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A GAzetA dos Municípios

Futsal de Taubaté garante
vaga nas quartas de final

da Copa Paulista

Taubaté estimula prevenção em saúde bucal

Operação para supressão 
de eucalipto continua

na terça-feira

Vôlei de Taubaté faz duas
partidas no Abaeté

O Taubaté Futsal conquis-
tou na última sexta-feira, 
9 de novembro, a tercei-
ra vitória consecutiva na 
Copa Paulista após vencer 
o Bauru por 5 a 0 fora de 
casa, e ainda garantiu vaga 
nas quartas de final do tor-
neio.

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté promoveu no úl-
timo sábado, dia 10 de 
novembro, um evento de 
prevenção e promoção de 
saúde bucal na escola do 
Sedes. As atividades gra-
tuitas aconteceram das 
8h30 às 12h e reuniram 
mais de 300 pessoas.
Uma equipe com cerca de 
30 profissionais da Divi-
são de Saúde Bucal da pre-
feitura recebeu  o público 

A operação para a supres-
são do eucalipto da rua 
Chile continua nesta terça-
feira, dia 13 de novembro. 
A via permanece interdita-
da por questões de segu-
rança. As próximas etapas 
envolvem a remoção da 
base do tronco e da raiz 
da árvore. A supressão foi 
necessária em função de 

A equipe de vôlei EMS 
Taubaté Funvic disputa 
duas partidas em casa nes-
ta semana, pela Superliga 
Cimed 2018/2019 e pela 
Copa Libertadores de Vô-
lei. A troca de ingressos 
para o jogo contra o SE-
SI-SP começa na próxi-
ma terça-feira, dia 13 de 
novembro, das 8h30 às 
22h. A partida será na pró-
xima quarta-feira, 14 de 
novembro, às 20h, válida 
pela Copa Libertadores 
de Vôlei. O ponto de tro-
ca será no ginásio da CTI, 
à rua das Três Meninas, s/
nº. Não serão trocados in-
gressos na hora do jogo. Já 
a partida contra São Judas 
Voleibol, válida pela quar-
ta rodada da Superliga 
Cimed 2018/2019, acon-
tece no próximo sábado, 
dia 17 de novembro, às 
18h30. Os ingressos serão 
trocados 2 horas antes do 
início da partida. Para as 
duas partidas o ingresso 
será trocado por 1 quilo 
de alimento não perecível 

Na etapa inicial, Victor 
Cardelli abriu o placar 
para a equipe do Vale do 
Paraíba. 
o segundo tempo, os tauba-
teanos ampliaram com os 
alas Japa e Lelê. Antes do 
apito final, os alas Betinho 
e Vinícius decretaram a vi-

com peças de teatro, jogos 
educativos, escovação su-
pervisionada, brincadei-
ras e entrega de brindes. 
Também foi realizada a 
premiação dos melhores 
trabalhos de prevenção 
em saúde bucal dos alunos 
que cursam o 5® ano do 
Sedes.
O odontomóvel da pre-
feitura também esteve no 
local para a realização de 
exames clínicos.

danos à árvore comprova-
dos por meio de relatório 
técnico. Foram realizados 
exames de tomografia de 
impulso para análise das 
lesões e ocos no lenho. A 
análise tomográfica com-
provou grande deteriora-
ção no centro da árvore e 
acentuada redução de sua 
resistência. Além disso, 

(exceto açúcar e sal), que 
será doado às instituições 
de caridade da cidade. 
Cada pessoa poderá trocar 
no máximo dois ingressos, 
desde que sejam apresen-
tado os CPFs e os 2 quilos 
de alimento (em caso de 
troca de dois ingressos), 
para todos os tipos de in-
gressos. Crianças de até 
4 anos não precisam do 
ingresso. Serão disponibi-
lizados 900 ingressos para 
os jogos, sendo 10% reser-
vados para atender pessoas 
dos grupos especiais: pes-
soas com deficiência, ido-
sos com idade igual ou su-
perior a 65 anos, gestantes 
e as pessoas acompanha-
das por crianças de colo. 
Para a troca de ingressos 
destes grupos, devem ser 
apresentados documentos 
comprovatórios de sua ne-
cessidade de atendimento 
prioritário. Caso não seja 
apresentado nenhum do-
cumento que comprove tal 
necessidade, caberá à or-
ganização decidir se pode 

tória.
O adversário das quartas 
de final será conhecido no 
início da semana que vem, 
mas o Taubaté já sabe que 
terá a vantagem de jogar 
no ginásio da Vila Apare-
cida devido à campanha 
feita na primeira fase.

