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A GAzetA dos Municípios

Feiras livres chegam a 
12 bairros de Taubaté

Centro Cultural de 
Taubaté abre 209 vagas 

para oficinas

Prefeitura de Caçapava 
realiza operação tapa

buracos no Centro

Além do tradicional Mer-
cado Municipal e da feira 
do Mercatau a população 
taubateana conta, desde o 
ano passado, com 12 feiras 
livres em diversos bair-
ros da cidade. O Setor de 
Abastecimento da Secre-
taria de Serviços Públicos 
trabalha para a implanta-
ção das feiras em diferen-
tes pontos com o intuito de 
atender as demandas dos 
bairros. As feiras livres 
acontecem de terça-feira 

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté abre, a 
partir da próxima segun-
da-feira, dia 8 de janeiro, 
até o dia 26 de janeiro, ins-
crições para 209 vagas em 
oficinas do Projeto Comu-
nidade da Música, Dança 
Contemporânea, Oficina 
de Desenho e Pintura e Te-
atro Mambembe.
Os interessados devem 
comparecer ao Centro 
Cultural Toninho Mendes, 
que fica na praça Coronel 
Vitoriano, nº 1, Centro, 
munidos de cópia de um 
documento de identifica-
ção com foto e compro-
vante de endereço. Caso 
seja menor de idade, é 
obrigatória a apresentação 
da cópia do documento de 
identificação com foto do 

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Obras e Serviços Muni-
cipais, realizou operação 

a domingo, das 6h às 14h, 
e contam com barracas de 
hortaliças, frutas, artesa-
natos, doces, peixes, pastel 
e caldo de cana e até mes-
mo utilidades domésticas.
Taubaté conta com feiras 
livres nas seguintes loca-
lidades: praça Santa Te-
rezinha (orgânicos); rua 
Idalina Monteclaro Cé-
sar Mattos Gomes – Vila 
Aparecida; rua Antônio 
Cândido de Oliveira Filho 
(antiga avenida Um) –  Es-

responsável. O atendimen-
to será realizado das 8h às 
12h e das 13h às 17h.
O Projeto Comunida-
de da Música oferece 
46 vagas, sendo 21 para  
Viola Caipira e as restan-
tes para instrumentos de 
sopro como Trompete (7), 
Trombone (7), Eufônio 
(4), Tuba (3) e Trompa (4). 
É pré-requisito ter idade 
mínima de 08 anos de ida-
de.
Para a oficina de Dança 
Contemporânea e Criativa 
serão oferecidas 80 vagas 
destinadas às pessoas com 
mais de 4 anos de idade. 
É necessária, no momento 
da inscrição, a apresenta-
ção de um atestado médi-
co, certificando a aptidão 
para a prática de atividade 

tapa-buracos na Rua Tv. 
Luís Carlos Vilaça Koch, 
ao lado do Mercado Mu-
nicipal, para melhorar as 

planada Santa Terezinha; 
rua Aladin – Jardim Gu-
rilândia; praça da Incon-
fidência – Vila São José; 
rua Sagrado Coração de 
Jesus – Vila São Geraldo; 
rua Bagé – Parque Urupês; 
rua Firmo Mendes de Cas-
tilho – Cecap; rua Trinca-
ferro (antigo acesso nº 7) – 
Chácara Ingrid; praça São 
Gonçalo – São Gonçalo;  
avenida Vila Rica – Esti-
va e rua Prof. Sá Miranda 
Monteiro – Bonfim.

física.
A oficina de Desenho e Pin-
tura é direcionada aos in-
teressados com mais de 08 
anos de idade e tem 52 va-
gas disponíveis, divididas 
em manhã, tarde e noite.  
E outras 31 vagas são des-
tinadas ao teatro Mam-
bembe para pessoas porta-
doras de deficiência física 
ou mental e portadores de 
Síndrome de Down.
SERVIÇO: Inscrições em 
oficinas culturais
Dia: de 08 (segunda-feira) 
a 26 de janeiro (sexta-fei-
ra)
Hora: das 8h às 12h e das 
13h às 17h
Local: Centro Cultural To-
ninho Mendes
Endereço: Praça Coronel 
Vitoriano, nº 01/Centro

condições de tráfego no 
local. O serviço foi reali-
zado em toda extensão da 
rua.

