitor ajudou e os três 
conseguiram sair do quar-
to, mesmo feridos. Outros 
dois atletas não acordaram 
e acabaram morrendo. 
“Acho que eles já estavam 
desmaiados com tanta fu-
maça”, diz Cauan, acres-
centando que ainda tentou 
chamar um dos compa-
nheiros, Áthila, mas ele 
não acordou, assim como 
Vitor Isaías.
Cauan teve alta da CTI e 
foi transferido para um 
quarto do Hospital Vitória 
neste domingo. O goleiro 
Francisco Dyogo, que está 
na mesma unidade, se re-
cupera de maneira mais 
devagar e segue um trata-
mento de fisioterapia res-
piratória no CTI.
‘Gambiarras’
Os repórteres Sônia Bridi 
e Paulo Zero, do Fantás-
tico, tiveram acesso aos 
13 depoimentos prestados 
pelos sobreviventes e refi-
zeram a trilha de decisões 
equivocadas que partiram 
ao meio famílias e proje-
tos de vida. Um dos sobre-
viventes relata ‘gambiarra’ 
em aparelho de ar-condi-
cionado. O monitor que 
cuidava dos meninos diz 
que ouviu explosão e que 
já encontrou contêiner em 
chamas.
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Miscelânea
Curiosidades

Exercícios ao ar livre... Uma fonte inesgotável de saúde.

Todos nós queremos manter a saúde, certo? Uma maneira fácil, barata e 
agradável de ajudar o nosso organismo é sempre fazer alguns exercícios 
ao ar livre. Aqui estão seis motivos para você incluir essa prática no seu 
dia a dia:
1 – A exposição aos raios solares aumenta a absorção de cálcio e isso me-
lhora a saúde dos ossos. O Sol também ativa a vitamina D no organismo. 
Mas evite o Sol entre 11 e 16 horas, que tem muita radiação ultravioleta 
prejudicial à pele.
2 – Quando a pessoa está em movimento, o contato com o ar melhora a 
regulação da temperatura corporal, ajudando todas as funções fisiológicas 
do organismo.
3 – Exercitar-se ao ar livre é, além de mais saudável, menos exaustiva 
mentalmente do que exercícios em lugares fechados. Correr ou caminhar 
em locais arborizados é muito mais prazeroso do que dentro de uma aca-
demia.
4 – Praças e parques ou outros lugares públicos estão sempre aí, para uso 
de todos. Neles, podemos encontrar amigos, vizinhos e uma boa prosa nas 
horas vagas é sempre muito agradável, não é?
5 – O contato com a natureza, seus aromas, sons e cores, tudo isso contri-
bui para a produção da serotonina, um neurotransmissor conhecido como 
hormônio da felicidade.
6 – Exercitar-se em meio à natureza, é muito mais fácil manter o foco na 
atividade e a sensação de liberdade de estar ao ar livre, deixa as pessoas 
mais dispostas para encarar também a sua rotina habitual.

Humor

Num ônibus, um padre senta-se ao lado de um bêbado que com dificul-
dade, lia um jornal. De repente, com uma voz pastosa, o bêbado pergunta 
ao padre: 
- O senhor sabe o que artrite?
O padre pensa logo em aproveitar a oportunidade para dar um sermão ao 
bêbado e responde:
- É uma doença provocada pela vida pecaminosa e sem regras, por ex-
cesso de consumo de álcool, certamente com mulheres perdidas, promis-
cuidade, sexo, farras, noites mal dormidas e outras coisas que nem ouso 
dizer.
O bêbado arregalou os olhos e continuou lendo o jornal. Pouco tempo 
depois, o padre, achando que tinha sido muito duro com o bêbado, tenta 
amenizar e pergunta:
- Há quanto tempo é que o senhor está com artrite?
- Eu? Eu não tenho artrite não! Aqui no jornal diz que quem está com 
artrite é o Papa...
***
- Oi compadre, você pode me emprestar o seu burro pra eu terminar de 
arar minha plantação?
- Agora não posso compadre, meu burro ta pastando.
Mas, no mesmo instante, o burro relincha na cocheira.
- Que vergonha, compadre! Seu burro acaba de relinchas lá na cocheira!
O outro responde todo ofendido:
- E você acredita mais na palavra do burro do que na minha?
***
Dois advogados, sócios de uma consultoria, estão almoçando, quando de 
repente, um deles salta da cadeira e diz:
- Puxa vida, esquecemo-nos de trancar o escritório!
E o outro responde:
- Não faz mal! Estamos os dois aqui...

