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Projeto banda músico do futuro 
garante vitória no campeonato 

brasileiro de bandas 2022

No último domingo (13), 
com apoio da Prefeitura de 
Taubaté, o Projeto Social 
Banda Músico do Futuro, 
que acontece no bairro Es-
planada Santa Terezinha, 
conquistou vitória no Cam-
peonato Brasileiro de Ban-
das e Fanfarras realizado na 
cidade de Lorena.
O campeonato foi promo-
vido pela Liga Brasileira de 
Bandas e Fanfarras – LBF 
e aconteceu nos dias 05, 06 
e 13 de novembro, com a 
participação de bandas de 
diversos estados do país.

Os alunos do projeto Ban-
da Músico do Futuro, com 
o Maestro responsável Luis 
Flávio Pedro dos Santos, 
realizaram uma grande 
apresentação e garantiram 
importante vitória nesta 
edição do campeonato.
Todo o transporte dos alu-
nos e equipe técnica do 
projeto para a competição 
foi proporcionado pela Pre-
feitura de Taubaté com a 
disponibilização de 4 vans 
e 1 caminhão para levar os 
instrumentos musicais.
O Projeto Banda Músico 

do Futuro iniciou suas ati-
vidades em 18 de agosto 
de 2009, atualmente tem 
como participantes 107 en-
tre crianças, adolescentes e 
jovens da comunidade.
Seu principal objetivo é 
promover a inclusão social 
através da musicalização e 
conta com o trabalho volun-
tário de 17 pais dos jovens 
atendidos.
O projeto desenvolve suas 
atividades na Avenida An-
tônio Cândido de Oliveira 
Filho 50, Esplanada Santa 
Terezinha.

Pinda abre inscrições para VI 
Festival de Danças Circulares 

Sagradas 2022

Pindamonhangaba realiza, 
no dia 17 de dezembro, das 
9 às 16 horas, na Quadra do 
Lar São Judas Tadeu, o VI 
Festival de Danças Circula-
res Sagradas 2022. 
As inscrições já estão aber-
tas e devem ser feitas pelo 
e-mail festivalpinda2022@
gmail.com, com nome 
completo e município, so-
licitando a participação no 
festival. O interessado re-
ceberá um e-mail de confir-
mação com seu número de 
inscrição.
O festival de Pindamo-
nhangaba já acontece desde 
2015. Nesse evento, Pinda 
abre a Roda e recebe fo-
calizadores convidados, 
munícipes, bem como bai-

lantes de outros estados, 
formando uma grande roda 
e “coroando” as Rodas que 
acontecem mensalmente no 
Bosque da Princesa desde 
2012. Em sua primeira edi-
ção, o evento teve apoio do 
Departamento de Cultura 
do Município, sendo o pri-
meiro Festival de Danças 
Circulares totalmente gra-
tuito no Brasil. Nos anos 
posteriores, ele aconteceu 
em caráter particular.
O evento é aberto para 150 
pessoas (com idade acima 
de 14 anos). 
Para 2022 poderemos con-
tar com as presenças já con-
firmadas dos focalizadores 
Guataçara Monteiro e João 
Paulo Pessoa (Igaratá), Ana 

de Jesus (Rio de Janeiro) 
e Siomara Kronbauer (Rio 
Grande do Sul).
Os Festivais de Danças Cir-
culares acontecem no mun-
do todo, inclusive no Brasil, 
que tem se destacado no 
movimento.
“Pindamonhangaba é a pri-
meira cidade do Vale do 
Paraíba a manter uma Roda 
aberta mensal gratuita, que 
acontece no Bosque da 
Princesa. 
Fomos também os pionei-
ros a organizar um Festival 
totalmente gratuito para os 
participantes, com o apoio 
da Secretaria Municipal de 
Cultura”, lembrou a respon-
sável pelo evento, Bebel 
Moraes.
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EXPEDIENTE

19-20-21 de novembro 2022 

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

PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - A Prefeitura Municipal de Potim/
SP, torna pública a Inexigibilidade Nº 022/2022 EXECUÇÃO DOS SER-
VIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. GINO CAMPINE E ESTRA-
DA RAFAEL AMERICO RANIERI - BAIRRO JARDIM BELA VISTA, pelo 
valor total de R$ 85.985,70, a empresa EDP SAO PAULO DISTRIBUI-
CAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 02.302.100/0001-06, nos termos do 
Artigo 75, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 18 de novembro de 2022. 
Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.
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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

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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Tremembé completa 126 
anos com programação 
especial de aniversário 

em novembro e 
dezembro na cidade 

Cidade completa 126 anos 
no dia 26 e a Prefeitura pre-
para ações de entretenimen-
to gratuitas em novembro e 
dezembro.Corrida de rua, 
exposição de carros anti-
gos, shows com Mundo de 
Kaboo e o Bloco Juca Teles 
e apresentações culturais 
gratuitas estão entre as ati-
vidades deste ano.
Praça da Estação será o pal-
co das festividades, com 
acesso gratuito para a po-
pulação.
A Prefeitura de Tremembé 
prepara diversas celebra-
ções pelo aniversário de 
126 anos da cidade. Entre 
as atividades previstas estão 
a tradicional prova pedestre 
de 6km, duas exposições de 
carros antigos, atividades 
de lazer, show infantil com 
Mundo de Kaboo e a apre-
sentação de marchinhas 
do Bloco Juca Teles, além 
de apresentações teatrais e 

culturais gratuitas durante 
os meses de novembro e 
dezembro. “São 126 anos 
para celebrar o crescimento 
de uma cidade que está re-
almente cuidando da nossa 
gente. As atividades serão 
centralizadas na Praça da 
Estação, um local de fácil 
acesso para todos, e nossa 
equipe está preparando di-
versas atrações que terão 
início desde o dia 20 de no-
vembro, e um #diaespecial 
programado para o sábado 
26, com a apresentação do 
Mundo de Kaboo e do Blo-
co Juca Teles. A programa-
ção segue durante todo o 
mês de dezembro junto com 
a edição do Natal Ilumina-
do Solidário 2022”, explica 
o Prefeito Clemente.
Confira algumas das ativi-
dades já confirmadas para 
celebrar os 126 Anos de 
Tremembé: FESTA DE 
ANIVERSÁRIO COM 