Cadastro e recadastro 
para o Mercado de

Peixe estão abertos
em Ubatuba

Já estão abertas as inscri-
ções para cadastramento 
e recadastramento de pes-
cadores artesanais e seus 
prepostos bem como de 
comerciantes e seus aju-
dantes que têm interesse 
na ocupação de espaços 
junto ao Mercado Munici-
pal de Peixe de Ubatuba.
Os interessados deverão 

obter a lista de documen-
tos necessários e outras 
informações pertinentes 
junto à secretaria munici-
pal de Agricultura, Pesca e 
Abastecimento (SMAPA), 
localizada na Praça 13 de 
Maio, 200, Centro, no ho-
rário de seu funcionamen-
to, de segunda a sexta-fei-
ra, das 8 horas às 12 horas 

e das 14 horas às 17 horas.
O cadastro e recadastro po-
derá ser efetuado até o dia 
28 de fevereiro de 2018, 
sem previsão de prorroga-
ção. A SMAPA orienta a 
todos os interessados que 
procurem o quanto antes 
as informações necessá-
rias e realizem o cadastra-
mento ou sua renovação.
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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

Quem nunca viu um cãozinho aguardando ansiosamente na porta a chega-
da dos donos segundo antes deles entrarem em casa? Não é que ele tenha 
decorado o horário em que as pessoas chegam. O olfato é um dos sentidos 
mais aguçados do cão, assim como a audição. Os cachorros possuem cer-
ca de 220 milhões de células olfativas. O ser humano só possui 5 milhões. 
Na hora de ouvir os sons, os bichinhos conseguem descobrir a direção de 
origem de um barulho em 6 centésimos de segundos e recebê-lo a uma 
distância até 4 vezes maior do que os humanos. Os sentidos caninos já são 
usados há muito tempo para ajudar o homem. Cães farejadores já é um 
fato corriqueiro. Mas agora, esses animais conseguem detectar pelo chei-
ro a presença do câncer de pulmão e até a chegada de uma crise epilética. 
Já com os ouvidos são capazes de reconhecerem sinais em uma freqüên-
cia tão alta que os outros seres não conseguem captar. 

Humor

Um mineirinho comprou um sitiozinho lá pras bandas de Juiz de Fora. O 
trem tava abandonado, mato alto, sujeira pra todos os lados. Aos poucos 
arrumou tudo, reformou e pintou a casinha, fez um chiqueirinho, um gali-
nheirinho, podou e pintou os pés das árvores frutíferas de branco, até que 
deixou tudo bem bonitinho, tudo bem cuidadinho.
O padre da cidade, de passagem pelo local, viu tudo aquilo e interessado 
no dízimo, parou para um cafezinho e diz:
- Uai! Mas que belo trabalho você fizeram!
E o mineirinho perguntou:
- Vocês? Vocês quem?
E o padre respondeu:
- O senhor e Deus!
E o mineirinho retrucou:
- Óia! Mas o senhor precisava de ver quando ele cuidava disso aqui sozi-
nho...
***
Juquinha e seu amigo Jesus, voltavam pra casa quando passaram por um 
pé de goiaba. Jesus descalço por ser um garotinho pobre diz ao Juquinha:
- Vou subir e pegar umas goiabas. Me empreste o seu chinelo?
Juquinha empresta e Jesus começa a escalar a goiabeira. Na copa esta-
vam as melhores goiabas. Jesus então sobe e sai do campo de visão do 
Juquinha. Cinco minutos se passaram e nada de Jesus descer. Juquinha, 
impaciente, olhando para o alto, começa a gritar:
- Desce Jesus! Desce logo Jesus!
O padre da paróquia local passava e tocado pelo que via diz ao Juquinha:
- Que lindo de sua parte, chamar por Jesus, mas infelizmente Jesus subiu 
para nunca mais voltar!
E o Juquinha responde:
- Filho da mãe, ele levou os meus únicos chinelos!