Mensagens

Nunca é demais lembrar que entre os cuidados para se ter uma boa con-
vivência está na atenção com as palavras. Mal colocadas, são capazes de 
desvirtuar completamente um simples comentário. Mesmo quando você 
está com a razão, pode colocar tudo a perder, com uma expressão mal usa-
da. O conteúdo da conversa é imediatamente posto do lado porque aquele 
que se sente ofendido quer se defender e assim acabamos metidos em uma 
briga sem nenhuma razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Em tudo que a natureza opera, ela nada faz bruscamente.
Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.
Se não puderes se destacar pelo talento, vença pelos esforços.
Faça o que puderes, com o que tiveres, onde estiveres.
Eficiência é a inteligência preguiçosa.
O ódio dos fracos não é tão perigoso do que a sua amizade.
A felicidade consiste em fazer o bem.
Para que pensar no amanhã se ele termina depois de amanhã.
Homem galinha se tomar chuva vira canja.
É melhor não cutucar a onça com vara curta.

170 concursos inscrevem 
para 16,1 mil vagas no 

país; veja LISTA

Pelo menos 170 concur-
sos públicos no país estão 
com inscrições abertas 
nesta segunda-feira (11) 
e reúnem 16,1 mil vagas 
em cargos de todos os 
níveis de escolaridade. 
Os salários chegam a R$ 
30.404,41 no Tribunal de 
Justiça do Acre.
Além das vagas abertas, 
há concursos para forma-
ção de cadastro de reser-
va – ou seja, os candidatos 
aprovados são chamados 
conforme a abertura de 
vagas durante a validade 
do concurso.
Entre os principais con-
cursos federais com inscri-
ções abertas estão:
Aeronáutica, que inscreve 
para 238 vagas - um edi-
tal para 183 vagas e outro 
para 55 vagas;
Marinha, que reúne 1.000 
vagas
Nesta segunda-feira, pelo 
menos 16 órgãos abrem o 
prazo de inscrições para 
1,5 mil vagas em cargos de 
todos os níveis de escolari-
dade. 
Os salários chegam a R$ 
9.741,60 na Prefeitura de 
Brejo Santo (CE). Veja 
abaixo as informações de 
cada concurso:
Companhia de Desenvol-
vimento de Passo Fundo 
(RS)
Inscrições: até 08/03/2019
18 vagas
Salário: até R$ 2.741,64
Cargos de nível funda-
mental e médio
Fundação de Apoio à Edu-
cação e ao Desenvolvi-
mento Tecnológico do Rio 
Grande do Norte (Fun-
cern)
Inscrições: até 15/02/2019
200 vagas para alfabetiza-

dor e técnico de ciências 
agrárias
Salário: R$ 676
Cargos de nível médio e 
superior
Fundação Wall Ferraz (Te-
resina - Piauí)
Inscrições: até 15/02/2019
cadastro para atuar em 
cursos de capacitação
Salário: até R$ 48 hora/
aula
Cargo de instrutor com ní-
vel fundamental ou médio
Prefeitura de Alto Taquari 
(MT)
Inscrições: até 25/02/2019
6 vagas para agente comu-
nitário de saúde e agente 
de combate a endemias
Salário: R$ 1.385,87
Cargos de nível médio
Prefeitura de Bento Gon-
çalves (RS)
Inscrições: até 15/02/2019
30 vagas de monitor
Salário: R$ 1.046,50
Cargo de nível médio
Prefeitura de Brejo Santo 
(CE)
Inscrições: até 15/02/2019
31 vagas para agente de 
combate a endemias e mé-
dico ESF
Salário: até R$ 9.741,60
Cargos de nível médio e 
superior
Prefeitura e Câmara de 
Curral Velho (PB)
Inscrições: até 10/03/2019
37 vagas
Salário: até R$ 2.000
Cargos de nível funda-
mental, médio e superior
Prefeitura de Itapaci (GO)
Inscrições: até 06/03/2019
21 vagas
Salário: até R$ 2.000,00
Cargos de nível funda-
mental, médio e superior
Prefeitura de Macaparana 
(PE)
Inscrições: até 13/03/2019

