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A GAzetA dos Municípios

Atletas do Vôlei
Taubaté visitam escolas 

da rede municipal

Secretaria de Mobilidade 
Urbana faz interdições no 

trânsito para obras

EMCA antecipa resultado do 
Processo Seletivo 2019

Câmeras do COI flagram furto 
de cabos telefônicos

Na próxima segunda-fei-
ra, dia 19 de novembro, 
às 14h, os atletas Conte, 
Athos e Fabiano da EMS 
Taubaté Funvic (Vôlei 
Taubaté) visitam a EMIEF 
Prof. Ernesto de Oliveira 
Filho, no Parque Aero-
porto, por meio do projeto 
“Jogando Junto” organiza-

A partir das 7h de quinta-
feira, 15 de novembro, o 
trecho da rua Anízio Ortiz 
Monteiro que inicia entre 
a rua XV de Novembro e a 
avenida Nove de Julho, na 
região central de Taubaté, 
estará interditado total-
mente para recapeamen-
to. A liberação da via está 
prevista para as 17h.
O serviço está condicio-
nado à condição climática 

A Escola Municipal de Ci-
ências Aeronáuticas Eng. 
João Ortiz (EMCA) an-
tecipou a divulgação do 
resultado do Processo Se-
letivo 2019 que sairia no 
dia 3 de dezembro, para 
esta quarta-feira, 14 de 
novembro. A classificação 
final e a orientação aos 
aprovados está disponível 
em: http://www.taubate.
sp.gov.br/emca/
São 81 candidatos aprova-
dos e uma lista de espera. 
As matrículas devem ser 
realizadas  de 14 a 18 de 
janeiro na sede da unidade 
que fica na rua Tomé Por-
tes Del Rey, 507, na Vila 
São José. O não compare-
cimento será considerado 
como desistência.
A EMCA é uma escola 

O Centro de Operações 
Integradas (COI) da Pre-
feitura de Taubaté ajudou 
a flagrar um suspeito de 
furto de cabos de telefonia 
na tarde desta quarta-feira, 
dia 14 de novembro. Du-
rante monitoramento pre-

do pela Secretaria de Es-
portes e Lazer de Taubaté.
Na visita, os jogadores fa-
larão sobre a sua carreira 
no esporte e responderão 
às perguntas dos alunos e 
professores, com direito 
a seção de autógrafos e 
fotos no final da fala. Os 
atletas ainda jogam vôlei 

favorável e também, na 
rua XV de Novembro, se 
necessário, poderão ocor-
rer interdições parciais ou 
desvios. O transporte pú-
blico seguirá pela rua Vis-
conde do Rio Branco.
Avenida Itambé – Já nos 
dias 19 e 20 de novembro, 
a partir das 7h, será reali-
zada uma obra de constru-
ção de sarjeta na avenida 
Itambé, no bairro Santa 

técnica que tem por obje-
tivo formar o técnico em 
manutenção de aeronaves 
ou mecânico de manuten-
ção aeronáutica. A escola 
proporciona gratuitamente 
a formação técnica aero-
náutica em três especia-
lidades: Aviônica (partes 
elétrica, eletrônica e ins-
trumentos da aeronave); 
Célula (estrutura da ae-
ronave e seus sistemas) 
e Grupo Motopropulsor 
(motores convencionais e 
a reação). A escola iniciou 
suas atividades em 2004 
e até 2017 já formou 12 
turmas, num total de 594 
alunos. Dispõe de boas 
instalações e recursos para 
aulas práticas, incluindo a 
célula de um avião e um 
simulador de helicóptero.

ventivo no bairro Jardim 
Mourisco, por volta das 
14h, as câmeras identifica-
ram um indivíduo furtan-
do os cabos de telefonia 
do bairro. Com o auxílio 
de uma cadeira plástica e 
um rodo, ele puxava o ca-

com alguns alunos e pro-
fessores das escolas. A 
visita faz parte do projeto 
“Jogando Junto”, que ob-
jetiva integrar os atletas de 
alto nível às causas sociais 
promovidas pela Prefeitu-
ra de Taubaté e assim gerar 
vivências e passar experi-
ência para os mais jovens.