A Equipe de Prevenção 
Odontológica (EPO) tra-
balha desenvolvendo 
ações de prevenção nas 
escolas e creches do mu-
nicípio, além das pales-
tras, aplicações tópicas 
de flúor e levantamentos 
epidemiológicos. São rea-
lizadas,  anualmente, cer-
ca de 45 mil escovações 
supervisionadas, visando 
melhorar as condições de 
saúde bucal das crianças.

inspeções visuais também 
identificaram deterioração 
da madeira em suas ca-
vidades e a infestação de 
cupins. A operação para a 
supressão da árvore come-
çou no último sábado, dia 
10 de novembro.  Após a 
supressão do eucalipto, 
será efetuado o plantio de 
um ipê branco.

ou não realizar a troca.
Antes do início da troca, 
nenhum torcedor poderá 
sair.
Isso será caracterizado 
pela organização como 
abandono do direito ao 
ingresso. Desta forma, é 
passado o direito para a 
próxima pessoa da fila.
A organização solicita 
que cada torcedor leve 
saquinhos plásticos para 
a retirada do próprio lixo 
produzido durante o jogo 
e ressalta que é proibida 
a entrada de instrumentos 
musicais, capacetes, guar-
da-chuvas e bebidas alco-
ólicas ou não, em garrafas 
ou latinhas. Somente será 
liberada a entrada de água 
em copos plásticos.
A recomendação é que 
os torcedores não deixem 
para trocar os ingressos na 
última hora, pois a expec-
tativa é de lotação e não 
serão realizadas trocas na 
hora do jogo. Os portões 
do Abaeté serão abertos 
uma hora antes da partida.
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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.
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PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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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

Dieta elaborada

Para manter uma alimentação saudável, as gestantes devem ter um cardá-
pio repleto de nutrientes. Anote o que não pode faltar nas suas refeições 
os alimentos que contenham tudo que for necessário para a sua saúde e a 
do bebê:
1 – Cálcio, encontrado em leites e derivados, tofu, gema de ovo, cereais 
integrais e bebidas à base de soja.
2 – Vitamina D, encontrada em leite enriquecido, manteiga, ovos e fígado. 
O banho de Sol é essencial para que essa vitamina auxilie na fixação do 
cálcio nos ossos.
3 – Carboidratos, fornecem energia para a mamãe e para o desenvolvi-
mento do bebê. Os melhores são os integrais (arroz, pães, macarrão e 
cereais), que são absorvidos mais lentamente e por isso, saciam mais a 
mamãe.
4 – Proteínas, encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São res-
ponsáveis por construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e do bebê.
5 – Lipídios, são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervo-
so central do feto. Encontradas mais em carnes, leite, derivados, abacate, 
azeite e salmão.
6 – Vitamina A, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo e na formação 
do broto dentário do feto, além de contribuir com a imunidade da gestan-
te. Encontrada no leite e derivados, gema de ovo, fígado, laranja, couve e 
vegetais amarelos.
7 – Niacina (vitamina B3), transforma a glicose em energia, mantendo 
a vitalidade das células maternas e fetais e, estimula o desenvolvimento 
cerebral do feto. Encontrada em verduras, legumes, gema de ovo, carne 
magra, leite e derivados.
8 – Tiamina (vitamina B1), também estimula o metabolismo energético 
da mamãe. Encontrada em carnes, cereais integrais, frutas, ovos, legumes 
e levedura.
Uma refeição balanceada durante esse período evita o excesso de peso e 
problemas com a hipertensão e a diabetes gestacional, além de desconfor-
to como enjôo, cansaço e prisão de ventre.