248 vagas
Salário: até R$ 7.213,00
Cargos de nível funda-
mental, médio e superior
Prefeitura de Piquet Car-
neiro (CE)
Inscrições: até 13/02/2019
6 vagas de visitador social
Salário: R$ 850,00
Cargo de nível médio
Prefeitura de Protásio Al-
ves (RS)
Inscrições: até 25/02/2019
Cadastro de reserva
Salário: até R$ 2.530,77
Cargos de nível funda-
mental, médio e superior
Prefeitura de Santa Bárba-
ra do Pará (PA)
Inscrições: até 17/03/2019
798 vagas
Salário: até R$ 3.600,00
Cargos de nível funda-
mental, médio e superior
Prefeitura de Terra Nova 
do Norte (MT)
Inscrições: até 26/02/2019
36 vagas
Salário: até R$ 2.532,00
Cargos de nível funda-
mental, médio e superior
Prefeitura de Tiradentes 
(MG)
Inscrições: até 12/03/2019
4 vagas de auxiliar admi-
nistrativo, assistente social 
e psicólogo
Salário: até R$ 1.621,30
Cargos de nível médio e 
superior
Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul
Inscrições: até 15/02/2019
17 vagas para conciliador 
cível e juiz leigo
Salário não informado
Cargos de nível superior
Universidade Federal Ru-
ral de Pernambuco
Inscrições: até 11/03/2019
21 vagas para professores
Salário: até R$ 9.600,92
Cargos de nível superior
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Mata-mata da Copa Libertadores e 
clássico: São Paulo abre semana

decisiva para temporada

De olho no futuro, Palmeiras
terá julgamentos de Felipão e 

Deyverson nesta segunda

Técnico do Barça diz que brasileira 
Andressa Alves foi alvo de insulto

racista; Rayo Vallecano nega

Com poucas convicções,
Corinthians chega para primeira

decisão de 2019 “em construção”

Tricolor terá duelo com 
Talleres quarta-feira, na 
reabertura do Morumbi, e 
Majestoso diante do rival 
Corinthians no domingo, 
em Itaquera, pelo Paulis-
tão.
O São Paulo inicia a sema-
na que poderá definir os 
rumos do time ao longo 
do ano. Na quarta-feira, o 
Tricolor recebe o Talleres, 
às 21h30, na reabertura 
do Morumbi, pelo jogo de 
volta do mata-mata da se-
gunda fase da Copa Liber-
tadores.
Depois de perder por 2 a 0 
na Argentina, o São Pau-
lo precisa dar a volta por 
cima e vencer por três gols 
de diferença para seguir 
na competição. Ou bater 
os argentinos pelo mesmo 
placar, o que levaria a deci-
são aos pênaltis.
Na sequência, o Tricolor 
visita o Corinthians, do-
mingo, às 19h, na Arena 
Corinthians, pelo Paulis-
tão. O São Paulo nunca 
venceu o arquirrival na sua 
casa: são nove jogos, com 
seis derrotas e três empa-
tes.
Mais do que a classifica-
ção ou a eliminação do 
São Paulo na Copa Liber-

Atacante corre o risco de 
ser suspenso por até 12 
jogos; treinador também 
pode ser punido.
A rodada do Palmeiras 
no Campeonato Paulista 
terá início antes da par-
tida contra o Bragantino, 
às 20h (de Brasília) desta 
segunda-feira. Mais cedo, 
às 17h30, o Tribunal de 
Justiça Desportiva de São 
Paulo vai julgar o técni-
co Luiz Felipe Scolari e o 
atacante Deyverson por 
causa do clássico contra o 
Corinthians. Expulso no 
segundo tempo do Dér-
bi por cuspir em Richard, 
Deyverson corre o risco de 
pegar até 12 jogos de sus-
pensão. Ele será julgado no 
artigo 254-B, por cuspir no 

Jogadora da Seleção foi 
expulsa aos 29 minutos do 
segundo tempo.
O treinador do time fe-
minino do Barcelona fez 
uma grave denúncia logo 
depois do jogo diante do 
Rayo Vallecano neste do-
mingo. Ao comentar a 
expulsão sofrida pela An-
dressa Alves após confron-
tar a adversárias Sheila 
García aos 29 do segundo 
tempo, Luis Cortés disse 
que a jogadora brasileira 
sofreu um insulto racista. 
O clube catalão venceu a 
partida por 4 a 0.
- Andressa sofreu um in-
sulto racista durante o jogo 
e isto é um tema muito 
grave que temos que tentar 