Luzia, próximo ao número 
201.
O trânsito será interdi-
tado nesse trecho com o 
cruzamento da rua Bom 
Jardim e desviado para 
a rua Bráulio de Almei-
da Ramos. O acesso para 
moradores e comerciantes 
será liberado. Agentes de 
trânsito estarão nos locais 
para orientar os motoristas 
e garantir a fluidez viária.

Após o curso, para exercer 
a profissão, o aluno, obri-
gatoriamente, deverá rea-
lizar uma prova na Agên-
cia Nacional de Aviação 
Civil (ANAC), para ob-
ter a licença de mecâni-
co aeronáutico. O índice 
de aprovação dos alunos 
da EMCA na ANAC é de 
98%; e 93% dos alunos 
que obtiveram a creden-
cial neste órgão, estão em-
pregados em empresas de 
manutenção.
Um acordo técnico-peda-
gógico entre a Prefeitura 
de Taubaté e o Exército 
Brasileiro também propor-
ciona aos alunos a realiza-
ção de estágio nas oficinas 
de manutenção das aero-
naves da Aviação do Exér-
cito.

beamento para cortar com 
uma faca. A Guarda Civil 
Municipal foi acionada 
e abordou em flagrante o 
suspeito M.M.R.D.S., 37 
anos. O suspeito já tinha 
passagem pela polícia e foi 
encaminhado à delegacia.
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Miscelânea
Curiosidades

Estranhas fobias

Ablutofobia... medo de tomar banho
Ambulofobia... medo de andar
Anuptafobia... medo de ficar solteiro
Biofobia... medo da vida
Corofobia... medo de dançar
Deipnofobia... medo de jantar
Dipsofobia... medo de beber
Dromofobia... medo de cruzar as ruas
Eremofobia... medo de ficar só
Ergasiofobia... medo de trabalhar
Falacrofobia... medo de ficar careca
Filemafobia... medo de beijar
Fonofobia... medo da própria voz
Fronemofobia... medo de pensar
Gamofobia... medo de casar
Geliofobia... medo de rir
Gerascofobia... medo de envelhecer
Heterofobia... medo do sexo oposto
Hipnofobia... medo de dormir
Latiofobia... medo de falar
Lissofobia... medo de ficar louco
Megeirocofobia... medo de cozinhar
Moloxofobia... medo de amar
Nidofobia... medo de nudez
Obsesofobia... medo de engordar
Oneirofobia... medo de sonhar
Pantofobia... medo de todas as fobias
Pedofobia... medo das crianças
Penterofobia... medo da sogra ou do sogro
Sitofobia... medo de comida
Socerafobia... medo da madrasta ou do padrasto
Singenesofobia... medo dos parentes
Tafofobia... medo de ser enterrado vivo
Uiofobia... medo dos próprios filhos

Humor

Poucos dias após o nascimento do primeiro filho do casal, o marido che-
gou em casa, jogou o paletó sobre a cadeira, esparramou-se no sofá e 
ligou a TV. Nesse momento, a esposa pediu:
- Querido, você poderia trocar a fralda do Vinicius enquanto eu faço nosso 
jantar?
- Agora estou muito ocupado, meu bem. Você troca essa e eu troco a pró-
xima!
A mulher desligou o fogão, trocou a criança. Voltou e continuou a fazer o 
jantar. Mais tarde, o nenê sujou a fralda e a esposa fala:
- Querido, agora é a sua vez de trocar o bebe!
- Minha vez? Pergunta ele indignado.
- Você disse que iria trocar a próxima!
- Eu não disse a próxima troca... Eu disse a próxima criança...

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos 
tragados pelas rotinas da vida e desviados do caminho por orgulho, inve-
ja ou insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração 
tornou-se uma reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A 
duração é o que importa e não a velocidade. Se você está se tornando uma 
pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, encontra-se na direção 
certa e encontrará o caminho de volta. Pois parece que estejamos dando 
dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim mesmo. O progres-
so é um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É mais 
natural que queiramos parar de vez em quando. Isso não significa que 
estejamos regredindo, estamos consolidando e descansando. O progresso 
não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade e 
a compreensão, mas somos principiantes em relação â raiva e â paciência. 
É importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando e nem 
permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos, provérbios e citações

O mundo não melhora nunca, só piora de hora em hora.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.
Trabalhar para pobre é o mesmo que pedir esmolas para dois.
Um burro calado passa por sábio.
Os homens sempre são sinceros, apenas mudam as sinceridades.
Não seu se a vida está me levando ou se está me atropelando.

