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A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Mobilidade Urbana (SE-
MOB), segue com o traba-
lho constante de revitaliza-
ção das sinalizações viárias 
horizontais e verticais em 
diversos bairros do muni-
cípio.
Os serviços realizados se-
guem um cronograma es-
tabelecido pela SEMOB e 
tem como objetivo atender 
gradativamente todas as re-
giões, conforme calendário 
de trabalhos.
No viaduto Torto, além da 

revitalização das sinaliza-
ções viárias horizontais e 
verticais, estão sendo ins-
talados guard-rails (grades 
de proteção metálica) a fim 
de proporcionar mais se-
gurança para os motoristas 
que trafegam por essa via. 
Após as alterações viárias, 
esse viaduto é a principal 
rota para acessar a Estiva, 
Taubaté Shopping e Quiri-
rim, visto que o viaduto da 
Charles Schnneider segue 
apenas no sentido contrário 
(sentido centro).
Ainda na região central, as 

adequações e revitalizações 
da sinalização horizontal 
foram executadas no Par-
que Dr. Barbosa de Olivei-
ra; nos cruzamentos da Ave-
nida Granadeiro Guimarães 
com as Ruas Chiquinha de 
Mattos e Conselheiro Mo-
reira de Barros, além da 
Rua Joaquim Távora e da 
Avenida Nove de Julho, en-
tre outros.A ação reforçou 
diversas marcações, como 
faixa de travessia de pe-
destres, parada obrigatória, 
redutores de velocidade e 
linhas de retenção.

Prefeitura de Taubaté segue com 
trabalhos de revitalização da sinalização 

viária
Prefeitura de Pinda 
inicia programação 
especial de lazer no 
Bosque e no Parque

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba oferece no mês 
de janeiro várias opções de 
lazer no Parque da Cidade 
e no Bosque da Princesa, 
com uma programação es-
pecialmente montada para 
toda a família.A iniciativa 
da Secretaria de Meio Am-
biente em conjunto com a 
Secretaria de Cultura e Tu-
rismo vai beneficiar a popu-
lação garantindo atividades 
esportivas, culturais e artís-
ticas durante as férias, espe-
cialmente para as crianças. 

Dentre as atrações estão 
dança circular, intervenção 
circense, contação de histó-
ria, yoga, meditação e ou-
tros. Confira a programação
Parque da Cidade - O Par-
que teve yoga no domingo 
(8) e voltará a ter no dia 22, 
às 9 horas, e às segundas, 
quartas, sextas e domingos, 
às 8 horas; intervenção cir-
cense nos dias, 11, 14, 15, 
18, 21 e 25, às 14 horas; 
dança circular nos dias 14, 
21 e 28, às 10 horas; apre-
sentação de esquete teatral 

no dia 22, às 15 horas; con-
tação de histórias nos dias 
10, 24 e 28, às 15 horas; 
contação de histórias dia 
12, 21 e 26, às 14 horas; e 
Feira do Produtor Rural dia 
14, às 15 horas.Bosque da 
Princesa - No Bosque have-
rá yoga às segundas, quar-
tas, sextas e domingos, às 8 
horas; intervenção circense 
dias 13, 15, 20, 22 e 27, às 
14 horas; dança circular dia 
22, às 12 horas; e Domin-
go no Bosque, dia 22 o dia 
todo.
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Prefeitura realiza 18ª mostra de 
teatro de Taubaté

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secretaria 
de Educação - Complexo 
Educacional “Prof. Edison 
de Freitas Ramalho”, rece-
be inscrições nesta quinta 
e sexta-feira, dias 5 e 6 de 
janeiro, para 12 vagas no 
curso presencial e gratuito 
de Instalação de drywall, 
em parceria com o SENAI 

“Félix Guisard” - Taubaté.
As inscrições devem ser fei-
tas das 9h às 16h, de forma 
presencial, no Complexo 
Educacional, localizado na 
Rua André Santos de Oli-
veira Lima, 15 – Vila André 
Martins. O curso acontece 
de 9 a 20 de janeiro, com 
carga horária de 40 horas. 
As aulas ocorrerão de se-

gunda a sexta-feira, das 13h 
às 17h. Para se inscrever, é 
necessário ter no mínimo 
18 anos completos e ter 
concluído no mínimo a 5ª 
série do Ensino Fundamen-
tal. É necessário apresentar 
documento de identidade e 
comprovante de endereço.
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3655-5152.

