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Museu Monteiro Lobato prepara 
programação especial no 

Feriado

No dia da Proclamação da 
República (15/11), o Museu 
Monteiro Lobato preparou 
uma programação especial 
para a família se divertir no 
feriado.
A bisneta do escritor tauba-
teano, Cleo Monteiro Lo-
bato, estará no Museu para 

o lançamento do livro “As 
Aventuras do Príncipe – Li-
vro 4”. 
A tarde de autógrafos acon-
tece das 13h às 16h30. A 
área verde fica aberta das 
11h às 17h e as visitas ao 
Casarão acontecem das 11h 
às 16h30. 

Quem quiser registrar um 
momento com a Turma do 
Sítio, pode tirar as fotos das 
12h às 14h45.
 A peça teatral “O Mundo 
do Faz de Conta” tem duas 
sessões: às 15h e às 16h. As 
senhas são entregues 30 mi-
nutos antes de cada sessão.

Prefeitura realiza vacinação antirrábica na 
próxima terça-feira (22) em Nova 

Caçapava e divulga calendário da vacina 
do próximo ano

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Saúde/Vigilância em Zoo-
noses, realiza na próxima 
terça-feira, 22 de novem-
bro, a vacinação antirrábica 
para cães e gatos, no bairro 
Nova Caçapava, na quadra 
de esportes do bairro, das 
8h às 11h30, ou até o térmi-
no das doses.
Podem ser vacinados cães e 
gatos a partir dos três meses 
de idade, inclusive animais 
que tenham passado por 
castração recente.
A Vigilância em Zoonoses 
recomenda que os cães se-
jam conduzidos por pessoas 
com idade e porte adequa-
dos para o manejo do ani-
mal. Importante também 
que o animal esteja usando 
coleira e guia. No caso de 
cães bravos ou mordedores, 
de qualquer raça, devem 
utilizar focinheira apro-
priada. Já os gatos devem 
ser transportados em caixas 
apropriadas e em seguran-

ça.
A vacinação antirrábica é 
contínua, acontecendo uma 
vez por mês em regiões 
diferentes do município. 
O cronograma do próximo 
ano é o seguinte:
DATA
LOCAL
HORÁRIO
13/12
Piedade - Praça
8h às 11h30
17/01
Residencial Esperança Pa-
daria
8h às 11h30
14/02
Jd. São José – Quadra de 
Esportes
8h às 11h30
21/03
B Aldeia da Serra - Padaria 
Aliança
8h às 11h30
18/04
Jd. Shangrilá - Escola Ed-
mir V. Moura
8h às 11h30
16/05

Santa Luzia - Praça Geraldo 
de Souza
8h às 11h30
20/06
Praça da Bandeira
8h às 11h30
18/07
Mª Elmira – Sede Comuni-
dade N S de Fátima
8h às 11h30
22/08
Caçapava Velha - Escola 
Hyeda M. Spinelli

8h às 11h30
19/09
V. M. Jesus – Igreja do Me-
nino Jesus
8h às 11h30
17/10
Pinus do Iriguassu – Escola 
Luciana D Bezerra
8h às 11h30
21/11
Nova Caçapava – Quadra 
de Esporte
8h às 11h30
19/12
Piedade – Praça
8h às 11h30
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Novo edital de inscrições para vagas 
em Escolas Municipais De Educação 

Infantil de Tremembé
A Secretaria de Educação 
informa aos interessados 
que estão abertas novas ins-
crições para as vagas nas 
creches e escolas munici-
pais de educação infantil de 
Tremembé para o ano letivo 
de 2023.
As inscrições serão realiza-
das no período de 28 a 30 
de novembro.
Confira todas as informa-
ções e o edital completo 
em: 
https://tremembe.sp.gov.br/
edital-no-003-2022-edital-
-de.../