Defesa Civil de Taubaté 
participa de treinamento 

em Caraguá

Espetáculo convidado abre o 40º Feste

A Defesa Civil de Taubaté 
participa esta semana de 
treinamentos para a capa-
citação e especialização 
dos agentes municipais 
que operam os Planos Pre-
ventivos de Defesa Civil 
(PPDCs).
Os treinamentos acon-
tecem na terça e quarta-
feira, dias 13 e 14 de no-
vembro, no auditório da 
Associação Comercial de 
Caraguatatuba.
Serão abordados nos dois 
dias temas como Legisla-
ção Básica aplicada à Pro-
teção e Defesa Civil; Ge-
ologia aplicada à Proteção 
e Defesa Civil; Meteoro-
logia aplicada à Proteção e 
Defesa Civil; Registro de 

O 40º Feste – Festival 
Nacional de Teatro – co-
meça nesta quarta-feira 
(14), com a apresentação 
do espetáculo convidado 
“Ledores do Breu”, às 20 
horas, com o grupo Cia do 
Tijolo, de São Paulo. An-
tes da apresentação, o di-
retor de Cultura da Prefei-
tura, Alcemir Palma, fará a 
abertura oficial do evento.

Comunicação Preliminar 
de Ocorrência no Sistema 
Integrado de Defesa Civil 
(SIDEC); Procedimentos 
de Assistência Humanitá-
ria; Situação de Anorma-
lidade; Estrutura dos Pla-
nos Preventivos de Defesa 
Civil (PPDCs); Valores 
Acumulados de Chuva; 
Informações Meteorológi-
cas; Vistoria de Campo e 
Exercícios Práticos.
A Operação Chuvas de 
Verão da Defesa Civil 
acontece todos os anos no 
período de 1º de dezem-
bro a 31 de março. Desde 
o ano passado, uma ferra-
menta disponível em todo 
o Estado auxilia a Defesa 
Civil emitir alertas de ris-

Indicado para maiores de 
12 anos, o drama pretende 
ser uma reflexão sobre as 
consequências do analfa-
betismo e, principalmente, 
do analfabetismo funcio-
nal. A entrada é gratuita, 
mas os ingressos devem 
ser retirados na bilheteria 
do teatro a partir das 19 
horas.
O Feste é realizado pela 

cos de desastres via SMS 
diretamente à população.  
O cadastro pode ser feito 
pelo número 40199 com o 
CEP do usuário.
Com isso, o cidadão passa 
a receber alertas sempre 
que a Defesa Civil identi-
ficar uma situação de risco 
na área que abrange o CEP 
indicado.
A equipe da Defesa Ci-
vil de Taubaté conta com 
seis veículos, entre motos, 
camionetes e caminhão 
autobomba para o atendi-
mento das ocorrências. O 
endereço é avenida Pro-
fessor Gentil de Camargo, 
s/n – Jardim Sandra Maria. 
O atendimento é 24 horas 
pelo telefone 199.

Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, sob coordena-
ção do Departamento de 
Cultura, e segue até o dia 
25 de novembro, com es-
petáculos adultos, infantis, 
de Rua e convidados, todos 
com entrada gratuita. Con-
fira a programação com-
pleta no site da Prefeitura 
http://pindamonhangaba.
sp.gov.br/feste_2018/
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Pinda terá novos
combatentes mirins

contra o Aedes aegypti

Pinda chega a São Carlos
para a 82ª edição

dos Jogos Abertos

Pinda realiza primeira
feira regional Arte

Encanto em dezembro

Lançamento da Revisão
do Plano Diretor será
na próxima semana

Com a chegada do verão, 
período de maior proli-
feração do mosquito Ae-
des aegypti, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Saúde e Departamento 
de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde, está re-
alizando o treinamento de 
gestores para a criação de 
novos polos de combaten-
tes mirins nas escolas.
A formação foi realiza-
da na última terça-feira 
(13), no auditório da Santa 
Casa, integrando do plano 
municipal de combate ao 
Aedes aegypti. “Devido ao 
sucesso do projeto-piloto 