População se 
diverte com Férias 

na Piscina
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Esportes e Lazer, 
iniciou nessa segunda-feira 
(9), o projeto Férias na Pis-
cina, uma iniciativa de lazer 
para crianças e adolescen-
tes, que vai até dia 27.
Nessa primeira semana a 
atividade está sendo reali-
zada no CE João do Pulo. 
Um grupo de crianças já 
aproveitou a tarde de lazer 
nessa segunda.Para parti-
cipar, a criança ou adoles-
cente deve ter no máximo 

15 anos e fazer sua inscri-
ção no local, acompanha-
do de um adulto levando 
documento de identidade 
do menor e do responsá-
vel. Os participantes com 
estatura abaixo do nível da 
água devem estar acompa-
nhados de um adulto maior 
de 18 anos. Para participar, 
é obrigatório utilizar tra-
je de banho (meninos com 
sunga ou bermuda tac tel; 
meninas, maiô ou biquini; 
e bebês, fralda própria para 
piscina). 

Monitores e guarda vidas 
estão presentes no local 
para garantir a segurança de 
todos, que devem obedecer 
aos comandos e orientação 
da equipe organizadora.
Confira a programação 
completa
CE João do Pulo: até dia 
13 de janeiro, das 13h30 às 
17h30.
CE Araretama: de 16 a 20 
de janeiro, das 13h30 às 
17h30.
CE Zito: de 23 a 27 de ja-
neiro, das 13h30 às 17h30.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
002/2023. Objeto: Registro de Preços para Futuras e Eventuais Pres-
tações de Serviços de Realização de Exames Laboratoriais/Análises 
Clínicas. Data para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 
11/01/2023, até às 08h00min do dia 23/01/2023; data da abertura de 
propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 23/01/2023; data de 
início da sessão pública: às 09h00min do dia 23/01/2023, horário de 
Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licita-
ções”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados 
no site supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 
3112-9200.
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 Férias no Sítio do Picapau 
Amarelo em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Cultura e Economia Criati-
va, lança a programação de 
férias do Museu Monteiro 
Lobato (Sítio do Picapau 
Amarelo), chamada “Fé-
rias no Sítio”. As atividades 
acontecem a partir de 07 de 
janeiro e seguem durante 
todo mês.
Dentre as atividades, estão 
Feira de Artesanato e Feira 
de Alimentação, Visitação 
ao Casarão, Mostra de Te-
atro, Fotos com a Turma do 
Sítio e muito mais!
Confira programação com-
pleta do “Férias no Sítio”:
DE TERÇA A SEXTA-
-FEIRA
Área Verde: das 09h00 às 
17h00.
Visitação ao Casarão: das 
09h00 às 12h00 e 13h00 às 
16h30.
Visita guiada pelo Museu: 
às 10h30 e 14h00.
Van Literária da Secretaria 
de Cultura: das 09h00 às 
16h30.
Fotos com a Turma do Sí-
tio: das 13h00 às 14h45
Sessões de Teatro: às 
15h00*
*Senhas entregues 30 mi-
nutos antes da sessão na 
porta do casarão pelo mo-
nitor. Confira as regras do 
Teatro no local.
SÁBADO – Dia: 07/01
Área Verde: das 09h00 às 
17h00.
Visitação ao Casarão: das 
09h00 às 12h00 e 13h00 às 
16h30.
Feira de Artesanato e Feira 
de Alimentação do FUSS-
TA: das 09h00 às 16h30.
Fotos com a Turma do Sí-
tio: das 10h00 às 10h45 e 
das 14h00 às 15h45.
Sessões de Teatro: às 11h00 
e às 16h00*
*Senhas entregues 30 mi-
nutos antes da sessão na 
porta do casarão pelo mo-
nitor. Confira as regras do 
Teatro no local.
DOMINGO – Dia: 08/01
Área Verde: das 11h00 às 
17h00.
Visitação ao Casarão: das 
11h00 às 12h00 e 13h00 às 
16h30.
Feira de Artesanato e Feira 
de Alimentação do FUSS-
TA: das 11h00 às 16h30.
Fotos com a Turma do Sí-
tio: das 12h00 às 14h45.
Sessões de Teatro: às 