Fundart divulga programação da 
Semana da Consciência 

Negra

A Fundação de Arte e Cul-
tura de Ubatuba – Fundart – 
preparou uma programação 
repleta de apresentações 
culturais para comemorar 
a Semana da Consciên-
cia Negra, com atividades 
entre os dias 17 e 20 de 
novembro, em diferentes 
locais da cidade. O evento 
“Negro de Todas as Cores” 
busca valorizar a diversi-
dade cultural e a importân-
cia da cultura negra como 
elemento fundamental na 
formação do povo brasilei-
ro e da cidade de Ubatuba, 
que possui quatro comu-
nidades quilombolas que 
exercem grande influência 
na história e na formação 
cultural do município. A 
programação terá início 
na quinta-feira (17) na Bi-
blioteca Municipal Ateneu 
Ubatubense, às 19h30 com 
o bate-papo: Das Áfricas ao 
Brasil: as literaturas e suas 
vivências. Na sexta-feira, às 
19h, o Coletivo de Mulhe-
res Angoleiras de Ubatuba 
abre o tradicional desfile “A 
mais Bela Negra” no Tea-
tro Municipal Pedro Paulo 
Teixeira Pinto. No sábado 
as atividades acontecem 
no Quilombo do Sertão do 

Itamambuca a partir das 
13h, com fandango, capo-
eira e forró pé de serra. O 
encerramento no domin-
go tem início às 14h, na 
Praça Anchieta, em frente 
ao Sobradão do Porto, no 
centro, com muita música, 
maracatu, bloco carnava-
lesco, entre outras atrações. 
A Fundart ressalta que as 
atividades são gratuitas e 
abertas à população. So-
mente para a programação 
de sexta-feira (18), é neces-
sário retirar com antecedên-
cia o ingresso na bilheteria 
do teatro, disponível a partir 
do dia 16, às 14h – mediante 
doação de 1Kg de alimento 
não perecível que será des-
tinado ao Fundo Social de 
Solidariedade de Ubatuba.
Confira a programação 
completa do evento “Negro 
de Todas as Cores”
Dia 17 – quinta-feira – Bi-
blioteca Municipal Ateneu 
Ubatubense  
19h30: Das Áfricas ao Bra-
sil: as literaturas e suas vi-
vências Escritores convida-
dos: Santiago Bernardes e 
Issaka Bano, com mediação 
de Roberta Ferreira
Dia 18 – sexta-feira – Tea-
tro Municipal Pedro Paulo 

Teixeira Pinto
19h: Coletivo de Mulheres 
Angoleiras de Ubatuba
20h30: Concurso “A mais 
Bela Negra”
Dia 19 – sábado – Quilom-
bo do Sertão do Itamambu-
ca
13h: Grupo Fandango Cai-
çara Ubatuba
15h: Junior Bahia e Banda
17h: Samba de Roda – Gru-
po Capoeira Beira Mar
20h: Gui da Sanfona – For-
ró Pé de Serra
Dia 20 – domingo – Praça 
em frente ao Sobradão do 
Porto
14h: Oficinas de Dança e 
Batuque – Maracatu Baque 
Virado
15h: O Grito de Maria – 
Maracatu Baque Virado
16h: Oficina de Ritmos 
Africanos (Ana y Fabi)
17h: Lambe Lambe – Bloco 
Carnavalesco
18h: Grupo de Capoeira 
Arte Universal Escravo 
Quilombo – Mestre Leco
19h: Cunhã Batá – Espetá-
culo Cantos da Terra
20h: Ângelo Zuim e 70 
Brasil – Samba Rock
21h: Só por Hoje – Samba 
Raiz
22h: Lenin Terra – Reggae
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Box da Reciclagem apoia 
empreendedorismo e produção 
artesanal de cachaça em Pinda

A iniciativa da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, com o 
box da reciclagem, começa 
a derivar ações para reci-
clagem de embalagens para 
suprir produção artesanal 
de cachaça, com mais uma 
ação inovadora do projeto.
O secretário de Tecnologia, 
Inovação e Projetos, Da-
nilo Velloso, explicou que 
o funcionamento de mais 
uma parceria se dá “a par-
tir da captura de garrafas 
de vidro compatíveis com 
o envase de aguardente pro-
duzida artesanalmente no 
município. Assim, o Box 
da reciclagem destinará as 
garrafas que estiverem ap-
tas ao produtor, que fará o 
processo de tratamento e 

