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Última etapa do circuito de corrida de rua 
será domingo no parque da cidade de pinda

A Secretaria de Esportes 
e Lazer da Prefeitura de 
Pindamonhangaba vai pro-
mover a 5ª e última Etapa 
Circuito de Corrida de Rua 
2022 no domingo (27), com 
largada às 7h30, no Parque 
da Cidade.
A organização do evento 
pede que os competidores 
cheguem com antecedên-
cia para retirar o número 
e chip. Será um percurso 
de aproximadamente 5km, 
com largada no Parque da 
cidade e percurso no Anel 
Viário.
Por isso, no domingo, en-
tre 7 e 11h30, o trecho do 
anel viário (José Geraldo 
Rodrigues Alckmin), entre 
a rotatória do Tenda até a 
rotatória próxima ao Qua-
tro Milhas, será interditado.
Na última etapa, além de 
entrega de medalhas a to-

dos os participantes, a Se-
cretaria de Esportes e Lazer 
vai entregar troféus para os 
campeões de cada categoria. 
“Vamos reunir os tempos 
das cinco etapas e premiar 
com troféus os primeiros 
colocados. Portando, as 
pessoas que foram às eta-
pas anteriores têm chances 
de receber troféus. Assim, 
pedimos que elas corram e 
depois aguardem a premia-
ção”, disse o secretário de 
Esportes, Everton China-
qui. Um dos responsáveis 
pela organização da prova, 
o professor Luís Fernando 
de Souza Pinto, explicou 
que este ano existem novas 
categorias, como a inclusão 
de corridas kids, para crian-
ças com idade a partir dos 
dois anos e distâncias entre 
50 e 1.000 metros. “Temos 
cinco categorias masculino 

e feminino para crianças e 
outras 13 categorias mascu-
lino e feminino para as de-
mais, dos 17 anos para cima 
– sem limite de idade – com 
percurso entre 4km e 6km, 
além de provas para pesso-
as com deficiência”.
Kids 1, dos 2 aos 5 anos; 
kids 2, dos 6 aos 7 anos; 
pré-mirim (8 a 10 anos); 
mirim (11 a 13 anos); in-
fantil (14 a 16 anos); juve-
nil (17 a 19 anos); adulto 
1 (20 a 24 anos); adulto 2 
(25 a 29 anos), máster 1 (30 
a 34 anos), máster 2 (35 a 
39 anos), máster 3 (40 a 44 
anos), veterano 1 (45 a 49 
anos), veterano 2 (50 a 54 
anos), veterano 3 (55 a 59 
anos), veteraníssimo 1 (60 
a 64 anos), veteraníssimo 2 
(65 a 69 anos), veteraníssi-
mo 3 (70 anos ou mais); e 
pessoa com deficiência.

Secretaria de Cultura de Caçapava recebe 
inscrições para oficinas de artesanato a 

partir de segunda-feira (28)

A Secretaria de Cultura e 
Turismo da Prefeitura de 
Caçapava recebe inscrição 
a partir de segunda-feira, 
dia 28 de novembro, para 
vagas em oficinas de arte-
sanato por meio do Proje-
to Bem Mais Cultura. As 
aulas serão realizadas na 
nova sede da Secretaria, lo-
calizada na Rua Padre José 
Benedito Alves Monteiro, 
480, Vila Santos (prédio do 
extinto Grêmio dos Subte-
nentes). 
São oferecidas vagas nas 
seguintes modalidades:

Arte em tecido, com au-
las às segundas-feiras, das 
9h às 12h e das 13h30 às 
16h30;
Pintura em madeira, com 
aulas às terças-feiras, das 
8h às 11h e das 14h às 17h;
Crochê e fuxico - com aulas 
às quartas-feiras, das 9h às 
11h e das 13h às 16h;
Bordado livre - com aulas 
às quintas-feiras, das 8h às 
11h e das 13h às 16h;
Para se inscrever, basta pro-
curar as monitoras no local 
e horário das aulas e preen-
cher a ficha de inscrição. 

