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Quinta-feira, 28 de Junho de 2018

HUMOR VALE LEMBRAR QUE O DESENHO ACERTOU A PRESIDÊNCIA DE DONALD TRUMP E A COMPRA DA FOX PELA DISNEY

PORTUGAL E MÉXICO NA FINAL?
INTERNAUTAS ESPECULAM: SERÁ
QUE ‘OS SIMPSONS’ PREVIRAM MAIS
UMA VEZ O FUTURO NA ANIMAÇÃO?
são josé dos campos
Da redação
@jornalovale

Os brasileiros estão animados com a vitória do Brasil
sobre a Sérvia. No entanto,
na tarde de ontem, alguns

internautas já estavam de olho
na final. Melhor: a final prevista pelo desenho “Os Simpsons”. De acordo com animação, a final deve ser feita entre
Portugal e México.
A lembrança é do portal “The
Hollywood Reporter”. Segundo eles, o episódio “The Cartridge Family”, de 1997, trazia

Bola de cristal. Desenho
sempre surpreende pela
capacidade de prever o futuro
Divulgação

uma cena em que, após um gol
do México, jogadores comemoram o campeonato em uma
banheira cheia de mulheres.
Coincidências da vida, a seleção do país latino-americano
enfrentou recentemente uma
crise, após descobrir que jogadores passariam a noitadas
com mulheres em uma festa
antes de partir para a Copa do
Mundo da Rússia.
Bom, com ambos times na
competição e os últimos acertos da série... Há chances!

.

patrimônio museu fica no Parque da Cidade

fccr seleciona nova
instituição para gerir
museu do folclore
SÃO JOSÉ. A Fundação Cul-

tural Cassiano Ricardo publicou na segunda-feira (25)
edital de chamamento público que visa analisar e selecionar a melhor proposta de
gestão para o Museu do Folclore, de São José.
Podem participar do processo organizações da sociedade civil com, no mínimo,
um ano de existência e que
comprovem experiência na
gestão de museus, além de
outras exigências que constam do edital.
As propostas devem ser
apresentadas até às 18h do
dia 30 de julho. O formulário está disponível no site da
FCCR. O resultado da análise
das propostas será divulgado
até o dia 3 de agosto, também no site da instituição e
no boletim do município (disponível no site da Prefeitura
de São José).
Parceria.

A organização selecionada
celebrará um termo de colaboração com a Fundação.
A parceria terá prazo de dois

FCCR/DIvulgação

anos (podendo ser prorrogada).
A instituição selecionada
também poderá captar recursos junto à iniciativa privada
ou demais esferas da administração pública, bem como
gerar recursos próprios com
comercialização de produtos
ou prestação de serviços, que
deverão ser aplicados exclusivamente na gestão do projeto
Museu do Folclore, mediante
aprovação da FCCR.
O museu funciona desde 1997
no Parque da Cidade, desde
1997, mas sua criação é de
1987. Além do espaço de exposição, ele conta com uma biblioteca e uma brinquedoteca.
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