Mensagens

Hoje diga com convicção, tenho a certeza de possuir uma força viva e 
cósmica divina que suplanta qualquer problema e pode me conduzir às 
alturas. Peço a essa força se apresentar, produzir resultados e me dar pra-
zer. Confio e me apoio nela. Ponho em prática os pensamentos positivos. 
Trabalho e oro com vontade e esperança. Quando me vejo com capacida-
de, essa força é a capacidade. Se me vejo inteligente, ela é a inteligência. 
O mesmo acontece quando penso em ser bom e ser feliz. Amo essa força 
e agradeço a Deus por isso.
***
A aparência é um vitral gracioso para as suas horas de laser, é amparo des-
tinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias doura-
dos, é suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma não 
é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis, é valor subs-
tancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso 
vinho para os seus minutos de camaradagem, é porta valiosa para que 
você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos evoluídos. A 
boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio, é o meio 
de você ajudar o companheiro que necessita. A confiança não e um néctar 
para as suas noites de prata, é refúgio certo para as ocasiões de tormenta. 
O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos 
de anil, é manancial de força para os seus dias de luta. A resistência não é 
adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de 
simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que compe-
tem ao seu espírito. A virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado de 
esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.  

Pensamentos, provérbios e citações

A amizade é um amor que nunca morre.
A vida é o que se inspira no amor e é guiada pela sabedoria.
Quem inventou a distância não sabia da dor da saudade.
O mundo é redondo para que sofram os quadrados.
Não basta conquistar a sabedoria é preciso saber usá-la.

Bibliotecas recebem
doações de kits sobre a 

cultura brasileira
em Pindamonhangaba

Exposição de Janeiro no 
Palacete será sobre

inspirações do cotidianoem 
Pindamonhangaba

No dia 21 de dezembro, as 
Bibliotecas Públicas Mu-
nicipais de Pindamonhan-
gaba receberam da SP Lei-
tura, Organização Social 
da Cultura, a doação de 6 
kits com 100 livros cada, 
para as seis bibliotecas do 
município, cadastradas no 
SISEB - Sistema Estadual 
de Bibliotecas Públicas de 
São Paulo.
As unidades são: “Ver. 

A primeira exposição des-
te ano realizada no Palace-
te 10 de Julho será sobre 
inspirações do cotidiano 
do artista Robson Matias.
Nascido em Taubaté, atu-
almente o artista é mora-
dor de Pindamonhangaba, 
cidade que serviu de ins-
piração para a criação das 
obras. Robson descobriu 
seu talento para arte des-

Rômulo Campos D’Ara-
ce” (Bosque da Prince-
sa), “Maria Bertha César” 
(Moreira César), “Maria 
do Carmo dos Santos Go-
mes” (Vila São Benedito), 
“Indústria do Conheci-
mento – SESI” (São Be-
nedito), Castolira e Ara-
retama. Os livros de arte 
retratam a cultura nacional 
como a arquitetura, a mú-
sica, dança, arte, fauna, 

de criança e ao longo dos 
anos foi se encaminhando 
para a pintura a óleo ex-
pressionista, se formando 
em Artes Visuais pela Uni-
tau e aperfeiçoando suas 
habilidades.
Todas as telas da expo-
sição são datadas do ano 
de 2017, as obras ante-
riores serviram de base 
para aperfeiçoar suas 

ponto turísticos entre ou-
tros. Entre o acervo adqui-
rido estão as obras: Aqua-
rela do Brasil, A Princesa 
da Lapa, Festas no Brasil, 
Francis Hime: trocando 
em miúdo as minhas can-
ções e Museu Pelé.
Durante o mês de janeiro 
as Bibliotecas irão funcio-
nar de segunda a sexta, das 
8h às 12h e das 13h30 às 
17h.

técnicas. O artista cos-
tuma retrata a natureza, 
 a cultura religiosa e re-
gional e as faces do nosso 
povo, visando expressar 
seus sentimentos através 
das telas. 
Para prestigiar as obras, 
basta visitar o Palacete 10 
de Julho, que funciona de 
segunda a sexta, das 8h às 
17h.
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Fundart realiza credenciamento 
de arte-educadores para o ano 

de 2018 em Ubatuba

A Fundação de Arte e Cul-
tura de Ubatuba (Fundart) 
informa que estão abertas 
até o dia 22 de janeiro as 
inscrições para o creden-
ciamento de arte-edu-
cadores interessados na 
execução de oficinas cul-
turais do programa “Arte 
para Todos” para o ano 
de 2018. Os interessados 
em se inscrever poderão 
participar gratuitamente 
de uma capacitação para 
conhecimento do edital do 
programa e elaboração do 
plano de trabalho de ofici-
na cultural, um dos itens 
necessários para o creden-
ciamento junto à Fundart. 
A atividade acontecerá no 
dia 9 de janeiro de 2018 