Nos dias de jogos do Bra-
sil na Copa, o expediente 
na Prefeita será encerrado 
uma hora antes das partidas 
(MAIS INFORMAÇÕES 
AQUI)
O Projeto Bem Mais Cul-
tura oferece ainda aulas de 
arte urbana no Parque Eco-
lógico da Moçota, às terças, 
quartas e sextas-feiras, das 
7h às 8h45 e das 16h30 às 
18h; e aos Sábados, às 8h 
às 12h.
Mais informações na Secre-
taria de Cultura e Turismo: 
Tel. (12) 3652-9222



pág. 2 A Gazeta dos Municípios

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

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 25/11/2022
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opinião deste jornal.
Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale 
do  Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e 
Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamente. Edições atuais e de arqui-
vos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE

25 de novembro 2022 

CCZ de Taubaté realiza resgate de 
cavalo em situação de maus-tratos

Após receber denúncias de 
moradores do bairro Es-
planada Santa Terezinha, o 
Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) de 
Taubaté, com o apoio da 
Guarda Civil realizou nesta 
semana, o resgate de um ca-
valo em situação de maus-
-tratos.

O tutor do animal não se 
encontrava no momento do 
resgate e ao chegar no local, 
a equipe encontrou o cava-
lo desnutrido, sem comida 
e água a disposição e sem 
abrigo.  
Devido às condições ele 
não consegue se manter em 
pé sem auxilio.

O cavalo foi levado para o 
Centro de Controle de Zoo-
noses (CCZ), onde passou 
por uma avaliação de um 
médico veterinário. 
Após a realização de exa-
mes, foi constatado pro-
blemas estomacais e outras 
doenças estão sendo inves-
tigadas.

Programação 
aniversário 126 anos 

de Tremembé 
Sábado, 26 de novembro 
14h30 - oficinas culturais 
projeto cultura em ação 
16h00 - show infan-
til mundo de kaboo 
17h00 inauguração oficial 
da locomotiva maria fumaça 
17h15 - 
show com o bloco juca teles 
domingo, 27 de novembro 

08h00 - largada da tradi-
cional prova pedestre de 
aniversário de tremembé.  
14h00 – 
encontro de carros airco-
oleds do cllube catau – 
clássicos aircooled taubaté 
todas as atrações são gra-
tuitas e acontecem na praça 
geraldo costa (praça da es-

tação e da maria fumaça). 
E no próximo final de se-
mana, de 02 a 04 de dezem-
bro, a festa continua em 
tremembé com a chegada 
da unidade móvel de cultu-
ra do @sesi! 
Aguardem a agen-
da completa das atra-
ções de dezembro!  

A Secretaria de Saúde de 
Tremembé  promove na 

próxima TERÇA-FEIRA, 29 
de NOVEMBRO, o dia “D”  

A Secretaria de Saúde de 
Tremembé promove na 
próxima TERÇA-FEIRA, 
29 de NOVEMBRO, o dia 
“D” DE CUIDADOS COM 
A SAÚDE DO HOMEM 
com coletas de exames de 
sangue, incluindo o PSA, às 
07h00, no Centro de Saúde 
ou nas ESFS, para o públi-
co masculino com 45 anos 
ou mais. Os interessados 
devem procurar a unidade 
de saúde PRESENCIAL-
MENTE ou entrar em con-

tato por TELEFONE para o 
agendamento e orientações 
até SEXTA-FEIRA, 25 DE 
NOVEMBRO, às 16h.
ESF I
ENDEREÇO DA UNIDA-
DE: RUA CAchoeira Pau-
lista, Nº 81
Bairro: Parque Nossa Se-
nhora Da Glória/ Tremem-
bé
Telefone: 3672-3442
Esf Ii
Endereço Da Unidade: Rua 
6, Nº 673, 681