higienização, para envazar 
na sequência”.
A pinga gourmet produzida 
será destinada a especialis-
ta na bebida, denominado 
“sommelier de cachaça”, 
que são profissionais capa-
citados para avaliar a qua-
lidade de diferentes produ-
tos, usando as técnicas da 
análise sensorial e da de-
gustação.
“A iniciativa coloca a pro-
dução em outro patamar, 
rebatendo o preconceito e 
principalmente reduzindo o 
custo do produtor artesanal, 
nosso alvo na distribuição 
de uma cachaça diferencia-
da, hoje chamada cachaça 
gourmet”, disse Wagner 
Jose de Oliveira, pesqui-

sador e sócio fundador da 
Caipirarte, primeira rede 
de Caipirinha gourmet do 
Brasil, nascida em Pinda-
monhangaba.
“A ação da Prefeitura e Box 
da Reciclagem é um alento 
ao pequeno empreendedor, 
uma medida inovadora, o 
famoso pensar fora da cai-
xa”, completou Sergio Al-
varenga, pequeno produtor 
artesanal.
“A ação de inovar pode 
acontecer em pequenos de-
talhes do processo. Neste 
caso, resultou no fomento 
à produção artesanal. Uma 
ação simples que trará gran-
de resultado na cadeia pro-
dutiva”, completou Danilo 
Velloso.

Ventos fortes 
derrubam 

árvores em 
Pinda

A Defesa Civil Pindamo-
nhangaba registrou na tarde 
desta terça-feira (15) diver-
sas ocorrências em virtude 
da tempestade com ventos 
fortes de aproximadamen-
te 70km/h que atingiram o 
município.
Ao todo, os agentes da DC 

atenderam oito ocorrências, 
sendo seis quedas de árvo-
res e duas vistorias estrutu-
rais com sinalizações e in-
tervenções preventivas.
Os bairros mais atingidos 
foram a região central, Vila 
Prado, Santana, Crispim e 
Moreira César. 

Todas as ocorrências nao 
registraram vítimas, somen-
te danos materiais e obstru-
ção de vias.
Integrantes da equipe de 
plantão da Defesa Civil 
ainda estão empenhados e 
finalizando a demanda de 
atendimento.

Campeonato Surf 
For Friends 

acontecerá dia 26 
de novembro em 

Ubatuba
Devido a previsão de pou-
cas ondas no dia 19, o cam-
peonato Surf for Friends 
2022 tem sua data altera-
da para final de semana 
seguinte, a ser realizado 
no dia 26 de novembro. A 
competição conta com duas 
categorias, sendo elas: open 
vale e open São José dos 
Campos. O local da com-
petição será definido mais 
próximo do dia do evento 
de acordo com a tabela de 
marés, sendo escolhida a 

praia com melhores condi-
ções de ondulação.
Segundo a organização do 
evento a valorização da 
família e o espírito de so-
lidariedade inspiraram a 
criação do Surf For Friends. 
Outros dois pilares do cam-
peonato são a sustentabili-
dade e a inclusão social, por 
isso durante a disputa ha-
verá demonstração de surfe 
adaptado.
Um dos principais propó-
sitos do evento é ajudar o 

Hospital do GACC (Gru-
po de Apoio à Criança 
com Câncer), que cuida 
de crianças de todo o Vale 
do Paraíba e Litoral Norte. 
É proporcionado também 
um ambiente de união en-
tre famílias, amigos, onde 
o mais importante não é o 
resultado da competição, 
mas um dia de confraterni-
zação dentro do calendário 
do surfe do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte, mais espe-
cificamente Ubatuba.



pág. 4

www.tremembeonline.com.br / www.agazetadosmunicipios.com

A Gazeta dos Municípios 15 de novembro 2022 

FUSSTA inicia Campanha “Natal Solidário 
2022” em Taubaté

O Fundo Social de So-
lidariedade de Taubaté 
(FUSSTA) iniciou a 
campanha “Natal So-
lidário do FUSSTA 
2022: doe brinquedos e 
ganhe sorrisos”.
A iniciativa tem como 
objetivo arrecadar 
brinquedos novos para 
serem doados para as 
crianças da zona rural 
do município. A expec-
tativa é beneficiar cer-
ca de mil crianças de 
doze bairros, além de 

500 famílias com a do-
ação de cestas básicas.
As doações poderão 
ser realizadas até o dia 
15 de dezembro em di-
versos pontos de coleta 
espalhados pela cidade, 
como no Centro Cultu-
ral “Toninho Mendes”, 
arena esportiva São 
Paulinho, Mercatau, 
além da sede do Fundo 
Social e eventos reali-
zados pelas secretarias 
da Prefeitura de Tauba-
té, entre outros.