em dois períodos, confor-
me disponibilidade do in-
teressado: das 9h às 11h e 
das 15h às 17h, no Sobra-
dão do Porto. As oficinas 
culturais poderão ser rea-
lizadas tanto em espaços 
públicos disponibilizados 
pela Fundart quanto em 
parceria, em locais cedi-
dos por entidades diversas, 
ampliando o atendimento 
a um número maior da po-
pulação nas cinco regiões 
do município. As oficinas 
compreendem a realização 
de atividades semanais de 
aspecto prático, artístico 
e cultural que priorizem o 
desenvolvimento das po-
tencialidades expressivas, 
estimulem a sensibilidade, 

ampliem a comunicabili-
dade e contribuam para a 
autoestima e a formação 
cidadã.
Para se credenciar como 
arte-educador, é preci-
so comparecer à sede da 
Fundart, que fica na Praça 
Nóbrega, 54, no Centro, 
das 8h às 12h e das 14h 
às 18h, preencher ficha de 
inscrição específica e en-
tregar lista de documentos 
necessários.
Mais informações: cultu-
ral@fundart.com.br
O edital completo de cre-
denciamento de arte-edu-
cadores para 2018 está dis-
ponível na página http://
fundart.com.br/institucio-
nal/editais/

Policiais da Atividade 
Delegada flagram

suspeitos com drogas
e arma em Taubaté

Policiais militares que in-
tegram a Atividade Dele-
gada em Taubaté flagraram 
na tarde da última quinta-
feira, dia 4 de janeiro, dois 
suspeitos com drogas e um 
revólver no bairro Parque 
Ipanema.
Os policiais militares fa-
ziam ronda pela rua José 
Marcelino de Moura Mo-
rais quando, por volta das 
16h, perceberam o deslo-
camento de um rapaz em 

direção a uma edificação 
abandonada já conhecida  
como ponto de venda e 
uso de entorpecentes.
No local estavam E.H.A.S. 
e F.F.S. Os policiais en-
contraram com eles um 
revólver calibre 38, com 
numeração suprimida 
contendo três munições, 
R$ 176 em dinheiro, dois 
celulares, 207 invólucros 
de cocaína, 36 gramas de 
substância com aparência 

de pasta base, 60 pedras 
de crack, uma porção ain-
da maior de crack, quatro 
porções de maconha, uma 
faca, uma balança de pre-
cisão e embalagens para 
acondicionamento de dro-
gas.
A ocorrência foi apresen-
tada à Dise (Delegacia de 
Investigação sobre Entor-
pecentes) de Taubaté e a 
dupla permanece à dispo-
sição da justiça.

Prefeitura de Caçapava 
realiza benfeitorias no 
Cemitério Municipal

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Obras e Serviços Muni-
cipais, através do DSM 
(Departamento de Servi-
ços Municipais), intensifi-
cou o serviço de limpeza e 
manutenção no Cemitério 
Municipal “São João Ba-
tista” para melhor atender 
a população.
Capina, varrição, poda 
de árvores e retirada de 
entulhos foram realiza-
dos no local, além da or-
ganização de materiais, 
colocação de novas ca-
çambas e dedetização.  
No período de chuvas, o 
mato tende a crescer mais 
rápido, mas a prefeitura 
mantém cronograma e re-
aliza os serviços periodi-
camente.
O Cemitério Municipal 
também está receben-
do diversas benfeito-
rias e modificações ad-

ministrativas, a sala de 
recepção teve todo seu 
mobiliário trocado e orga-
nizado, e será implantado, 
em breve, um sistema de 
informatização de dados.  
O processo está em fase de 
coleta de dados e agilizará 
o atendimento da popula-
ção. “Tudo será digitaliza-
do, cadastros, dados dos 
túmulos, entre outros. A 
dinâmica terá maior flui-
dez e controle dos dados 
dos munícipes”, explica 
Antônio Marcos, adminis-
trador do cemitério.
A equipe também realiza 
rotineiramente o recolhi-
mento de vasos e recipien-
tes que podem acumular 
água, para evitar a prolife-
ração de insetos, principal-
mente o mosquito Aedes 
Aegypti, transmissor da 
dengue.
Vale ressaltar, que a Pre-
feitura de Caçapava, atra-