O torcedor precisa sempre 
lembrar: ainda é um início 
de trabalho para o Corin-
thians. Foram dez refor-
ços adicionados ao elen-
co, que ainda receberá os 
zagueiros Lucão e Bruno 
Méndez.
Até aqui, sete jogos ofi-
ciais em 21 dias, uma mé-
dia de uma partida a cada 
três dias. Três derrotas, 
dois empates e duas vi-
tórias. Muitas novidades, 
futebol sem criatividade e 
poucas convicções.
Normal, mas preocupante 
pelo próximo jogo: contra 
o Racing, quinta, na es-
treia da Copa Sul-Ameri-
cana. Para eliminar o líder 
do Campeonato Argentino 
na primeira fase da com-
petição, vencer em casa é 
quase obrigatório, já que a 
volta em Avellaneda pro-
mete ser muito complica-
da. Mas o empate por 2 a 
2 contra o Ferroviário-CE, 
pela Copa do Brasil, em 
atuação sofrível, e a der-
rota por 1 a 0 para o No-
vorizontino, no Paulistão, 
em tarde apática, deixam 
o torcedor ressabiado pela 
demora na engrenagem da 
equipe. 
Até o momento, não há 
evolução. E a defesa tem 
sofrido.
O que o Corinthians tem 

tadores, o desempenho do 
time contra o Talleres será 
fundamental para definir 
o futuro do técnico André 
Jardine. Muito pressiona-
do, ele precisa mobilizar o 
elenco e fazer a equipe rea-
gir para tentar buscar uma 
sobrevida.
O executivo Raí também 
recebe críticas pelo plane-
jamento e decisões toma-
das, embora haja crença 
de que ele segue sendo o 
melhor caminho para con-
duzir o futebol.
No último sábado, após a 
derrota para a Ponte Preta, 
Jardine explicou qual seria 
seu limite para sair do São 
Paulo:
– Meu limite é enquanto 
eu entender que o grupo 
está tentando e compro-
metido. 
Eu mesmo, quando obser-
var que o grupo não aten-
de a mim ou responde a 
mim, não me sentirei apto 
a comandar. Mas não é o 
caso. Temos só um trei-
namento praticamente até 
quarta-feira, corríamos o 
risco de perder hoje. Espe-
ramos que quarta-feira as 
coisas ocorram.
O que agrava a crise no São 
Paulo é a sequência de jo-

adversário, que prevê pena 
mínima de seis partidas.
Multado pela diretoria do 
Palmeiras em R$ 350 mil, 
o atacante cumpre suspen-
são automática contra o 
Bragantino e vive situação 
delicada no clube, que não 
se opõe a uma eventual ne-
gociação no futuro – foi a 
quinta expulsão do atleta 
com a camisa alviverde.
Felipão será julgado no ar-
tigo 258, que fala em “des-
respeitar os membros da 
equipe de arbitragem”. Na 
súmula do confronto, o ár-
bitro Luiz Flavio de Olivei-
ra citou que o treinador do 
Verdão disse: “Parabéns! 
Você é maravilhoso para 
apitar os nossos jogos”.
Se for punido, Scolari pode 

erradicar entre todos. Daí 
sua reação que não justifi-
co - afirmou Cortés.
O Rayo Vallecano divul-
gou um comunicado em 
que saiu em defesa de sua 
jogadora Sheila García 
depois das declarações do 
técnico do Barça. O clube 
negou que a atleta tenha 
feito qualquer ofensa ra-
cista a Andressa Alves.
- Depois de falar com nos-
sa jogadora Sheila García 
e com outros membros da 
equipe e analisar as ima-
gens no incidente ocor-
rido durante o jogo, nós 
categoricamente negamos 
que em algum momento 
insultos racistas ou insul-
tos foram ditos sobre a 