Nesta semana, a delega-
ção de Pindamonhangaba 
chegou a São Carlos para 
a octogésima segunda edi-
ção dos Jogos Abertos.  As 
equipes com os atletas co-
meçaram a chegar aos alo-
jamentos.
Desta vez, Pindamonhan-
gaba irá à competição com 
uma delegação de apro-
ximadamente 250 pesso-
as, entre atletas, técnicos 
e apoio, e participará das 
modalidades: atletismo, 
basquete, futsal, ginástica 
artística, ginástica rítmica, 

Artesãos de Pindamo-
nhangaba e região partici-
parão deste grande evento, 
que tem apoio do Governo 
do Estado, e será realizado 
no Largo do Quartel dias 
7, 8 e 9 de dezembro
Pindamonhangaba realiza, 
dias 7, 8 e 9 de dezembro, 
no Largo do Quartel, o I 
Festival Regional Arte En-
canto, com a participação 
de artesãos de Pindamo-
nhangaba e região, além de 
shows musicais. O evento 
é uma união entre Fundo 
Social de Solidariedade e 
Prefeitura, com apoio do 
Governo do Estado.
Na última quinta-feira (8), 
o prefeito e a primeira-da-
ma e presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Claudia Domingues, se 
reuniram com os artesãos 
da cidade, no Palacete das 
Palmeiras, para anunciar o 
evento em primeira mão e 
convidar a todos para par-

Pindamonhangaba fará a 
Revisão do Plano Diretor 
do município, e o lança-
mento oficial dos traba-
lhos será realizado na pró-
xima quarta-feira (21), às 
18 horas, no Auditório do 
Senac.
O Plano Diretor Participa-
tivo de Pindamonhangaba 
visa definir princípios e 
diretrizes para a ocupa-
ção ordenada do espaço 
urbano, com o objetivo 
de garantir o desenvolvi-
mento da cidade de forma 
qualitativa. A revisão do 
Plano Diretor é uma obri-
gação legal (Lei Federal 
10.257/2001 – Estatuto da 
Cidade) e que a cada 10 
anos deve ser atualizado 
para que seus  dispositivos 
regulamentadores sejam 
revisados, na perspectiva 
de combater as desigual-
dades na cidade, imple-
mentar propostas para 
ordenamento territorial, 
proporcionar sustentabili-
dade e melhores condições 

implantado na escola mu-
nicipal Isabel Nogueira, 
no Crispim, pretendemos 
estender a iniciativa para 
todas as escolas e cmeis 
da Rede Municipal de En-
sino que se interessarem 
em participar”, explicou o 
diretor do Departamento 
de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde, Rafael 
Lamana.
Os combatentes mirins 
são estudantes da Rede 
Municipal de Ensino que 
ajudam no combate aos 
criadouros do mosquito 
Aedes aegypti, tanto den-
tro da escola quanto na 
comunidade do entorno e, 

natação, capoeira, ciclis-
mo, damas, handebol, ma-
lha, voleibol e xadrez. O 
evento esportivo começou 
nesta terça-feira (13).
Segundo a Secretaria de 
Esportes, os classificados 
para os “Jogos Abertos” 
são os municípios que fo-
ram bem colocados por 
modalidade nos “Jogos 
Regionais”, desta forma, 
os melhores colocados das 
oito regiões esportivas do 
estado de São Paulo, se 
classificam para os “Jogos 
Abertos”.

