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A GAzetA dos Municípios

Centro Cultural de 
Taubaté abre mais 200 

vagas em oficinas
artísticas

Taubaté inicia envio de 
SMS a pacientes da Rede 

Municipal de Saúde

Palacete 10 de Julho tem novas 
exibições gratuitas de cinema

Carnaval Solidário
terá segurança e muita 

diversão em Pinda

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté abre 
80 vagas para oficina de 
sapateado para iniciantes 
e outras 120 vagas para 
oficina de teatro no Centro 
Cultural Toninho Mendes. 
As inscrições podem ser 
efetivadas até o dia 16 de 
fevereiro (sexta-feira), das 
8h às 12h e das 13h às 17h.
O sapateado é um estilo de 
danças que mistura ritmo, 
som e técnica, movimen-
to e estilo e as vagas são 
para crianças a partir dos 
8 anos de idade até adul-
tos maiores de 18 anos em 
cinco turmas nos períodos 
da manhã e tarde.
As 80 vagas serão distri-
buídas nos seguintes ho-
rários: às segundas-feiras, 
das 9h30 às 10h30 para 
adolescentes acima dos 

A Prefeitura de Taubaté 
inicia, a partir desta quin-
ta-feira, dia 8 de feverei-
ro, o serviço de envio de 
mensagens de SMS para 
pacientes atendidos pela 
Rede Municipal de Saúde.
As mensagens serão enca-

Após a sessão do docu-
mentário “#Resistência” 
no dia 31 de janeiro, o 
Palacete 10 de Julho exi-
birá, gratuitamente, novos 
filmes nos dias 7 e 21 de 
fevereiro. Em ambas datas 
as exibições começarão às 
19h e a distribuição dos 
ingressos será a partir das 
18h30.
A cada dia, estarão dis-
poníveis somente 50 lu-
gares. Sendo que, nesta 
quarta-feira (7), o filme 
apresentado será o “Quase 

Após o sucesso do Pré-
Carnaval de Moreira César 
e do Festival de Marchi-
nhas, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba está finali-
zando os últimos detalhes 
para o Carnaval Solidário 
2018. A programação da 
folia terá um aquecimento 
na quarta-feira (7), com o 
bloco da Ferroviária, e as 
atrações começam mesmo 
na sexta-feira (9), com o 
bloco Socó da Madrugada, 
que volta para o período 
noturno.
Sábado, domingo, segun-
da e terça-feira de Car-
naval terão diversas atra-
ções gratuitas para toda a 
família. Além dos blocos 
de São Luiz do Paraitinga 
e das atrações no Parque 
da Cidade e no Largo do 
Quartel, a programação 
oficial contará ainda com 
a participação dos blocos 
carnavalescos da cidade, 
garantindo a animação em 
diversos locais.
“Estamos preparando uma 
festa bonita e organiza-
da, para as famílias, com 
segurança e alegria. As 
atrações tanto no Largo do 
Quartel, como no Parque 
da Cidade, foram progra-
madas para atender a um 
grande público, com es-
trutura de banheiros, espa-
ços cobertos, sonorização 
de qualidade, enfim, tudo 

14 anos de idade. No pe-
ríodo da tarde, das 13h30 
às 14h30, as aulas são para 
as crianças de 8 a 14 anos. 
Para os adultos, acima de 
18 anos, as aulas acon-
tecerão às quintas-feiras, 
das 17h30 às 18h30. E 
ainda nas sextas-feiras, 
pela manhã, outras duas 
turmas serão criadas. Uma 
turma das 9h às 10h para 
crianças de 8 a 12 anos e 
das 10h às 11h para jovens 
de 12 a 15 anos. No final 
da oficina serão montadas 
coreografias para apresen-
tação ao público.
As 120 vagas para oficina 
de teatro atenderão turmas 
de segunda a sexta-feira, 
exceto quartas-feiras. Nas 
aulas serão trabalhadas 
técnicas de improvisação, 
exercícios de interpreta-

minhadas por celular para 
a confirmação do agenda-
mento de consultas com 
especialistas e exames, 
bem como avisos de can-
celamento e alertas sobre 
faltas.
A prioridade é reduzir 

samba”, uma produção na-
cional dirigida e roteiriza-
da por Ricardo Targino e 
tem a classificação indica-
tiva para o público acima 
de 16 anos.
Já no dia 21, a sessão 
gratuita mostrará o do-
cumentário “Terreiros do 
Brincar”, que retrata a par-
ticipação de crianças em 
vários grupos de manifes-
tações populares em qua-
tro estados brasileiros e a 
sua relação com um brin-
car coletivo, inter-geracio-