de consolidado? Cássio, 
Fagner, Ralf, Jadson e Gus-
tagol. O centroavante, ali-
ás, com cinco gols em oito 
partidas, é o grande alento 
do time na temporada.
Dúvidas, há diversas.
Sobre o esquema tático, o 
time tem variado entre o 
4-2-3-1, como em Novo 
Horizonte, e o 4-1-4-1, 
como foi na vitória por 
1 a 0 contra o Palmeiras, 
quando o time buscou o 
gol, marcou com enorme 
eficiência e saiu vencedor 
com todos os méritos. A 
fase, admite Carille, ainda 
é de testes.
Vagner Love, por exemplo, 
busca o encaixe perfeito. 
Atuou mais pela beirada 
do campo em Londrina 
e, em Novo Horizonte, foi 
um “falso 10”, flutuando 
atrás de Mauro Boselli. 
Com certeza, será impor-
tante para o time. O que 
ainda é necessário é um 
desenho tático que lhe fa-
voreça.
Como parece ser o caso 
também de Ramiro e de 
Sornoza, que ainda não 
conseguiram jogar com 
qualidade no Corinthians, 
mesmo recebendo oportu-
nidades de Carille em vá-
rias funções.
Por vezes, o time tem sofri-
do com a falta de profun-

gos sem fazer gols. O time 
considerado titular ficou 
zerado contra Ponte Pre-
ta (derrota por 1 a 0, sem 
Bruno Peres e Pablo), Tal-
leres (2 a 0), Santos (2 a 0) 
e Guarani (1 a 0). O último 
gol do Tricolor foi na vi-
tória por 1 a 0 sobre o São 
Bento, com time reserva 
reforçado por Hernanes, 
autor da bola na rede.
Caso seja eliminado da 
Libertadores, o São Paulo 
perderá receitas (o clu-
be projeta avançar até as 
quartas de final em seu 
orçamento financeiro) e 
terá de buscar maneiras 
de reequilibrar as contas, 
pois investiu em sete con-
tratações. A queda tiraria 
o time de competições 
internacionais em 2019 e 
abriria uma crise que pode 
ocasionar mudanças no 
departamento de futebol.
Pressionadíssimo, o Tri-
color se reapresenta nesta 
segunda-feira, no CT da 
Barra Funda. Na última 
sexta, o clube recebeu in-
tegrantes das duas maiores 
torcidas organizadas para 
uma conversa com Raí e 
líderes do elenco, como 
Hernanes, Nenê, Everton, 
Arboleda e Diego Souza.

desfalcar o Palmeiras no 
banco de reservas de um a 
seis jogos.
A diretoria palmeiren-
se optou por não pedir o 
adiamento do julgamento 
desta segunda-feira, mes-
mo com a partida contra 
o Bragantino ocorrendo 
poucas horas depois. A 
ideia é que, se punidos, 
treinador e atacante come-
cem a cumprir a pena na 
fase de grupos do Paulis-
tão.
Depois do Bragantino, o 
Palmeiras ainda terá mais 
seis jogos antes do mata
-mata: Ferroviária (fora), 
Santos (casa), Ituano 
(casa), Mirassol (fora), São 
Paulo (fora) e Ponte Preta 
(casa).

jogadora do FC Barcelo-
na, Andressa Alves. Nas 
imagens do incidente, se 
observa perfeitamente 
como depois de uma ação 
fortuita em que Sheila 
toca a perna da jogadora 
adversária, esta responde 
imediatamente com uma 
reação violenta despropor-
cional. Essa ação se produz 
a aproximadamente um 
metro da arbitragem, que 
não escuta nada (visto que 
não houve) e por isso em 
nenhum momento indica 
na súmula da partida que 
se produzira insulto ou 
ofensa alguma contra An-
dressa Alves - informou o 
Rayo Vallecano em comu-
nicado.

didade, de velocidade pelo 
lado. Clayson está voltan-
do de lesão, enquanto Pe-
drinho não tem consegui-
do fazer bons jogos. A falta 
de resposta individual de 
jogadores tem acometido 
também Mateus Vital, Án-
gelo Araos, André Luis...
E o que dizer da defesa? 
São oito gols sofridos em 
sete partidas disputadas. 
A maioria deles nascidos 
em lances de bola parada, 
exatamente como aconte-
ceu contra o Novorizonti-
no. Algo que atrapalhava o 
Corinthians com Jair Ven-
tura no ano passado e ain-
da não foi resolvido.
A “dupla ideal”, forma-
da por Manoel e Henri-
que, foi mal em Londrina. 
Marllon, por sua vez, foi 
bem em Novo Horizonte.
Não há dúvidas sobre a ca-
pacidade de Fábio Carille 
em montar equipes ven-
cedoras, mas é preciso pa-
ciência. A sequência desta 
semana pode consolidar 
ideias e, diante de bons 
resultados contra Racing 
e São Paulo, ser definitiva 
para o amadurecimento 
do Corinthians enquan-
to equipe. Ou pode jogar, 
pela primeira vez, pressão 
num treinador que voltou 
ao clube nos braços da tor-
cida.
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Motociclista sofre acidente 
ao tentar desviar de buraco 