vés das secretarias de 
Obras e Serviços Muni-
cipais e Justiça e Direi-
tos Humanos, está com 
processo em andamento  
para solução definitiva das 
famílias que compraram 
jazigos nas áreas (quadras 
39 e 42), interditadas no 
mês de julho (2017), pela 
Cetesb (Companhia Am-
biental do Estado de São 
Paulo). Para mais infor-
mações sobre os jazigos 
confira nota oficial aqui.
A manutenção dos túmu-
los é de responsabilidade 
dos proprietários, caben-
do à Secretaria de Obras e 
Serviços Municipais o tra-
balho dos espaços comuns.  
“Todas as benfeitorias têm 
como objetivo acolher, 
da melhor forma, os mu-
nícipes que frequentam 
o local, essa é a nossa in-
tenção”, conclui Antônio 
Marcos.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Lici-
tação na modalidade CONVITE nº 01/2018, Processo nº 01/2018, Edital 01/2018, 
para Prestação de Serviços de Calçamento Trecho da Estrada no Bairro Palmital. 
Abertura da Sessão Pública dia 18/01/2017 às 08:20 horas. Os interessados po-
derão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal 
até o dia 17/01/2018, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/
SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.redencaodaserra.
sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal
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Departamento de
Habitação finaliza

processo para sorteio 
de moradias em Taubaté

Prefeitura  de Caçapava 
continua com manutenção 

em vias públicas

Guarda Civil de Taubaté cria Boletim de
Ocorrência

Wesley Safadão é a
principal atração do 
Fest Verão Caraguá
nesta quinta-feira

O Departamento de Habi-
tação de Taubaté informa 
que o processo de aprova-
ção cadastral das famílias 
inscritas para o conjunto 
habitacional Vista das Pal-
meiras está em fase final, 
com 659 nomes aptos para 
sorteio. Os números cons-
tam da 29ª análise encami-
nhada pelo agente finan-
ceiro à prefeitura.
De acordo com o docu-

A Prefeitura de Caçapava 
através da Secretaria de 
Obras e Serviços Muni-
cipais, por meio do DSM 
(Departamento de Servi-
ços Municipais), segue re-
alizando limpeza nas prin-
cipais vias da cidade.
Na última semana, a Ave-
nida Dr. Pereira Bueno re-

Portaria da Secretaria de 
Segurança Pública de 
Taubaté publicada nesta 
sexta-feira institui o Bo-
letim de Ocorrência da 
Guarda Civil Municipal de 
Taubaté. O  BO/GM tem 
por objetivo o registro de 
ocorrências atendidas pela 
GCM.

Os últimos ingressos ain-
da podem ser encontrados 
para a principal atração do 
Fest Verão Caraguá 2018.
O fenômeno Wesley Safa-
dão sobe ao palco da Praça 
de Eventos do Porto Novo 
na próxima quinta-feira 
(11/01), a partir das 23h. 
Antes, quem se apresen-
ta é o cantor sertanejo De 
Lukka Junior.
Safadão já gravou vídeo 
nas redes sociais convi-
dando os fãs para lotar a 
Praça de Eventos, prome-
tendo agitar o público com 
seus principais sucessos 
como “Sonhei que tava 
me casando”, “A dama e 
o vagabundo”, “Tim Tim”, 
“Sou mais forte”, “Se é 
pra gente ficar”, “Camaro-
te”, entre outros.
O cantor Wesley Safadão 
não está no topo das pa-
radas da música do Brasil 
por acaso. Sempre inova-
dor, o artista é conhecido 
pelo seu repertório atuali-
zado e por ter as melhores 
músicas cantadas em seu 
show. Wesley Safadão ga-

mento, ainda existem 63 
dossiês em diligência, 45 a 
revalidar junto ao banco e 
25 considerados desenqua-
drados. Outras 67 visitas 
domiciliares devem ser re-
alizadas pelo departamen-
to este mês. A expectativa 
é de que os nomes restan-
tes passem pela avaliação 
do banco em seguida para 
que o sorteio dos imóveis 
possa ser viabilizado em 

cebeu a equipe de limpeza 
para poda, capina, varri-
ção e pintura de guias.
A Avenida Monsenhor Te-
odomiro Lobo, no bairro 
Residencial Maria Elmira, 
também recebeu os servi-
ços, além de limpeza no 
córrego e recolhimento de 
resíduos descartados irre-