Humor

Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho 
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi 
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em 
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergun-
ta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...

Mensagens

Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para frente, 
proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as obras. 
Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edifi-
cante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Tente 
contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. 
Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir palavras e instruções 
que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, especialmente aque-
le favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto 
naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda as tare-
fas imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora 
nas nuvens do desconforto. Guarde a convicção de que todos estamos 
caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de 
experiência e, de que a vida concorda com as pausas de refazimento das 
forças, mas não se acomodam com inércia em momento algum.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se nasce mulher, torna-se mulher.
Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar as pessoas.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
O futuro é o passado desejado.
A vida é para nós o que concedemos dela.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mais se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma única força move o mundo e essa força é o interesse.

Banho de mar e esportes radicais 
adaptados integram programação 

do feriado prolongado

Caraguatatuba propor-
ciona no próximo feriado 
prolongado, de 15 a 20 
de novembro, um horário 
diferenciado do Programa 
Praia Acessível e Espaço 
Aventura. As atividades 
são voltadas às pessoas 
com deficiência, idosos e 
familiares.
No Programa Praia Aces-
sível é oferecido banho de 
mar assistido por monito-
res em cadeiras anfíbias; 
vôlei adaptado; handbi-
kes; bike Tandem – bici-
cleta dupla para deficiente 
visual, caiaque adaptado, 
stand up, damas, xadrez, 
frescobol, dominó, jogos 
carteados, roda de capoei-
ra e danças.
O local funcionará de 
quinta a terça-feira, das 

8h30 às 16h30, na praia do 
Centro, ao lado da Praça 
da Cultura.
Outra opção para o fe-
riadão é o Espaço Aven-
tura, no mesmo lugar. O 
local oferece a vivência 
de esportes radicais e de 
aventura adaptados, como 
percurso de arvorismo 
acrobático, parede de es-
calada, rapel e tirolesa.
O espaço tem suporte e 
orientação de monitores 
especializados para aten-
dimento de toda popula-
ção, crianças, pessoas com 
deficiência e idosos.
O horário de funciona-
mento na quinta-feira (15) 
é das 10h 16h; sexta-feira 
(16), das 10h às 16h; sá-
bado (17), das 16h às 22h; 
domingo (18), das 10h às 

16h; segunda-feira (19), 
das 10h às 16h e terça-fei-
ra (20), das 10h às 16h.
Não será permitida a par-
ticipação de menores sem 
autorização de responsá-
veis e nem a prática das 
atividades sem a supervi-
são dos monitores.
Os dois espaços são 
coordenados pela Se-
cretaria Municipal dos                             
Direitos da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso 
(Sepedi).
Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Turismo, Cara-
guatatuba aguarda a che-
gada de mais de 120 mil 
turistas, para o feriado 
prolongado da Proclama-
ção da República (15/11) 
e da Consciência Negra 
(20/11).
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Prefeitura de Ubatuba
organiza início da coleta

seletiva na região Sul

Village das Flores recebe
mutirão de limpeza 

Violência contra a mulher é 
tema de rodas de conversa na 

Maranduba e no Centro

Equipes de Ubatuba conquistam 
boas colocações no Circuito

Rei e Rainha do Mar

A secretaria de Meio Am-
biente da Prefeitura de 
Ubatuba informa que, a 
partir de 7 de janeiro de 
2019, iniciará o progra-
ma de Coleta Seletiva nos 
bairros Maranduba e La-
goinha, na região Sul do 
município.
Para orientar sobre como 
se faz a separação dos resí-
duos e explicar como será 
o roteiro da coleta nestes 
bairros, a secretaria pre-
para uma série de reuniões 
de conscientização com os 
moradores e debate para 
melhoria do sistema. O 