voltado para que os foli-
ões possam se divertir sem 
maiores preocupações”, 
explicou o coordenador de 
Eventos, Ricardo Flores.
Carnaval Solidário
Além da troca de abadás 
promovida pelo Juca Teles 
e Fundo Social de Solida-
riedade, que resultou em 1 
tonelada de alimentos, na 
última semana, o Carna-
val Solidário também terá 
arrecadação de alimentos 
entre os blocos participan-
tes da programação e es-
tacionamento solidário no 
Parque da Cidade, com se-
guro, e que será revertido 
para as instituições sociais 
cadastradas.
Segurança em todos os lo-
cais A segurança durante 
o evento merece atenção 
especial da equipe de or-
ganização. Prefeitura, Po-
lícia Militar, empresa de 
segurança privada têm se 
reunido constantemente 
para desenvolver as me-
lhores estratégias que se-
rão aplicadas no Parque da 
Cidade - local que recebe 
atividades carnavalescas 
noturnas, neste ano, pela 
primeira vez, e também no 
Largo do Quartel.
Entre as definições para o 
Parque da Cidade, a proi-
bição do uso de garrafas 
de vidro, a instalação de 
duas torres de vigilância 

ção para desinibição e tra-
balhos em grupos para de-
senvoltura e socialização. 
O foco principal da oficina 
é o trabalho em palco e na 
conclusão do curso uma 
peça teatral será produzida 
para apresentação.
As aulas de segundas-fei-
ras, das 14h30 às 15h30, 
são para crianças de 8 a 
11 anos. Às terças-fei-
ras, das 8h às 9h30, o 
público atendido será o 
de adultos maiores de 18 
anos, das 10h às 11h. E 
das 15h às 17h o curso é 
destinado aos maiores de 
40 anos. Às quintas-fei-
ras, no período da ma-
nhã, das 9h30 às 10h30,  
as oficinas serão para jo-
vens entre 12 e 15 anos 
e a tarde, das 15h às 17h, 
para adultos acima de 40 
anos. Às sextas-feiras no 
período da tarde, das 14h 
às 15h, crianças de 11 a 
13 anos e das 15h às 17h, 
adolescentes dos 14 aos 
18 anos poderão participar 
das oficinas.
O Centro Cultural Toninho 
Mendes fica à Praça Coro-
nel Vitoriano, 1 no Centro. 
Mais informações pelo nú-
mero 3621-6040.

as faltas nos procedi-
mentos, que chegam a 
30% em alguns casos,  
além de dar mais conforto 
aos usuários da rede pú-
blica e permitir um aten-
dimento com maior quali-
dade.

nal e sagrado. O filme tem 
a classificação indicativa 
livre, permitida para todos 
os públicos.
Lembrando que essas exi-
bições de cinema consis-
tem em uma realização do 
Cine Didun com apoio da 
Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento de 
Cultura, e do Video Camp 
e será apresentada no Pala-
cete 10 de Julho, localiza-
do na Rua Deputado Claro 
César, 33 – Centro.

da PM, além de uma base 
para a polícia e outra para 
a Guarda Municipal. A PM 
fará, ainda, revista aleató-
ria na entrada do Parque, 
durante todo o período de 
Carnaval. Também haverá 
uma câmera no Parque da 
Cidade ligada ao COI, mo-
nitoramento 24 horas den-
tro do Parque e integração 
entre a Guarda Municipal 
que estará no centro de 
operações em comunica-
ção direta via rádio com os 
policiais que estarão den-
tro do parque. A área desti-
nada ao público no Parque 
está preparada para rece-
ber até 64 mil foliões.
O percurso dos blocos de 
São Luiz, saindo da Pra-
ça do Quartel até as pro-
ximidades do Parque da 
Cidade, também terá mo-
nitoramento por meio das 
câmeras do COI, além 
de acompanhamento da 
Guarda Municipal.
“Importante esclarecer 
que os blocos de São Luiz 
não irão entrar no Parque 
da Cidade, por medidas 
de segurança, e para isso 
teremos todo o apoio do 
Departamento de Trânsi-
to com o fechamento das 
ruas. Além disso, já fecha-
mos a área de mata do Par-
que, para conter o acesso 
a áreas não monitoradas”, 
destacou Ricardo Flores.
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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

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. 

