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A Gazeta dos Municípios A Gazeta
 de

 Tremembé 

33º Anos

A Maria Fumaça 
chegou nesta 

segunda-feira (21) na 
cidade  

Uma parceria entre as 
cidades de Tremem-
bé e Taubaté vai re-
sultar em um novo 
ponto turístico para a 
cidade de Tremembé 
e o Vale do Paraíba. 
Um projeto que en-
volveu diretamente a 
Administração Muni-
cipal das cidades irmãs 
e que será inaugurado 
oficialmente no pró-
ximo sábado, dia 26 
de novembro, quando 
Tremembé completa 

#126Anos de emanci-
pação política e admi-
nistrativa justamente 
da vizinha Taubaté. 
A Locomotiva Maria 
Fumaça de fabrica-
ção Suíça, de 1922, 
junto com seu vagão 
de passageiros com 
60 lugares, será trans-
portada a partir das 
8h diretamente do 
Parque Vale do Itaim 
até a Praça Geraldo 
Costa, em Tremembé. 
A complexa ope-

ração logística 
será realizada pela 
@ c u n z o l o . g u i n -
das tes .p la taformas 
Um projeto inédi-
to para resgatar a 
cultura, a histó-
ria e criar um novo 
ponto turístico em 
Tremembé que 
irá valorizar 
ainda mais o centro 
histórico do município. 
Um verdadeiro 
presente para a cidade 
e a gentede Tremembé! 

Estão abertas as inscrições para a prova pedestre de 
aniversário de Tremembé, que será realizada no 

próximo dia 27 de novembro em comemoração aos 
126 anos da cidade

A tradicional Prova 
Pedestre de Aniversá-
rio de Tremembé será 
realizada pela Prefeitu-
ra no dia 27 de novem-
bro, através da Secreta-
ria de Esporte e Lazer, 
com largada e chegada 
na Praça Geraldo Cos-
ta (Praça da Estação) e 
um percurso de 6 km 
de volta única. 
Haverá premiação 
por faixa etária para 
o 1º, 2º e 3º colocado 
masculino e feminino 
e medalha de partici-

pação para todos os 
atletas inscritos.    A 
largada será feita de 
forma única, onde to-
dos os atletas deverão 
estar concentrados no 
local da prova 10 mi-
nutos antes da largada 
que está prevista para 
acontecer pontualmen-
te às 08h. INSCRI-
ÇÕES: As inscrições 
serão feitas pelo site: 
http://www.amilton.
net.br/tremembe
O número de peito 
será entregue nos dias 

21, 22, 23, 24 e 25 de 
novembro de 2022, no 
Centro de Lazer João 
Batista do Nascimento 
Lima (quadra coberta), 
localizado na rua An-
tenor Vargas, n.º 398,  
mediante a colabora-
ção solidária de 1kg 
de arroz ou feijão, que 
será doado para o Fun-
do Social de Solidarie-
dade de Tremembé.
Mais informações: se-
cretaria de esporte e 
lazer 
 (12) 3672-2846
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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.

 
 

 
 

 

EXTRATO DE PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 16/2022. 

 

O Município de Redenção da Serra, através da Secretaria Municipal de Administração torna público que, no 
período das 09:00 (nove horas)do dia 22/11/2022 às 16:00 (dezesseis horas ) do dia 25/11/2022, estarão 
abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de Faxineira por prazo determinado de 
6(seis)meses -  Carga Horária 40hs Semanais – Remuneração – R$1.251,51  (Salário Base)  .O edital, na 
íntegra, estará disponível no site: ww.redencaodaserra.sp.gov.br e na sede da prefeitura. Os contatos 
poderão ser feitos por meio do telefone: (12) 3676-1600. 

 

 

Jucimar Ferreira da Silva 

Prefeito Municipal 
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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.

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

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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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!

O fundo social de 
solidariedade de tremembé 

inicia a campanha de 
arrecadação de brinquedos e 

guloseimas que serão 
distribuídos no natal solidário

Nos últimos anos, Tremem-
bé vem se destacando em 
uma ação mais que especial, 
marcada pela generosidade 
e pelo amor ao próximo. 
 Para a Primeira Dama e 
Presidente do Fundo So-
cial, Eliana Maria Neves de 
Lima, a Campanha Natal 
Solidário é mais uma opor-
tunidade de praticarmos um 
gesto de amor e de propor-

cionar momentos de cari-
nho, alegria e diversão para 
diversas crianças carentes 
na nossa cidade, “Gostaria 
de pedir para a população 
que puder ajudar e para os 
empresários que puderem 
contribuir, que façam a do-
ação de um brinquedo novo 
ou de guloseimas, para rea-
lizarmos mais esta ação de 
solidadriedade em um mo-

mento tão lindo na época 
das festividades de Natal” 
comenta Eliana. 
As doações poderão ser 
entregues ATÉ O DIA 16 
DE DEZEMBRO, na sede 
do Fundo Social, rua José 
Monteiro Patto, nº 325, Jd. 
Bom Jesus. DOAR É UM 
GESTO DE AMOR!
MAIS INFORMAÇÕES:
 3674-3660 | 3674-3910