15h00*
*Senhas entregues 30 mi-
nutos antes da sessão na 
porta do casarão pelo mo-
nitor. Confira as regras do 
Teatro no local.
SÁBADO – Dia: 14/01
Área Verde: das 09h00 às 
17h00.
Visitação ao Casarão: das 
09h00 às 12h00 e 13h00 às 
16h30.
Feira de Artesanato e Feira 
de Alimentação do FUSS-
TA: das 09h00 às 16h30.
Mostra de Teatro “Lina, a 
Bailarina”: às 10h00
Fotos com a Turma do Sí-
tio: das 10h00 às 12h00 e 
das 14h00 às 15h45.
Sessões de Teatro: às 
16h00*
*Senhas entregues 30 mi-
nutos antes da sessão na 
porta do casarão pelo mo-
nitor. Confira as regras do 
Teatro no local.
DOMINGO – Dia: 15/01
Área Verde: das 11h00 às 
17h00.
Visitação ao Casarão: das 
11h00 às 12h00 e 13h00 às 
16h30.
Feira de Artesanato e Feira 
de Alimentação do FUSS-
TA: das 11h00 às 16h30.
Mostra de Teatro “Na Boca 
do Povo”: às 11h00.
Fotos com a Turma do Sí-
tio: das 12h00 às 14h45.
Sessões de Teatro: às 
15h00*
*Senhas entregues 30 mi-
nutos antes da sessão na 
porta do casarão pelo mo-
nitor. Confira as regras do 
Teatro no local.
SÁBADO – Dia: 21/01
Área Verde: das 09h00 às 
17h00.
Visitação ao Casarão: das 
09h00 às 12h00 e 13h00 às 
16h30.
Feira de Artesanato e Feira 
de Alimentação do FUSS-
TA: das 09h00 às 16h30.
Fotos com a Turma do Sí-
tio: das 10h00 às 10h45 e 
das 14h00 às 15h45.
Sessões de Teatro: às 11h00 
e às 16h00*
*Senhas entregues 30 mi-
nutos antes da sessão na 
porta do casarão pelo mo-
nitor. Confira as regras do 
Teatro no local.
DOMINGO – Dia: 22/01
Área Verde: das 11h00 às 
17h00.
Visitação ao Casarão: das 
11h00 às 12h00 e 13h00 às 

16h30.
Feira de Artesanato e Feira 
de Alimentação do FUSS-
TA: das 11h00 às 16h30.
Mostra de Teatro “Viagem 
ao Coração da Cidade”: às 
11h00.
Fotos com a Turma do Sí-
tio: das 12h00 às 14h45.
Sessões de Teatro: às 
15h00*
*Senhas entregues 30 mi-
nutos antes da sessão na 
porta do casarão pelo mo-
nitor. Confira as regras do 
Teatro no local.
SEXTA-FEIRA – Dia: 
27/01
Mostra de Teatro “Noite 
de um Sonho de Verão”: às 
16h00.
(Demais atrações conforme 
a programação de Terça à 
Sexta-Feira estabelecida no 
primeiro bloco)
SÁBADO – Dia: 28/01
Área Verde: das 09h00 às 
17h00.
Visitação ao Casarão: das 
09h00 às 12h00 e 13h00 às 
16h30.
Feira de Artesanato e Feira 
de Alimentação do FUSS-
TA: das 09h00 às 16h30.
Fotos com a Turma do Sí-
tio: das 10h00 às 10h45 e 
das 14h00 às 15h45.
Sessões de Teatro: às 11h00 
e às 16h00*
*Senhas entregues 30 mi-
nutos antes da sessão na 
porta do casarão pelo mo-
nitor. Confira as regras do 
Teatro no local.
DOMINGO – Dia: 29/01
Área Verde: das 11h00 às 
17h00.
Visitação ao Casarão: das 
11h00 às 12h00 e 13h00 às 
16h30.
Feira de Artesanato e Feira 
de Alimentação do FUSS-
TA: das 11h00 às 16h30.
Mostra de Teatro “Viagem 
ao Coração da Cidade”: às 
11h00.
Fotos com a Turma do Sí-
tio: das 12h00 às 14h45.
Sessões de Teatro: às 
15h00*
*Senhas entregues 30 mi-
nutos antes da sessão na 
porta do casarão pelo mo-
nitor. Confira as regras do 
Teatro no local.
Museu Monteiro Lobato 
(Sítio do Picapau Amarelo)
Endereço: Avenida Montei-
ro Lobato, s/n. Chácara do 
Visconde
Telefone: (12) 3625-5062