A Prefeitura Municipal 
de Caçapava, através do 
Departamento de Servi-
ços Municipais – DSM e 
da Nova Opção, levou o 
mutirão de limpeza, que 
faz parte da operação de 
reorganização urbana da 
cidade, para o bairro Villa-
ge das Flores, o qual está 
recebendo serviços de 
roçada e varrição manu-
al e mecanizada de ruas 
e calçadas. Outra equipe 
do mutirão está concen-
trada nesta segunda-feira, 
12/11, na Rua Ary Barro-
so, localizada no bairro 
Vila Santos, com os servi-
ços de varrição e capina. 
No Pinus do Iriguassu as 
equipes trabalharam nas 

“Diga não à violência con-
tra a mulher” é o tema das 
rodas de conversas organi-
zadas pelo Centro de Re-
ferência Especializado em 
Assistência Social (CRE-
AS) de Ubatuba em diver-
sas regiões do município. 
Os diálogos continuam 
nesta quarta-feira, 14, com 
duas rodas de conversa. A 
primeira será de manhã, 
na região Sul, no CREAS 
da Maranduba, às 9h30. 
A segunda será à tarde, 
no CREAS do Centro, às 
14h30.
Os eventos são abertos à 
participação de todas as 
mulheres da comunidade, 
equipes de Estratégia de 
Saúde da Família, Edu-
cação, Assistência Social, 
associações e demais pes-
soas interessadas.
O CREAS da Maranduba 
fica na rua Oscar Rossin, 
10 – Maranduba.
O CREAS Centro fica na 

As equipes de natação e de 
atletismo da Prefeitura de 
Ubatuba participaram do 
Circuito Rei e Rainha do 
Mar, que aconteceu no úl-
timo domingo, 11, na praia 
da Maranduba.
Foram 60 atletas da Pis-
cina Municipal, entre 7 
e 75 anos, conquistando 
30 pódios. Já a equipe de 
atletismo, que participou 
da prova Beach Run, foi 
representada por 14 atle-
tas de diversas categorias, 
sendo cinco da equipe 
masculina e nove da equi-
pe feminina. Desse total, 
três  ficaram entre os pri-
meiros do geral e dez pe-
garam premiação nas suas 
respectivas categorias.
Os professores, junta-
mente com a secretaria de 
Esportes e Lazer, parabe-
nizam o esforço e partici-
pação de todos.
Equipe da Piscina
Natação kids:
Pedro Lucas Albado – 1º 
masculino
Julia Cristine Soares- 1º  
feminino
Maria Clara -2º feminino
Sprint : 1km
3° Geral masculino Mi-
guel Janet
Classic 2,5 km
Ana Tamiris Aquino  2°,
Bettina Steffen Tomei 3° 
geral feminino
Challenge : 5 km
Vitória Federiche 3° geral 
feminino

calendário será divulgado 
em breve.
“A preservação do meio 
ambiente é uma missão 
para todos nós. Tudo o 
que fazemos é para toda a 
comunidade e não para al-
guns. Por isso, queremos a 
participação de todos”, ex-
plica Wilber Cardozo, se-
cretário de Meio Ambiente 
de Ubatuba.
Pilhas e baterias
A secretaria de Meio Am-
biente informa que, a par-
tir de 3 de dezembro, sua 
sede funcionará como um 
ponto de entrega volun-

áreas verdes do bairro.
Para solicitar serviços de 
mutirão de limpeza ou 
Cata-Bagulho, o muníci-
pe deve entrar em contato 
com o DSM pelo telefone 
(12) 3652-9351. A soli-
citação também pode ser 
feita na sede do DSM que 
fica na Rua Regente Fei-
jó, 18, Centro. A popula-
ção também tem a opção 
de descartar gratuitamen-
te eletroeletrônicos, EPS 
(isopor), pilhas, baterias e 
óleo de cozinha no Pon-
to de Entrega Voluntária 
– PEV, localizado na Rua 
Regente Feijó, nº18, Cen-
tro. O horário de atendi-
mento é de segunda a sex-
ta-feira das 9h às 15h30.

