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Balé da cidade encerra temporada de 
2022 com duas apresentações no teatro 

metrópole em Taubaté

O Balé da Cidade de Tauba-
té encerra a temporada de 
2022 com apresentações 
neste sábado e domingo, 10 
e 11 de dezembro, no Teatro 
Metrópole. 
No sábado, o balé apre-
senta, às 20h, o espetáculo 
“Balé da Cidade e Amigos”, 
com apresentações da Profa 
Andréa Garcia, Integrarte 

Dança, Vanda Fenner Cia 
de Dança e Priscila Mota 
Companhia de Dança. 
No domingo, às 19h, acon-
tece o espetáculo “A Cigar-
ra e a Formiga”, com Balé 
da Cidade, 
‘Artistas do Futuro’ e ‘Ofi-
cinas de Dança’. 
A entrada é franca, com 
ingresso solidário opcio-

nal (troca por brinquedos). 
A retirada ou troca do in-
gresso pode ser realizada a 
partir de uma hora antes do 
espetáculo na bilheteria do 
Teatro. 
 O Teatro Metrópole fica na 
Rua Duque de Caxias, 312, 
Centro de Taubaté.  Para 
mais informações, o telefo-
ne é 3624-8695.

Feira da Barganha 
de Taubaté 

acontecerá aos 
sábados na véspera 
do natal e ano novo

A Prefeitura de Taubaté 
informa que a  “Feira da 
Barganha” que acontece 
aos domingos na Aveni-
da Desembargador Pau-
lo de Oliveira Costa na 
região central da cidade, 
será realizada excepcio-
nalmente, aos sábados, 
nos dias 24 de dezembro 

e 1º de janeiro de 2023.  
Devido às festividades 
de fim de ano, a tradicio-
nal “Feira da Barganha” 
ou “Breganha” como é 
popularmente conhecida, 
será antecipada para os 
sábados nas datas que an-
tecedem o Natal e o Ano 
Novo. A Secretaria de 

Mobilidade Urbana rea-
lizará nos dias 24 de de-
zembro e 1º de janeiro de 
2023, a interdição habi-
tual da avenida Desem-
bargador, no trecho que 
compreende a realização 
da Feira, e sinalização 
da via para condução do 
trânsito local.
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09 de dezembro 2022 

Alunos da rede municipal visitam museu 
e locomotiva maria fumaça 

No decorrer dessa semana 
os alunos do Ensino Fun-
damental da EMEIEF Anna 
Queiroz de Almeida e Silva 
concretizaram um projeto 
de visitação de pontos tu-
rísticos da cidade citados 
no Hino Municipal de Tre-
membé.
Na finalização do Tour 

ocorreu visitação monitora-
da  no Museu Laurindo de 
Paula e na recente conquis-
ta da cidade, a Maria Fuma-
ça na praça da estação.
”Estamos nas etapas finais 
de mais um ano letivo e nos 
enche de alegria e satisfa-
ção ver os sorrisos de nos-
sas crianças. 

A Secretaria de Educação 
só tem a agradecer a parce-
ria da Secretaria de Cultura 
e Turismo e parabenizar o 
belíssimo trabalho de todos 
os envolvidos no Projeto 
Escolar!”, 
diz Daniela Renó, Secre-
tária de Educação de Tre-
membé.

Aviso de Resultado de Julgamento de Habilitação e Propostas - Pro-
cesso Administrativo Municipal Nº 426/2022, Concorrência Pública Nº 
003/2022, Edital Nº 078/2022. A Comissão Permanente de Licitações, 
designada pela Portaria Nº 209/2022, torna público: em sessão pública 
datada de 08/12/2022, às 10h00min, após exame da documentação 
de habilitação, foi considerada habilitada a empresa:  CONSTRUTORA 
EABM SJCAMPOS EIRELI. Após o exame da proposta apresentada na 
sessão, adotado o critério de julgamento prescrito no Edital, chegou-
-se ao seguinte resultado classificatório: 1º Colocado: CONSTRUTORA 
EABM SJCAMPOS EIRELI, com o valor de R$ 5.653.098,07. Fica aber-
to o prazo recursal. Potim, 08 de dezembro de 2022. Bruno C. F. Abreu 
- Presidente da Comissão de Licitação.
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Secretaria de esportes de 
Tremembé promove festival de 

natal de atletismo infantil

No próximo dia 17 de de-
zembro, vai rolar no Centro 
de Lazer João Batista do 
Nascimento Lima (Quadra 
Coberta), uma disputadís-
sima e tradicional prova de 
atletismo para crianças de 
até 12 anos.
As inscrições são gratuitas 
e poderão ser feitas na hora 
do evento. ANOTA AÍ!