Inscrições para Festival de 
Marchinhas de Pinda vão até 

dia 27

As inscrições para o 16° 
Festival de Marchinhas 
Carnavalescas de Pindamo-
nhangaba seguem abertas 
até o dia 27 de janeiro. Esta 
edição volta a ser presencial 
e irá homenagear o bloco 
carnavalesco “Os Neros”.
No dia 3 de fevereiro serão 
divulgadas as 20 marchi-
nhas selecionadas. Dias 8 
e 9 de fevereiro, às 19 ho-
ras, haverá ensaio dessas 
20 selecionadas, sendo a 
apresentação de 10 marchi-
nhas no dia 10 e outras 10 
marchinhas no dia 11 de fe-
vereiro. A grande final, com 
as 10 marchinhas selecio-
nadas e a premiação, será 
dia 12 de fevereiro, às 19 
horas, na Praça do Quartel.
O edital completo está no 
site da Prefeitura de Pin-
damonhangaba https://pin-
damonhangaba.sp.gov.br/
festival-de-marchinhas.
A iniciativa da Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo, busca 
resgatar e divulgar a tra-

dição das marchinhas de 
carnaval e incentivar a cria-
tividade dos compositores 
populares de todo o país.
Serão conferidos os se-
guintes prêmios: 1º lugar 
– Troféu Alarico Corrêa 
Leite – R$ 3.632,00 (32,32 
UFMP); 2º lugar – Tro-
féu Zé Sambinha – José 
de Assis Alvarenga – R$ 
1.833,00 (16,31 UFMP); 3º 
lugar – Troféu Celso Gui-
marães – R$ 917,00 (8,16 
UFMP); 4º lugar – Troféu 
Maestro Artur dos Santos; 
Melhor Intérprete – Troféu 
Hélio Camargo; Melhor Fi-
gurino – Troféu Cida Nova-
es; Melhor Torcida – Troféu 
Franco Neto.
Poderão participar compo-
sitores populares de todo o 
país.
 Não há um limite para o 
número de inscrições de 
marchinhas por participan-
te, individual ou em parce-
ria, mas apenas uma com-
posição será selecionada. 
Cada marchinha poderá ter 

até 4 intérpretes.

Homenageados
O bloco Os Neros foi fun-
dado por filhos de comer-
ciantes locais. O bloco sur-
giu de forma espontânea, 
quando Júlio Vitorazzo, 
precisando ir para o baile 
à fantasia que existia no 
clube Literário, foi até sua 
casa, pegou o lençol, co-
locou uma samambaia na 
cabeça e com a tampa de 
uma privada fez uma arpa. 
Chegando ao clube teve 
problemas, porque as pes-
soas estavam com fantasias 
muito bem arrumadas, ten-
do em vista que era a virada 
dos anos 50. 
Para evitar um tumulto, ele 
acabou tendo permissão 
para participar do baile.
Como a fantasia era muito 
fácil de ser confeccionada, 
no ano seguinte apareceram 
20 Neros para o famoso 
baile à fantasia e, a partir de 
1961, o bloco saiu do clube 
e foi para as ruas.
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O QUE É A HANSENÍA-
SE?
Antigamente conhecida 
como Lepra a Hanseníase é 
uma doença de pele infecto 
contagiosa, causada pelo 
micróbio Bacilo de Hansen 
que atinge a pele e os ner-
vos. Ela tem cura e pode ser 
facilmente tratada no Siste-
ma Único de Saúde (SUS).
AÇÕES DA PREFEITURA 
DE TREMEMBÉ 
Durante esse mês estarão 
sendo realizadas atividades 
de busca ativa nas visitas 
domiciliares, palestras edu-
cativas e de conscientização 
da doença serão ministradas 
nas comunidades, nas uni-

dades de saúde e nas esco-
las de Tremembé. Conhecer 
a doença e saber mais sobre 
o sintomas facilita o diag-
nóstico.
FIQUE ATENTO AOS 
SINTOMAS: 
Manchas (esbranquiçadas, 
amarronzadas e avermelha-
das) na pele com mudanças 
na sensibilidade dolorosa, 
térmica e tátil;
 Sensação de fisgada, cho-
que, dormência e formiga-
mento ao longo dos nervos 
dos membros;
Perda de pelos em algumas 
áreas e redução da transpi-
ração;
 Inchaço e dor nas mãos, 

pés e articulações;
Dor e espessamento nos 
nervos periféricos;
 Redução da força muscu-
lar, sobretudo nas mãos e 
pés;
Caroços no corpo;
Pele seca;
Olhos ressecados;
Feridas, sangramento e res-
secamento no nariz;
 Febre e mal-estar geral. 
ALERTAS IMPORTAN-
TES: O diagnóstico preco-
ce é muito importante para 
a cura acelerada da doen-
ça. Ao apresentar sintomas 
procure atendimento médi-
co e siga as orientações do 
profissional.