em Pindamonhangaba

Secretaria de Educação
convoca para Educação Infantil

Ricardo Boechat, jornalista, 
morre aos 66 anos em

queda de helicóptero em SP

Na manhã desta sexta-fei-
ra (08) um acidente entre 
um carro e uma moto, dei-
xou um motociclista feri-
do em Pindamonhangaba.
O fato aconteceu por vol-
ta das 8h30, quando o 
condutor da moto tenta-
va desviar de um buraco 
na Rua Hilda Capovilla 
de Castro, no Residencial 
Campo Belo, enquanto o 

A Secretaria de Educa-
ção de Taubaté convoca 
pais ou responsáveis por 
crianças que estão na lis-
ta de espera da Educação 
Infantil. 
A lista de convocação 
esta disponível em www.
taubate.sp.gov.br/infan-
til na aba Matrículas e 
Transferências. O período 
de matrículas, para esses 
convocados, vai de 11 a 
22 de fevereiro na Secre-
taria de Educação.
Nessa convocação, foram 
chamadas 494 crianças 
para os níveis Berçário, 
Maternal I e Maternal II. 
Para esse chamamento, 

O jornalista, apresentador 
e radialista Ricardo Eu-
gênio Boechat morreu no 
início da tarde desta se-
gunda-feira (11), aos 66 
anos, em São Paulo.
O jornalista estava em 
helicóptero que caiu na 
Rodovia Anhanguera, em 
São Paulo, e bateu na parte 
dianteira de um caminhão 
que transitava pela via.
Boechat era apresentador 
do Jornal da Band e da rá-
dio BandNews FM e colu-
nista da revista IstoÉ. Ele 
também trabalhou nos jor-
nais “O Globo”, “O Dia”, 
“O Estado de S. Paulo” 
e “Jornal do Brasil” e foi 

Carreira
Ao longo de uma carrei-
ra iniciada na década de 
1970, esteve jornais como 
“O Globo”, “O Estado de 
S. Paulo”, “Jornal do Bra-
sil” e “O Dia”. 
Na década de 1990, teve 
uma coluna diária no 
“Bom Dia Brasil”, na TV 
Globo.
O perfil de Boechat no 
site da Band News FM 
informa que ele era o re-

carro também praticava a 
mesma manobra. O moto-
ciclista se desequilibrou e 
caiu. A vítima foi atendida 
pelo SAMU, mas está em 
estado estável.
Problema recorrente - Mo-
radores de Pindamonhan-
gaba reclamam frequen-
temente sobre o problema 
da malha asfáltica deterio-
rada. A prefeitura realizou 

foram considerados os 
inscritos para vagas em 
primeira, segunda e ter-
ceira opção dos pais, bem 
como outras crianças que 
residem na zona de abran-
gência das escolas que ti-
veram disponibilidade de 
vagas.
Matrículas para a Educa-
ção Infantil, para crianças 
de três anos e oito meses 
a cinco anos e sete meses, 
e para o Ensino Funda-
mental são imediatas na 
Secretaria de Educação. 
Já para as crianças de qua-
tro meses a três anos e 
sete meses, os pais devem 
comparecer à Secretaria 

comentarista no Bom Dia 
Brasil, da TV Globo. Ele 
ganhou três vezes o Prê-
mio Esso, um dos princi-
pais do jornalismo brasi-
leiro (leia mais abaixo).
Boechat estava dando uma 
palestra em Campinas, no 
interior do estado, e re-
tornava a São Paulo nesta 
segunda, de acordo com 
jornalistas da TV Band.
Acidente
O chamado de socorro foi 
feito às 12h14. A queda 
ocorreu perto do quilôme-
tro 7 do Rodoanel, sentido 
Castelo Branco. De acor-
do com a CCR Rodoanel 
Oeste, que administra o 