rua Maranhão, 279 – Cen-
tro.
Região Norte
O ciclo de rodas de con-
versa começou no dia 7 
com uma atividade no 
bairro Itamambuca, na 
região Norte. O encontro 
reuniu cerca de 20 mulhe-
res no Centro Esportivo e 
Recreativo (CERE). Vio-
lência física e psicólogica, 
assédio nos transportes e 
no trabalho, estupro, ex-
ploração do trabalho re-
alizado pelas mulheres e 
injustiça social foram di-
ferentes elementos abor-
dados no diálogo.
Muitas perguntas se deram 
em torno a como apoiar 
mulheres que sofrem vio-
lência e punir os agres-
sores. Marina Gregorio, 
coordenadora do CREAS, 
enfatizou a importância 
do acolhimento, da soli-
dariedade e da denúncia. 
“O primeiro passo é não 

Beach Beathlon: 1 km na-
tação e 2.5 km corrida
Campeã Geral : Luciana 
Santos
Podios por categoria nos  
5 km Challenge tivemos
João Luiz Carvalho em 1° 
lugar 45 a 49 anos
Ivan Costa 2° lugar 55 a 
59 anos
Luciana Santos 1 ° lugar 
30 a 34 anos e 4° geral fe-
minino
Classic 2.5 km por catego-
ria 40 a 44 anos
Rodrigo Cabral 1° lugar
Otavio Kanazawa 2° lugar
Categorias na prova Sprint 
onde tivemos maior núme-
ro de participantes:
Mathias Steffen Tomei 1° 
lugar 14 a 19 anos
Otavio Kanazawa 1° 40 a 
44 anos
João Luiz de Carvalho 1 ° 
45 a 49 anos
Ramadan Mohamad Al 
Ali 1° 30 a 34 anos
Alan Andrade 1° 18 a 24 
anos
Fábio Planas 2° 45 a 49 
anos
Nathan Lima 5° 14 a 19 
anos
Murilo Pena 6° 14 a 19 
anos
Elaine Santos 1 ° 35 a 39 
anos
Ana Paula dos Santos Sou-
za 1° 14 a 19 anos
Luciane Vilela 2° 40 a 44 
anos
Domingos Salles 2° 50 a 
54 anos

tária de pilhas, baterias e 
lâmpadas fluorescentes 
após fim de seu ciclo de 
uso.
Esses materiais são alta-
mente nocivos aos seres 
humanos e ao meio am-
biente e, portanto, devem 
ser descartados para que 
seja dada a destinação fi-
nal correta aos mesmos.
O endereço da secretaria 
é: rua Dona Maria Alves, 
926 – Centro.
Mais informações podem 
ser obtidas pessoalmen-
te ou pelo telefone: (12) 
3833-2439.

Outra ação da Prefeitura 
é a fiscalização para com-
bater o descarte irregular 
de lixo e entulho em vias 
públicas e terrenos. Para 
isso, solicitamos o apoio 
da população para denun-
ciar casos de descarte irre-
gular através do DSM ou 
do Centro de Operações 
Integradas – COI, pelo te-
lefone 199.
Neste ano os mutirões 
já atenderam mais de 20 
bairros. As ações visam 
executar serviços de lim-
peza e manutenção indis-
pensáveis ao bem-estar 
da população. O próximo 
local a receber o mutirão 
de limpeza será o bairro 
Jardim Panorama.

desistir da mulher, estar 
junto. São muitas as ra-
zões que levam a mulher 
a permanecer com o agres-
sor, como a dependência 
econômica e afetiva.
É importante também 
acionar os mecanismos 
que existem como o 180, 
o disque 100 e a própria 
polícia, e buscar os servi-
ços de saúde e assistência 
social, como o CREAS”, 
destaca Marina.
A auto-organização das 
mulheres foi outro aspec-
to muito enfatizado. “É 
importante criar espaços 
próprios onde as mulhe-
res sintam-se livres para 
falar e onde possam se 
fortalecer de diversas for-
mas, inclusive do ponto de 
vista da geração de renda, 
como é o caso dos grupos 
de economia solidária”, 
afirma Alessandra Oshiro, 
ativista do movimento de 
mulheres.