A campanha realiza-
da no ano passado en-
tregou cerca de 400 
brinquedos para crian-
ças dos bairros Paiol, 
Santa Luzia Rural, Re-
gistro, Serrinha e Vila 
Velha. A ação também 
distribuiu mais de 300 
cestas básicas.
Mais informações po-
dem ser obtidas pelo 
telefone 3621-7567. A 
sede do FUSSTA fica 
na Estrada do Pinhão, 
nº 243, Santa Fé.

Tremembé realiza mutirão 
social para orientar munícipes 

instrução para tirar todas as 
dúvidas de quem gostaria 
de aderir ou precisa atua-
lizar algum documento”, 
explica Patrícia Borelli da 
Secretaria de Ação Social.
E para entreter as crianças, 
enquanto os pais e respon-
sáveis realizam as ativida-
des do mutirão, uma equipe 
de recreação estará no local 
realizando brincadeiras e 
muitas atividades gratuitas 

e alegres com os pequenos.
O Mutirão da Ação Social 
será realizado no Centro 
de Eventos de Tremembé, 
com acesso pela Rua São 
Francisco n. 197 – Centro, 
em frente à Estação Ferro-
viária. Para participar, os 
munícipes devem apresen-
tar um documento oficial 
com foto e um comprovan-
te de residência atualizado, 
além de informar quais são 

os programas sociais ou 
benefícios sobre os quais 
desejam receber mais infor-
mações. 
INFORMAÇÕES DO MU-
TIRÃO DA AÇÃO SO-
CIAL
Data: 05 de novembro, sá-
bado
Hora: das 9h às 14h 
Local: Centro de Eventos 
de Tremembé, Rua São 
Francisco n. 197 – Centro.

Tremembé abre as festividades em 
comemoração aos seus 126 anos com um 

histórico encontro de carros antigos

 A Prefeitura de Tremembé 
está preparando diversas 
ações para a comemoração 
do ANIVERSÁRIO DE 
126 ANOS da nossa cidade 
e, para abrir as festividades, 
nada melhor que um grande 
encontro de carros clássi-
cos e antigos que retratam 
a história viva do automo-
bilismo brasileiro e também 
de Tremembé.O 7º EN-
CONTRO DE CARROS 
ANTIGOS, realizado pela 
equipe CAAT (Clube de 
Carros Antigos de Taubaté), 
acontece no dia 20 DE NO-
VEMBRO, domingo, das 

09h às 15h, na PRAÇA DA 
ESTAÇÃO. Os visitantes 
poderão conhecer de perto 
modelos variados e origi-
nais refrigerados a ar como 
Fusca, Variante, Kombi en-
tre outros, muitos deles arti-
gos de colecionadores.  EN-
CONTRO EM PROL DAS 
CAUSAS SOCIAIS
A entrada é gratuita, mas 
a equipe organizadora irá 
arrecadar alimentos para o 
Fundo Social de Solidarie-
dade de Tremembé e soli-
cita aos visitantes a contri-
buição voluntária de 2kg de 
alimentos não perecíveis. 

ATENÇÃO: No encontro é 
proibido carros com placa 
de VENDE-SE.
Bora relembrar um pouco 
da cultura automobilística 
e iniciar a comemoração do 
aniversário da cidade?
Nosso primeiro encontro 
marcado 20 NOVEMBRO 
- DOMINGO
 09h às 15h
PRAÇA DA ESTAÇÃO
Esperamos você lá!
Realização: CAAT (Clu-
be de Carros Antigos de 
Taubaté)
Apoio: Prefeitura de Tre-
membé