 17 de dezembro
08h00
Quadra Coberta
Tragam seus filhos, so-
brinhos, netos, vizinhos, 
TODA A CRIANÇADA 
para participar deste evento 
contagiante que tem por ob-
jetivo trazer mais diversão 
para as crianças e incentivá-
-las para a prática esportiva.

MAIS INFORMAÇÕES:
3672-2846
Secretaria de Esportes e 
Lazer. 
Endereço: Rua Antenor 
Vargas nº 398 – Bairro Jar-
dim dos Eucaliptos (Qua-
dra Coberta), no horário 
das 08h às 12h e das 14h 
às 17h, de segunda a sexta-
-feira.

Alunos de 
capoeira do 

projeto Bem + 
Esporte 

participam de 
batizado e troca 

de corda no 
próximo dia 10

No dia 10 de dezembro, das 
8h às 13h, será realizado no 
Ginásio Municipal de Es-
porte um batizado de troca 
de cordas com a participa-
ção de 60 alunos da escoli-
nha de capoeira do Projeto 
Bem + Esporte. A Ação é 
promovida pela Prefeitura 

de Caçapava, por meio da 
Secretaria de Esporte e En-
tretenimento. A cerimônia 
contará com a presença dos 
alunos e familiares, além de 
professores e mestres con-
vidados do Vale do Paraíba. 
São esperadas cerca de 180 
pessoas no evento.As ativi-

dades de capoeira do Bem 
+ Esporte são gratuitas e 
ocorrem no Parque Ecoló-
gico da Moçota e no Giná-
sio Municipal de Esportes.
Mais informações na Se-
cretaria de Esporte e Entre-
tenimento. Tel. (12) 3652-
9241.
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A programação de natal de 
Tremembé começa nesta 

sexta-feira, 02/dez E a 
chegada do papai noel 
está confirmada para a 

próxima semana, dia 10/
dezembro, sábado, às 19h

Confira algumas das atra-
ções para o Natal Iluminado 
de Tremembé:
Dia 02/dez, sexta-feira:
 20h00 – Rock of All Deca-
des
Dia 03/dez, sábado:
20h00 – Quarteto QUA-
DRIPHONIX
Dia 04/dez, domingo:
20h00 – Teddy Berrante
Dia 09/dez, sexta-feira:
19h30 – Coral Escola Ba-
rukids

20h30 – Orquestra Filarmô-
nica ASAFE
Dia 10/dez, sábado:
19h – CHEGADA DO PA-
PAI NOEL NA PRAÇA DA 
ESTAÇÃO 
Dia 11/dez, domingo:
20h – Show com Adriana 
Farias*
Dia 15/dez, quinta-feira:
20h – Apresentação do Pro-
jeto Cultura em Ação
Dia 17/dez, sábado:
19h – Peça Teatral da Cia. 

Lipe de Teatro
20h – Coral da Terceira Ida-
de do Centro de Convivên-
cia do Idoso de Tremembé
Dia 18/dez, domingo:
20h – Show especial de Na-
tal com a Trupe Café com 
Canela*
Dia 23/dez, sexta-feira:
21h – Show com Rafinha*
Dia 30/dez, sexta-feira:
21h – Show com a Orques-
tra Paulistana de Viola Cai-
pira*

Prefeitura de 
Caçapava 
convoca 

ambulantes para 
a renovação das 

inscrições 
municipais

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Finanças, está convocando 
todos os ambulantes em 
pleno exercício de suas ati-
vidades para fazerem a re-
novação de suas inscrições 
municipais, de acordo com 
o Art. 6º da Lei 5978/2022. 

O prazo máximo para a re-
novação é até o dia 20 de 
janeiro de 2023.Após essa 
data, as inscrições que não 
forem renovadas serão can-
celadas pela Administração 
Pública. Caso a fiscalização 
verifique que o ambulante 
está trabalhando com a ins-

crição cancelada, este esta-
rá sujeito a receber multa 
administrativa e sua merca-
doria poderá ser recolhida.
Os documentos necessários 
e as orientações de como 
fazer a renovação de ambu-
lante está no site da Prefei-
tura 