Jinsuke Naiki 1° 70 acima
Rivaldo de Oliveira 2° 70 
acima
Equipe do Atletismo
Paulo Endrigo dos Santos 
Oliveira – 1° Colocado no 
geral masculino.
Ricardo dos Santos – 3° 
colocado no geral masc.
Romulo Marcondes Fin-
catti – 2° colocado na ca-
teg. 35 a 39 anos masc.
César dos Santos do Car-
mo – 1° colocado na categ. 
40 a 44 anos
André Conceição – 2° co-
locado na categ. 40 a 44 
anos
Equipe Feminina:
Vanessa Alquezar Moreira 
dos Santos – 2° colocada 
no geral femenino.
Sandra dos Reis Santos
1° colocada na categ. 25 a 
29 anos
Aline de Moraes Nogaroto 
Fincatti
1° colocada na categ. 35 a 
39 anos
Elizabeth Gouvea de Oli-
veira Dias  – 1° colocada 
na categ. 40 a 44 anos
Fernanda Santiago –
2° colocada na categ. 40 a 
44 anos
Maria Lúcia Dias dos San-
tos – 1° colocada na categ. 
50 a 54 anos
Maria Aparecida Soares –
1° colocada na categ. 65 a 
69 anos
Eunice Andrade Santos 
Nascimento – 1° colocada 
na categ. 70 +
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IFSP promove cinedebate 
sobre o filme

“Across the Universe”

No dia 15 de novembro 
de 2018 (quinta-feira), 
serão realizados trabalhos 
de manutenção de sistema 
da SABESP na Rua Rui 
Barbosa. Para permitir a 
realização dos trabalhos 

O Instituto Federal de 
São Paulo (IFSP) Campus 
Caraguatatuba realizará, 
na próxima quinta-feira 
(22/11), um cinedeba-
te gratuito sobre o filme 
“Across the Universe”. O 
evento faz parte do pro-
grama de extensão “Ci-
nedebate e atividades de 
educação científica e cul-
tural”, idealizado pelo pro-
fessor doutor Ricardo Ro-
berto Plaza Teixeira, e será 
exibido a partir das 13h30.
O “Across the Universe” 
aborda a contracultura dos 
anos 60, com trilha sono-

de manutenção, a Rua Rui 
Barbosa, entre a Rua Co-
ronel Joaquim Pantaleão 
e a Rua Sargento Andirás 
Nogueira, estará interdita-
da entre 06:00 e 18:00 ho-
ras.  Os agentes de trânsito 

ra dos Beatles e conta a 
história de alguns amigos, 
suas paixões e seu envol-
vimento com a contracul-
tura da época e a luta con-
tra a Guerra do Vietnã,.
Nesta edição, o cinedeba-
te contará com a presença 
dos professores Ricardo 
Roberto Plaza Teixeira, 
Mauro Ribeiro Chaves, 
Alexandre Machado Rosa.
O cinedebate exige inscri-
ção. Para participar, bas-
ta comparecer no dia em 
que ocorrerá o debate, no 
auditório da instituição, 
localizado na Avenida 

farão a interdição total do 
local. Solicita-se aos con-
dutores e aos pedestres que 
obedeçam à sinalização e 
desloquem com cuidado e 
atenção nas imediações da 
via interditada.

Bahia, nº 1739, no bairro 
Indaiá. Aos membros do 
IFSP, basta se direcionar 
ao auditório; já pessoas da                             
comunidade externa, in-
teressadas em participar, 
devem comparecer à por-
taria do instituto munidas 
de documento de identifi-
cação.
Após o término dos filmes, 
começarão os debates, que 
tangem aspectos educacio-
nais, históricos, artísticos, 
filosóficos, éticos, políti-
cos, comportamentais, hu-
manos, científicos e eco-
nômicos acerca do tema.
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