Cartório do Registro Civil de Tremembé/SP

Livro D-24, FLS. nº 229, Termo nº 6726
Faço saber que pretendem se casar CLAUDIO MATEUS MOTTA DAS DORES 
e ALBENIZE CRISTINA MARCONDES DE MOURA, aprensentando os do-
cumentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 4 de maio de 1985, de pro-
fissão empresário, de estado civil solteiro, residente e domiciliado à Rua Primei-
ro de Janeiro, nº 221, Centro, nesta cidade, filho de MÁRIO DAS DORES, de 52 
anos, nascido na data de 29 de dezembro de 1965 e de SILVANA APARECIDA 
MOTTA DAS DORES, de 51 anos, nascida na data de 14 de novembro de 1966, 
ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP e naturais de Tremembé/SP. 
Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 25 de maio de 1983, de profissão 
empresária, de estado civil solteira, residente e domiciliada à Rua Joaquim Tavo-
ra, nº 267, Centro, Tremembé/SP, filha de JOÃO DE MOURA, de 53 anos, nas-
cido na data de 13 de setembro de 1964 e de MARIA OLIVIA MARCONDES 
DE MOURA, de 54 anos, nascida na data de 9 de janeiro de 1964, ambos resi-
dentes e domiciliados em Tremembé/SP e naturais de 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. 

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D-24, FLS. nº 229, Termo nº 6727
Faço saber que pretendem se casar RILDO LEMES e FLAVIA MARIA DOS 
SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, 
incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, 
nascido em 18 de dezembro de 1972, de profissão servidor público, de estado 
civil divorciado, residente e domiciliado na rua Pedro Celete nº 1271, Jd. dos Eu-
caliptos, nesta cidade, filho de EURIPEDES LEMES, falecido em Tremembé/SP 
na data de 22 de setembro de 2004 e de FRANCISCA ROMANO LEMES, de 64 
anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 9 de março de 1953, residente 
e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Pindamonhangaba - SP, nascida 
em 23 de setembro de 1980, de profissão professora, de estado civil divorciada, 
residente e domiciliada na rua Pedro Celete nº 1271, Jd. dos Eucaliptos, nesta 
cidade, filha de LUCINDA ROSA DOS SANTOS CARVALHO, falecida em 
Taubaté/SP na data de 1 de agosto de 2013. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório 
e cópia para a imprensa local desta cidade.

VAGAS
DISPONÍVEIS

NO PAT
DE TAUBATÉ

Auxiliar de Limpeza
Auxiliar de Manuten-
ção Predial
Vendedor Interno

Endereço: Piso superior 
da Rodoviária Velha
Horário de atendimen-
to ao público: segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
17h
Telefone: 3632-3984

Cadastro para Empre-
sas As empresas que 
têm o interesse em ca-
dastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo 
e-mail: taubatepatva-
gas@gmail.com

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté, em 
parceria com o Sesc, pro-
move todas as quartas-fei-
ras, às 19h30, durante o 
mês de fevereiro, sessões 
de cinema gratuitas no 
Centro Cultural Toninho 
Mendes.
O objetivo do projeto é 
fomentar a sétima arte e 
a exibição de películas 
que estão fora do circuito 
comercial, além de apro-
ximar a população das 
atividades oferecidas pelo 
Centro. Assim, os amantes 
do cinema poderão confe-
rir uma programação va-
riada, de diretores interna-
cionais e nacionais.
O Centro Cultural fica na 
praça Coronel Vitoriano, 
01 no Centro. Para mais 
informações, o telefone é 
o 3621-6040.
Confira a programação:
07/02 Azul Profundo (Dir. 
Ari Bafalouka): Dimitri 
(Sotiris Patras) é um nada-
dor profissional, que está 
prestes a assinar um im-
portante contrato com um 
patrocinador. Ele dedica 
a vida aos treinos, até um 
dia conhecer a militan-
te ambiental Elsa (You-
lika Skafida), que deseja 
melhorar sua capacidade 
respiratória. Logo Dimitri 

passa a lhe dar aulas e não 
demora muito para que 
eles engatem o namoro. 
Entretanto, um ano depois 
eles enfrentam problemas 
no relacionamento devido 
à dedicação dela às ativi-
dades de proteção ambien-
tal.
14/02  Tango Livre (Dir. 
Frédéric Fonteyne ): Jean-
Christophe (François Da-
miens) é guarda penitenci-
ário e se encanta com uma 
mulher (Anne Paulicevi-
ch) que conhece na aula 
semanal de tango. Eles se 
reencontram quando ela 
vai visitar o marido preso 
e o guarda acaba envol-
vido na complicada vida 
amorosa da mulher.
21/02  Asterix e o Do-
mínio dos Deuses (Dir. 
Louis Clichy, Alexandre 
Astier): O imperador ro-
mano Júlio César sempre 
quis derrotar os irredutí-
veis gauleses, mas jamais 
teve sucesso em seus pla-
nos de conquista. Até que, 
um dia, ele resolve mudar 
de estratégia. Ao invés de 
atacá-los, passa a oferecer 
os prazeres da civilização 
aos gauleses. Desta forma, 
Júlio César ordena a cons-
trução da Terra dos Deuses 
ao redor da vila gaulesa, 
de forma a impressioná