ticiparem. Em setembro, 
o Fundo Social de Solida-
riedade de Pindamonhan-
gaba, representado pela 
presidente Cláudia Do-
mingues e assessor David 
Nerosi, havia participado 
de reunião na Secretaria 
de Cultura do Estado, em 
São Paulo, quando foram 
discutidas formas de be-
neficiar os artesãos de Pin-
damonhangaba e, a partir 
desta reunião, foi firmada 
a parceria e o Estado dis-
ponibilizará a estrutura de 
tendas e palco para a rea-
lização do Festival. “Con-
vidamos todos os artesãos 
a participarem deste Fes-
tival, porque a união de 
todos é fundamental para 
fortalecermos o artesanato 
da cidade e para que 2019 
seja um ano de mais traba-
lho e mais valorização do 
trabalho de cada profissio-
nal”, explicou a presidente 
do Fundo Social, Cláudia 

de qualidade de vida para 
a população.
Para a elaboração da Re-
visão do Plano Diretor, 
que será realizada no pe-
ríodo de novembro/2018 
a abril/2019, a Prefeitura 
criou um Núcleo Gestor, 
composto por profissio-
nais de vários segmentos 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. “O Plano Di-
retor é um plano de todos 
e para todos”, garantiu a 
secretária de Infraestrutu-
ra e Planejamento da Pre-
feitura, Marcela Franco. 
“Por isso, é de grande im-
portância a presença e par-
ticipação dos munícipes, 
inclusive das oficinas que 
realizaremos a partir do 
ano que vem”, explicou. A 
população poderá acom-
panhar todas as etapas do 
processo por meio do site 
da Prefeitura www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br 
e da página do Facebook 
Plano Diretor Pindamo-
nhangaba 2019. Poderá, 

principalmente, por meio 
de ações em suas casas.
“As crianças são ótimas 
aliadas nas ações contra 
o mosquito, pois levam 
as informações para suas 
casas e ajudam na cons-
cientização de seus pais 
e familiares. E, principal-
mente no caso do aedes, 
toda a colaboração da co-
munidade é bem-vinda, 
pois a grande maioria dos 
criadouros se encontra nos 
quintais. Se cada um fizer 
a sua parte, evitaremos do-
enças como dengue, Chi-
kungunya, zika e até febre 
amarela”, explicou Lama-
na. 

“É muito positiva a parti-
cipação de Pindamonhan-
gaba nos ‘Jogos Abertos’, 
algumas modalidades 
foram classificadas nos 
‘Jogos Regionais’ e esta-
mos fazendo de tudo para 
possibilitar a nossa ida. 
Incentivar o esporte e a 
evolução desses atletas é 
sem dúvida uma enorme 
alegria.
Estarei torcendo por todos 
nas competições”, destaca 
o secretário de Esportes, 
professor Everton China-
qui.

Domingues. O prefeito vê 
o artesanato como um im-
portante meio de geração 
de emprego e renda, por 
isso, desde o primeiro dia 
de sua gestão está inves-
tindo em melhorias para 
os artesãos da cidade. “A 
organização dos artesãos 
é muito importante para 
que todos sejam benefi-
ciados. Todas as ações do 
Fundo Social de Solida-
riedade recebem o apoio 
da Prefeitura, como a cria-
ção da loja no shopping, a 
participação do artesana-
to em eventos da cidade 
e, agora, a criação de um 
Festival Regional voltado 
para o artesanato, que será 
realizado em dezembro, 
no centro da cidade. Este 
evento vai beneficiar toda 
a população com mais op-
ção de compra para o Na-
tal, gerando para renda e 
movimentando ainda mais 
a economia”, comenta. 

ainda, participar das ofici-
nas, a partir de janeiro, que 
serão divididas em setores 
da cidade para colher in-
formações sobre a realida-
de. No total, oito oficinas 
serão realizadas nas áreas 
rural e urbana. Após, serão 
realizadas as audiências 
públicas, que contribui-
rão para a formatação do 
Plano Diretor, antes de ser 
enviado para a aprovação. 
A Secretaria de Infraes-
trutura e Planejamento da 
Prefeitura está à frente da 
revisão do Plano Diretor, 
por meio da empresa Geo 
Brasilis, vencedora do cer-
tame licitatório. O núcleo 
gestor contará com repre-
sentantes ainda da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico, Secretaria de 
Gestão e Articulação Po-
lítica, Secretaria de Ser-
viços Públicos, Secretaria 
de Negócios Jurídicos e 
Secretaria de Habitação, 
Meio Ambiente e Regula-
rização Fundiária. 



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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