No documento padroni-
zado, que segue o modelo 
utilizado por outras insti-
tuições de segurança, são 
detalhadas a origem da co-
municação, dados da ocor-
rência, apreensões e qua-
lificação dos envolvidos, 
entre outros dados.
Órgãos Públicos, re-

nhou fama nacional com 
sua voz, e já até gravou 
DVD ao vivo fora do país, 
em Miami/EUA.
Ingressos
Os preços dos ingressos 
variam de acordo com o 
setor e os valores se refe-
rem ao 4º lote de venda do 
show do cantor: pista (R$ 
100), área vip (R$ 150) e 
camarote (R$ 200). Ido-
sos, estudantes com cartei-
rinha e servidores públicos 
municipais com crachá ou 
holerite pagam meia en-
trada somente para o setor 
pista. Pessoas com defici-
ência não pagam.
Os ingressos podem ser 
adquiridos nos seguintes 
pontos de venda:
- Caraguá Praia Shopping
Av. Arthur Costa Filho, 
937, Centro de Caraguata-
tuba (das 10h às 21h)
– Praça da Cultura (Praça 
de Eventos do Centro)
Av. Arthur Costa Filho, 
s/n, Centro de Caraguata-
tuba (das 18h às 24h)
– Água do Mar
Calçadão Santa Cruz, 131, 

cerca de 60 dias.
O conjunto Vista das Pal-
meiras está localizado 
no bairro do Barranco. 
O empreendimento tem 
832 moradias, divididas 
em três condomínios, to-
talizando 52 edifícios de 
quatro andares. Cada torre 
tem 16 apartamentos de 
49,91m2, com dois quar-
tos, sala, cozinha, área de 
serviço e banheiro.

gularmente.
As operações de limpeza 
não param. Os serviços es-
tão sendo regularizados e 
toda cidade será atendida 
gradualmente, através do 
DSM (Departamento de 
Serviços Municipais) e do 
novo contrato com a em-
presa Nova Opção.

partições da prefeitu-
ra e pessoas envolvidas 
na ocorrência poderão 
solicitar o fornecimen-
to de cópia do BO/GM,  
sendo obrigatória justifi-
cativa do pedido que, após 
protocolado, deverá ser 
fornecida no prazo máxi-
mo de 10 dias.

Loja 2, Centro de Cara-
guatatuba (horário comer-
cial)
– Big Apple
Rua Dona Maria Alves, 
370, Centro de Ubatuba 
(horário comercial)
– Água do Mar
Rua Duque de Caxias, 22, 
Centro de São Sebastião 
(horário comercial)
– BR Mania
Av. Benedito Matarazzo, 
9183, Jd. Osvaldo Cruz – 
São José dos Campos (ho-
rário comercial)
– Espeto e Viola
Estrada Martins Guima-
rães, 120, Vila Tesouro – 
São José dos Campos (ho-
rário comercial)
– Vendas pela internet
www.aloingresso.com.br
Excepcionalmente, os 
portões para o show 
de Wesley Safadão se-
rão abertos às 18h.  
A organização do evento 
indica a compra do ingres-
so dos pontos de venda 
oficiais, pois haverá rigo-
rosa fiscalização na porta-
ria principal.

Cadastro e recadastro 
para o Mercado de Peixe 

estão abertos em Ubatuba
Já estão abertas as inscri-
ções para cadastramento 
e recadastramento de pes-
cadores artesanais e seus 
prepostos bem como de 
comerciantes e seus aju-
dantes que têm interesse 
na ocupação de espaços 
junto ao Mercado Munici-
pal de Peixe de Ubatuba.
Os interessados deverão 

obter a lista de documen-
tos necessários e outras 
informações pertinentes 
junto à secretaria munici-
pal de Agricultura, Pesca e 
Abastecimento (SMAPA), 
localizada na Praça 13 de 
Maio, 200, Centro, no ho-
rário de seu funcionamen-
to, de segunda a sexta-fei-
ra, das 8 horas às 12 horas 

e das 14 horas às 17 horas.
O cadastro e recadastro po-
derá ser efetuado até o dia 
28 de fevereiro de 2018, 
sem previsão de prorroga-
ção. A SMAPA orienta a 
todos os interessados que 
procurem o quanto antes 
as informações necessá-
rias e realizem o cadastra-
mento ou sua renovação.


