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Mostra fotográfica 
“Dignidade” abre 

programação da Semana da 
Consciência Negra em 

Caçapava nesta sexta-feira 
(18)

A exposição “Dignida-
de”, do fotógrafo Marcelo 
Weiss, abre nesta sexta-fei-
ra (18), às 19h, na Estação 
Ferroviária de Caçapava 
(Av. Cel. Alcântara, Cen-
tro), a programação da 
“Semana da Consciência 
Negra”, evento organizado 
pela Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Cultura e 
Turismo.
A programação vai até o dia 
27 de novembro e acontece 
em diversos espaços. Além 
da mostra, reúne atividades 
como palestras, oficinas, 
feira e aulão de capoeira. 
Todas as atividades são gra-
tuitas.
A exposição “Dignidade – 
As Meninas de São Tomé 
e Príncipe” reúne uma série 
de 10 imagens registradas 
por Marcelo Weiss no Dia 
das Crianças, em São Tomé 
e Príncipe. São fotografias 
em preto e branco, 60 cm x 
85 cm, que podem ser vistas 
na Estação até o dia 30 de 
novembro. O horário é de 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 16h.
Em São Tomé e Príncipe, o 
Dia das Crianças é come-
morado no dia 1º de julho 
e tem um significado espe-
cial. Ir à escola é motivo 
de orgulho e nessa data são 
realizadas festas em todos 
os colégios. De acordo com 
a cultura local, é o dia em 
que as crianças recebem 
dos pais o uniforme novo 
que será usado durante 
todo o ano. Para as meni-
nas, o evento é ainda mais 

marcante, pois é quando as 
mães capricham nos trança-
dos dos seus cabelos, trans-
formando-os em verdadei-
ras obras de arte, símbolos 
da cultura e da dignidade.
Segundo o fotógrafo, cap-
tar os olhares e a alegria de 
cada uma dessas meninas 
“foi uma experiência úni-
ca”, que está sendo agora 
compartilhada com o públi-
co por meio da exposição.
Sobre o fotógrafo
Marcelo Weiss fotografa 
desde os 11 anos de idade, 
tendo sido incentivado pelo 
avô, filho de um industrial 
– Leopoldo Inácio Weiss -, 
que tinha na arte da foto-
grafia muito mais do que 
um hobby.
Profundo conhecedor da 
fotografia analógica, pro-
cessos e revelação, usou 
essa base de conhecimento 
para se aperfeiçoar e desen-
volver técnicas próprias na 
fotografia digital. Ao longo 
de sua carreira atuou como 
fotógrafo de moda, publici-
dade e marketing para gran-
des empresas e inu´meras 
campanhas.
Sempre atraído pela forma 
e luz, estudou ilustração, 
embora sempre tenha atua-
do na publicidade. Em suas 
viagens teve grande contato 
com outras culturas, apro-
veitando as oportunidades 
para explorar esses univer-
sos, em lugares tão distintos 
como Marajó ou São Paulo, 
seguindo com um interesse 
especial pelas culturas afri-
canas em Moçambique, An-

gola, Zimbábue e São Tomé 
e Priícipe, capturando ricas 
culturas através de suas len-
tes e trazendo uma visão 
ainda inexplorada aos olhos 
do espectador.
VEJA A PROGRAMA-
ÇÃO COMPLETA DA SE-
MANA DA CONSCIÊN-
CIA NEGRA
Dia 18/11
19h00 - Abertura da expo-
sição “Dignidade”, do fotó-
grafo Marcelo Weiss
19h30 - Palestra com a Di-
retora de Turismo de Pa-
raibuna: Solange Barbosa 
sobre afroturismo.
Local: Estação Fornovo Di 
Taro
Dia 20/11
09h00 - Aulão de Capoeira 
com o Mestre Adriano
Local: Parque Ecológico da 
Moçota
Dia 21/11
19h00 - Palestra com a ad-
vogada Drª Rozi Ribas com 
o tema: Violações sofridas 
pela Mulher Negra no mer-
cado de trabalho
Local: Estação Ferroviária
Dia 22/11
19h30 - Palestra com Karen 
Nogueira com o tema: auto-
estima da população negra
Local: Estação Ferroviária
Dia 23/11
18h00 - Oficina de Másca-
ras africanas com Alligton 
Aurélio
Local: Estação Ferroviária 
(inscrições NESTE LINK )
Dias 26 e 27/11
09h00 às 16h00 - 1ª Feira 
Afroempreendedora
Local: Jardim da Estação

Empreendedorismo Feminino é 
destaque em Hub de Inovação 

Tecnológica de Taubaté

O desenvolvimento de pro-
jetos empreendedores con-
duzidos por mulheres já é 
uma realidade marcante do 
Hub de Inovação Tecnoló-
gica de Taubaté. Para valo-
rizar ainda mais a presença 
da mulher nesse importante 
espaço de desenvolvimento 
de negócios, neste mês de 
novembro o HITT terá o 
“Vênus Talks”. 
A programação será varia-
da e aberta ao público em 
geral. 
Para o próximo dia 18, es-
tão programados dois mo-
mentos. Às 18h30, será 
feita uma apresentação da 
Oficina “Bijouxtechs”, uma 
ação do projeto Tech Girls, 
desenvolvido em Curitiba 
desde de 2017, pela em-
presária Gisele Lasserre. O 
objetivo é incluir mulheres 
em situação de vulnerabi-
lidade social, em transição 
de carreira e donas de casa 
no mercado digital. A pro-

dução de bijuterias a partir 
do “lixo eletrônico” é o pri-
meiro passo do trabalho. A 
oficina gratuita e aberta ao 
público, será realizada no 
HITT, dia 21, das 14h às 
17h.
Ainda no dia 18, às 19h, o 
hub irá receber Bia Martins, 
jovem empreendedora, que 
há 14 anos lidera a ONG 
Olhar de Bia. O programa, 
localizado em Guarulhos- 
SP, já impactou 130 mil 
pessoas, com a missão de 
inspirar crianças e adoles-
centes a construírem seus 
sonhos por meio da educa-
ção. 
O tema da palestra será 
“Empreender é para você? 
Os desafios e propósitos da 
mulher no negócio”. Os in-
teressados em participar da 
palestras devem fazer a ins-
crição clicando AQUI.
No dia 19 de novembro, 
das 9h às 12h, será feito o 
lançamento da Startup Ivi-

trinas, especializada em 
reunir e capacitar mulheres 
empreendedoras. 
A conexão entre as empre-
endedoras será feita por 
meio de aplicativo. O ne-
gócio é conduzido por 4 
empreendedoras: Natalha 
Roberto, Camila Roberto, 
Bruna Souza e Romária Pi-
nheiro. 
O lançamento da startup 
será marcado por uma roda 
de conversa com empresá-
rias, mentoras e equipe da 
Ivitrinas que irão abordar o 
tema: “ A mulher no ecos-
sistema de negócios”.
Todas as mulheres empre-
endedoras que participa-
rem das atividades serão 
presenteadas com anúncio 
por 90 dias no Guia Tauba-
té, um portal com foco na 
prestação de serviço, com 
divulgação de negócios e 
notícias. Todas as ativida-
des são gratuitas e abertas 
ao público
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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.
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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