MUNDO DE KABOO E 
BLOCO JUCA TELES
No dia 26 de novembro, 
sábado, a cidade recebe 3 
atrações especiais: o Pro-
jeto Cultura em Ação, que 
traz todas as oficinais cul-
turais da Prefeitura, o show 
infantil Mundo de Kaboo e 
fechando o dia mais do que 
especial, o Bloco Juca Teles 
e um super show com as 
melhores marchinhas e can-
ções do carnaval regional. 
Tudo isso acontece também 
na Praça da Estação, das 
14h às 20h, e a entrada é 
gratuita.
PARCERIA COM O SESI 
PARA ATRAÇÕES MUSI-
CAIS 
Entre os dias 02 e 04 de de-
zembro, de sexta a domin-
go, a cidade de Tremembé 
recebe a Unidade Móvel de 
Cultura do @sesi.sp  
Aguardem a programação 
completa de dezembro!

Parque Ecológico da 
Moçota de Caçapava 
recebe dois festivais 
culturais neste fim de 

semana

O Parque Ecológico da 
Moçota, em Caçapava, 
será palco de dois festi-
vais culturais neste fim de 
semana, com entrada gra-
tuita. No sábado (19), das 
10h às 17h, recebe as atra-
ções do 1° Festival de Hip 
Hop de Caçapava, evento 
que reunirá apresentações 
de rap, breaking e grafite; 
workshops e batalhas de 
rima. No domingo (20), o 
destaque será a quinta edi-
ção do Festival Cultural 
da Moçota com ativida-
des como shows musicais, 
apresentação infantil, cor-
tejo de bonecões e vivência 
sobre meio ambiente. Nos 
dois dias haverá exposição 
de produtos artesanais e 
área de alimentação.
O Festival de Hip Hop é 
realizado pela Prefeitura 
de Caçapava, por meio da 
Secretaria de Cultura e Tu-
rismo, com o apoio da Se-
cretaria de Educação, e tem 
como objetivo incentivar o 
trabalho de artistas locais 
que atuam nas diversas 
linguagens que integram o 
movimento. O evento tam-
bém atende à lei municipal 
5.871/2021, que institui no 
município a Semana do Hip 
Hop.
A programação contará com 
workshops de breaking, rap 
e DJ, a partir das 10h, aber-
tos ao público. A inscrição 
pode ser feita no local, an-

tes da atividade.
A partir das 13h, o evento 
terá como destaque apre-
sentações de coletivos de 
breaking, grafite, rap e 
apresentação de DJ. No 
encerramento do festival, 
haverá batalhas de rap, DJ 
e breaking.
FESTIVAL CULTURAL 
DA MOÇOTA
Já o Festival Cultural da 
Moçota é realizado em par-
ceria com a Secretaria de 
Cultura e Economia Cria-
tiva do Governo do Estado 
de São Paulo, por meio da 
Associação Paulista dos 
Amigos da Arte, Programa 
Juntos Pela Cultura, chama-
da pública Tradição SP.
A programação ocorrerá 
das 10h às 17h. O espaço 
abre às 10h, com exposi-
ção de artesãos e área de 
alimentação. Às 11h, ha-
verá apresentação do Pro-
jeto Guri – Polo Caçapava. 
O grupo é formado por 30 
crianças, alunos das ofici-
nas de violão e canto coral 
do polo.
Na sequência, às 12h, o des-
taque será uma apresenta-
ção da Orquestra Canto da 
Viola, de Caçapava, sob re-
gência do maestro Rosenil 
dos Santos. O grupo de vio-
la caipira reúne 35 músicos 
e o roteiro inclui clássicos 
da música raiz com ritmos 
como guarânia, arrasta-pé, 
entre outros.

A partir das 13h30, a pro-
gramação contará com uma 
vivência sobre sensibiliza-
ção com ervas aromáticas 
com a engenheira agrôno-
ma Ana Paula Masseo. A 
atividade é aberta à partici-
pação do público. O objeti-
vo é sensibilizar os sentidos 
por meio do conhecimento 
de texturas, perfumes e sa-
bores das plantas.
A atração das 14h é destina-
da ao público infantil, com 
o show “Teteia, intervenção 
Infantil no Mundo Lúdi-
co”, com a palhaça Teteia. 
No espetáculo, três artistas 
fazem intervenções, brinca-
deiras e contação de histó-
rias, promovendo interação 
com o público.
Às 15h30, o destaque será 
um cortejo com os Bone-
cões da Mantiqueira, com 
a artista Ana Sales. São 
quatro bonecões com uma 
performance de dança de 
ritmos como carnaval, fre-
vo, forró, dança do boi, ma-
racatu e coco.

Encerrando a programação, 
a Banda 9 Volts apresenta 
um show com sucessos do 
pop rock da música brasi-
leira, às 16h30.

O Parque Ecológico da 
Moçota fica na Rua  Anto-
nio Guedes Tavares, S/N. 
Vila Menino Jesus. Entrada 
franca.