-los e, assim, convencê-los 
a se unir ao império roma-
no. Só que a dupla Asterix 
e Obelix não está nem um 
pouco disposta a cooperar 
com os planos de César.
28/02  A Sombra do Vul-
cão (Dir. John Huston): Na 
noite da Festa dos Mortos 
(dia dos finados mexicano) 
de 1938, em Cuernavaca, 
México, o cônsul britânico 
demissionário e alcoóla-
tra Geoffrey Firmin (Al-
bert Finney) vai à Igreja 
pedir pelos que não têm 
ninguém, pelos perdidos, 
em especial ele próprio, 
abandonado pela esposa. 
No dia seguinte, Yvonne 
(Jacqueline Bisset), que o 
tinha deixado para tentar 
a profissão de atriz, volta 
à Cuernavaca. Porém, as 
marcas deixadas por sua 
partida são maiores do que 
ela imaginava. Ele tem di-
ficuldade em se relacionar 
não somente com ela, mas 
também com o próprio ir-
mão, o aventureiro Hugh 
(Anthony Andrews), pro-
vável amante de Yvonne. 
Ao mesmo tempo, Geo-
ffrey confronta-se com 
partidários do nazismo e 
vê com dolorosa lucidez a 
catástrofe da civilização, 
prestes a mergulhar na Se-
gunda Guerra Mundial.

Centro Cultural de Taubaté 
oferece sessões de cinema

gratuitas
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Prefeitura de Caçapava 
inicia asfaltamento no 

bairro Jardim Panorama

Mais segurança para a 
cidade de Cunha e para 
o Distrito de Campos de 

Cunha

POIESIS e Diretoria de Cultura 
e Eventos disponibilizam
oficina de Editais PROAC
em São Bento do Sapucaí

Desde a semana passada, 
a Prefeitura de Caçapava 
segue realizando o asfal-
tamento no bairro Jardim 
Panorama. As equipes es-
tão no local intensificando 
os trabalhos para que o 
serviço seja concluído até 
o primeiro semestre deste 
ano. Hoje, 8, o trabalho 

Cunha, graças ao empe-
nho do Conselho Mu-
nicipal de Segurança 
(Conseg) e ao apoio e en-
volvimento dos cidadãos  
(que contribuíram volun-
tária e financeiramente), 
já está instalando os seus 
primeiros postes do siste-
ma de monitoramento por 
câmeras.
O resultado dessa iniciati-

A Secretaria de Cultura do 
Estado em parceria com a 
POIESIS – Oficinas Cul-
turais e a Diretoria Muni-
cipal de Cultura e Even-
tos promovem a oficina 
“PROAC Editais – elabo-
ração e inscrição de proje-
tos culturais”, que aborda 
regras e procedimentos 
para inscrição, edital pas-

está concentrado na Ave-
nida Joaquim Thomas de 
Freitas que já recebeu o 
serviço de fresagem, que é 
a retirada do asfalto antigo 
para o nivelamento, com 
aplicação de pedra rachão 
e brita, nesta segunda eta-
pa será aplicada emulsão e 
a massa asfáltica para re-

va popular, que trará mais 
segurança para a cidade de 
Cunha e para o Distrito de 
Campos de Cunha, será in-
tegralmente doado para a 
administração municipal, 
que se encarregará da sua 
operação, manutenção e 
ampliação.
A prefeitura, por inter-
médio do seu pessoal de 
serviços urbanos, tam-

so-a-passo, documentação 
e entrega, estruturação dos 
projetos e afins.
A oficina, ministrada pela 
coordenadora Vanderléia 
Barboza, formada em le-
tras e pedagogia, especia-
lista em Gestão Cultural, 
acontecerá nos dias 15 e 
22 de fevereiro, 01 e 08 de 
março, das 18h às 22h, no 

composição do solo.
As ruas José Mansur e Ma-
noel Provassi já receberam 
o novo asfalto nos trechos 
danificados, os serviços 
também já foram iniciados 
nas ruas Amilcar Carlota 
Romano Mario Faria, Ar-
thur Pacheco e Dr. Rober-
val Ribeiro da Luz.

bém contribuiu com a 
implantação e energiza-
ção dos postes do siste-
ma. Além disso, dispo-
nibilizou um local para 
a implantação da central  
de monitoramento (com 
ligação direta com as Polí-
cias Militar e Civil) e está 
organizando o treinamento 
do pessoal que vai operar 
o sistema.