Janeiro roxo:mês da Prevenção e
combate à Hanseníase 

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Esporte e Entretenimento, 
promove, a partir desta se-
mana, a elaboração do ca-
lendário anual de eventos 
esportivos do ano de 2023, 
com o recebimento de ofí-
cios para parcerias e reali-
zação de eventos e compe-
tições durante todo o ano.  
A ação tem como objeti-
vo divulgar o esporte da 

cidade, como o Projeto 
Bem + Esporte que ofere-
ce modalidades esportivas 
para toda a população.   O 
intuito é incentivar prati-
cantes e organizadores do 
setor, inclusive desenvol-
ver o turismo esportivo do 
município, com eventos e 
atletas que proporcionem a 
prática saudável do espor-
te entre crianças e jovens, 
mobilizando outros setores 

da sociedade, gerando mo-
vimentação da economia 
local nos comércios, áreas 
de alimentação e redes ho-
teleiras.  Para a entrega de 
ofícios ou marcação de reu-
nião, entrar em contato pelo 
telefone: (12) 3526-9241 ou 
pelo atendimento presen-
cial no Ginásio Municipal 
de Esportes, localizado na 
Rodovia João Amaral Gur-
gel, n° 160. 

Secretaria de Esporte e 
Entretenimento promove elaboração de 

calendário anual de eventos 
esportivos 2023

Museu Roberto Lee recebe evento de carros antigos 
neste domingo (15)

 O Museu Paulista de An-
tiguidades Mecânicas Ro-
berto Lee recebe neste do-
mingo (15), das 9h às 18h, 
evento de carros antigos 
promovido pelo Carangu´s 
Car Club Caçapava com o 
apoio da Prefeitura de Ca-
çapava, por meio da Secre-
taria de Cultura e Turismo. 
A entrada é solidária, com a 
doação de um quilo de ali-
mento não perecível. O que 
for arrecadado será desti-
nado a entidades assisten-

ciais do município.A pro-
gramação reunirá atrações 
como exposição de carros 
antigos, apresentações mu-
sicais com DJ e três bandas 
convidadas, além de mer-
cado de pulgas, miniaturas, 
exposição de artesanato e 
área de alimentação com 
food trucks.Outro destaque 
do evento será um concurso 
de “Pin-up” com premiação 
para as cinco primeiras co-
locadas.O encontro come-
mora os 22 anos do clube de 

colecionadores Carangu´s 
Car. Além da programação 
do evento, o público poderá 
aproveitar ainda para visitar 
o acervo do Museu Roberto 
Lee, que estará aberto du-
rante todo o dia. O espaço 
reúne coleção de carros 
antigos, além de objetos 
e documentos. O acervo é 
tombado pelo Condephaat 
e, devido à importância da 
coleção, Caçapava recebeu 
o título de Capital Nacional 
do Antigomobilismo.

Prefeitura realiza 18ª 
mostra de teatro de 

taubaté
A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secretaria 
de Educação - Complexo 
Educacional “Prof. Edison 
de Freitas Ramalho”, rece-
be inscrições nesta quinta 
e sexta-feira, dias 5 e 6 de 
janeiro, para 12 vagas no 
curso presencial e gratuito 
de Instalação de drywall, 
em parceria com o SENAI 

“Félix Guisard” - Taubaté.
As inscrições devem ser fei-
tas das 9h às 16h, de forma 
presencial, no Complexo 
Educacional, localizado na 
Rua André Santos de Oli-
veira Lima, 15 – Vila André 
Martins. O curso acontece 
de 9 a 20 de janeiro, com 
carga horária de 40 horas. 
As aulas ocorrerão de se-

gunda a sexta-feira, das 13h 
às 17h. Para se inscrever, é 
necessário ter no mínimo 
18 anos completos e ter 
concluído no mínimo a 5ª 
série do Ensino Fundamen-
tal. É necessário apresentar 
documento de identidade e 
comprovante de endereço.
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3655-5152.