cordista de vitórias no 
Prêmio Comunique-se – e                                
o único a ganhar em três 
categorias diferentes (Ân-
cora de Rádio, Colunista 
de Notícia e Âncora de 
TV). 
Em pesquisa do site Jor-
nalistas & Cia em 2014, 
que listou cem profissio-
nais do setor, Boechat foi 
eleito o jornalista mais 
admirado. Boechat lançou 
em 1998 o livro “Copaca-

o mapeamento dos bura-
cos da cidade e tem reali-
zado a Operação Tapa Bu-
racos em todos os bairros.
Por motivos financeiros 
não é possível realizar 
todo o recapeamento das 
ruas, mas para não deixar 
o problema sem solução, 
a saída é tapar os buracos, 
para melhorar ao máximo 
com o que está disponível.

de Educação para inscre-
ver seus filhos na lista de 
espera. 
*Documentos necessários 
- Originais e Cópias
- Certidão de nascimento 
do aluno; 
- Cartão SIM da Criança;
- CPF do aluno e do Res-
ponsável;
- Comprovante de resi-
dência no nome do res-
ponsável;
- RG do responsável.
Dias e horários de atendi-
mento
Segunda, Quarta e Sexta: 
das 8h às 11h
Terça e Quinta: das 14h às 
17h

Rodoanel, houve uma ter-
ceira vítima com ferimen-
tos, o motorista do cami-
nhão.
Segundo informações ini-
ciais, o helicóptero era do 
hangar Sales, no Campo 
de Marte, na Zona Nor-
te da capital paulista, que 
ficou destelhado após um 
vendaval nas últimas se-
manas.
Foram enviadas ao menos 
11 viaturas para o local. A 
Polícia Rodoviária Esta-
dual informou que a alça 
de acesso do Rodoanel à 
Rodovia Anhanguera pre-
cisou ser interditada. Já a 
rodovia não teve bloqueio.

bana Palace – Um hotel e 
sua história” (DBA).
Em pesquisa do site Jorna-
listas & Cia em 2014, que 
listou cem profissionais do 
setor, Boechat foi eleito o 
jornalista mais admirado. 
Boechat lançou em 1998 o 
livro “Copacabana Palace 
– Um hotel e sua história” 
(DBA).
Ricardo Eugênio Boechat 
nasceu em 13 de julho de 
1952, em Buenos Aires.O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta 

aos interessados, a Chamada Pública 01/2019, Processo nº05/2019, para Con-
tratação de Banda de Marchinhas para os Blocos Carnavalescos Carnaval 2019. O 
recebimento da documentação e do projeto de execução ocorrerá no dia 15 de 
fevereiro de 2019, às 08h00min, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal. 
Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da 
Prefeitura Municipal até o dia 14/02/2019, na Av. XV de Novembro, 829, Cen-
tro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no site 
www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Mu-
nicipal

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Li-
citação na modalidade Convite nº 03/2019, Processo nº08/2019, para Prestação 
de Serviços de Palco, Sonorização, Iluminação e Bandas para Eventos do Municí-
pio de Redenção da Serra em 2019. Abertura da Sessão Pública dia 14/02/2019 
às 08:00 horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, 
na sede da Prefeitura Municipal até o dia 13/02/2019, na Av. XV de Novembro, 
829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará dis-
posto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO 
- Prefeito Municipal

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 38, Termo nº 6945
Faço saber que pretendem se casar CELSO HENRIQUE DA SILVA e ALESSANDRA SAAB, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São José dos Campos-SP, 
nascido em 5 de outubro de 1991, de profissão autonomo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Alvaro Bar-
bosa Lima Neto, nº 1427, Guedes, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ALONSO FELIX DA SILVA, de 48 anos, natural 
de Tremembé/SP, nascido na data de 10 de maio de 1970, residente e domiciliado em Fortaleza/CE e de CELIA CRISTINA 
DE ANDRADE FELIX DA SILVA, de 43 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 20 de abril de 1975, residente e 
domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 3 de junho de 1993, de profissão autonoma, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Moreira Salles, nº 181, Parque das Fontes, Tremembé/SP, CEP 12120-
000, filha de JAMIL ROUHANA SAAB, de 51 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 16 de novembro de 1967 e 
de SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS SAAB, de 52 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 7 de novembro de 
1966, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 