Casarão da Pintora Adelai-
de, Rua Pintora Adelaide 
de Mello, 306 – Centro.
Com 30 vagas dispo-
níveis, as inscrições 
devem ser feitas na  
Diretoria de Cultura e 
Eventos, localizada à 
Praça da Bandeira, 210 – 
Centro, ou pelo telefone 
(12) 3971-1255.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta 
Licitação na modalidade Pregão Presencial nº03/2018, Processo nº04/2017, para 
Contratação de Empresa para Aquisição de Pneus Novos e Insumos de Borracha-
ria. Abertura da Sessão Pública dia 26/02/2018 às 09:00 horas. Os interessados 
poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Muni-
cipal até o dia 23/02/2018, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da 
Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.redencao-
daserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal
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Secretaria de Mobilidade
programa esquema de trânsito 

para o Carnaval 2018 em Taubaté

A Secretaria de Mobilida-
de Urbana de Taubaté dará 
apoio ao trânsito durante os 
eventos pré-carnavalescos 
e nos dias de Carnaval com 
um plano de interdições e 
rotas alternativas na região 
central da cidade, distrito de 
Quiririm e bairros.
No próximo sábado, dia 3 
de fevereiro, o esquema de 
interdições para o desfile do 
bloco Vai Quem Quer co-
meça a partir das 14h na rua 
Bom Jardim, rua Presidente 
Getúlio Vargas e no entorno 
do Largo Santa Luzia para a 
concentração dos foliões.
O bloco sai às 17h com tra-
jeto pela rua Presidente Ge-
túlio Vargas e avenida Pro-
fessor Walter Thaumaturgo 
(avenida do Povo) até o tre-
cho coberto, onde acontece 
todo o evento. As interdições 
nos cruzamentos destas vias 
vão ser gradativas, de acor-
do com a passagem do Vai 

Quem Quer. A parte coberta 
da avenida do Povo será in-
terditada na noite desta sex-
ta-feira, dia 2 de fevereiro, e 
permanecerá até o final do 
evento, previsto para as 21h 
do dia 3.
A partir de quarta-feira, dia 7 
de fevereiro, o trecho de co-
bertura da avenida do Povo 
volta a ficar totalmente in-
terditado. A previsão é que 
a via seja liberada no dia 14 
de fevereiro, Quarta-feira de 
Cinzas, após a conclusão da 
desmontagem da estrutura 
de Carnaval.
Para os dias 9, 10 e 11, a 
avenida do Povo e vias de 
acesso da região serão blo-
queadas para os desfiles e 
organização do Integral Fo-
lia, Bloco da Maricota e es-
colas de samba, permitindo 
somente o trânsito local. As 
vias alternativas e que não 
terão nenhum bloqueio são: 
avenida Inglaterra, Tiraden-

tes, John Kennedy e Jusceli-
no Kubitscheck.
As interdições iniciam às 
17h e o trânsito será liberado 
ao final das festividades na 
avenida.
Distrito
Em Quiririm, a interdição 
será nas ruas Coronel Mar-
condes de Matos e José 
Pistilli, onde fica localizado 
o palco de eventos. Os blo-
queios de trânsito começam 
no dia 8 de fevereiro, quinta-
feira, a partir das 19h, para 
a realização do festival de 
marchinhas. Durante os qua-
tro dias de folia, 10, 11, 12 e 
13 de fevereiro, a interdição 
será das 14h à meia-noite, 
para as matinês, desfiles de 
blocos e Carnaval de rua.
Todas as intervenções viá-
rias contarão com as sinali-
zações e agentes de trânsito 
para dar apoio à população.
Ônibus
No sábado de Carnaval, as 
linhas de ônibus trabalharão 
em horários especiais para 
atender o público na avenida 
do Povo.
A partir das 23h, os ônibus 
começam a transitar pela re-
gião, com horário de término 
previsto para 3h, podendo 
ser estendido em razão da 
demanda de passageiros. 
Os pontos de embarque e 
desembarque serão concen-
trados na avenida Tiraden-
tes, próximo à Prefeitura de 
Taubaté.