Bairro: Jardim Maracaibo / 
Tremembé
Telefone: 3672-1979
Esf Iii
Endereço Da Unidade: Rua 
Quiririm, Nº 110
Bairro: Jardim Santana / 
Tremembé
Telefone: 3674-2660
Esf Iv
Endereço Da Unidade: Rua 
Hipolito José Ribeiro, Nº 
243
Bairro: Jardim Santana / 
Tremembé
Telefone: 3674-1631
 Esf V
Endereço Da Unidade: Rua 
Carlos Henrique Fusão, Nº 
305
Bairro: 
São Vicente De Paula / tre-
membé
Telefone: 3672-2195
Esf vi
Endereço da unidade: ave-
nida vitória régia, nº 574
Bairro: flor do vale / tre-
membé
Telefone: 3672-4305
Centro de saúde de tremem-
bé
Praça da republica, nº 361 
centro tremembé
Telefone: 3607-1000/ 3607-
1012/3607-1048
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Novo cartão 
postal de Tremembé é 
uma locomotiva maria 

fumaça de 1922 

Ação conjunta das Pre-
feituras de Tremembé e 
Taubaté resultou em um 
novo ponto turístico na Pra-
ça da Estação Ferroviária. 
A Locomotiva Maria Fu-
maça fabricada na Suí-
ça em 1922 e um vagão 
de passageiros de 60 lu-
gares são o novo ponto 
de visitação da Estância 
Turística de Tremembé. 
Um projeto inédito para 
resgatar a cultura, a histó-
ria e criar um novo atrativo 
turístico em Tremembé e 
valorizar ainda mais o cen-
tro histórico do município. 
A Estação Ferroviária de 
Tremembé data de 1914 e 
funcionou até a década de 
1950 como uma extensão à 
Estrada de Ferro Central do 
Brasil, escoando principal-
mente a produção de arroz e 
café cultivados pelos Mon-
ges Trapistas que habitaram 
a cidade no início do século 
XX.
 Existem relatos de que, 
ainda na década de 1960, 
o trem passava por Tre-
membé e muitos passagei-
ros desembarcavam por 
ali mesmo após a Estação 
ter sido desativada. O tri-

lho original, porém, foi 
retirado após este período. 
Pensando em regatar essa 
rica história tremembeense 
e criar um novo atrativo tu-
rístico de potencial regional 
no município, a Prefeitura 
de Tremembé realizou uma 
parceria com a cidade de 
Taubaté e a Estrada de Fer-
ro Campos do Jordão para 
recriar este cenário históri-
co na Praça Geraldo Costa 
com um novo atrativo turís-
tico para o Vale do Paraíba.  
Após uma grande operação 
logística cinematográfi-
ca realizada pela empresa 
Cunzolo, que durou mais de 
10h, e envolveu equipes es-
pecializadas no transporte 
de alta complexidade, a Lo-
comotiva Maria Fumaça de 
fabricação Suíça, de 1922, 
e quase 9m de comprimen-
to, junto com um vagão de 
passageiros com 60 lugares 
e 20 metros de extensão, 
que juntos somam mais de 
50 toneladas, finalmente 
foram transportadas des-
de o Parque Vale do Itaim, 
em Taubaté, até a Praça da 
Estação, em Tremembé. 
“Agora o complexo históri-
co ferroviário de Tremem-

bé ganhou um novo cartão 
postal que relembra turistas 
e moradores sobre o rico 
passado cultural da cidade 
e da Estação, de onde os 
Monges Trapistas vindos 
da França escoavam sua 
produção de arroz e café no 
início do Século XX. 
Um local para reviver me-
mórias e emoções, que 
seguem vivas e passando 
de geração em geração 
em Tremembé”, expli-
ca o Prefeito Clemente. 
O local é hoje um ponto de 
encontro entre os amantes 
do pedal que podem, des-
de a Estação, curtir o Cir-
cuito do Cicloturismo de 
Tremembé de 27km cujo 
mapa do trajeto está dis-
ponível em um totem in-
terativo que conta com a 
tecnologia de QR Code. 
O complexo da Locomotiva 
Maria Fumaça de Tremem-
bé, localizado na Praça 
Geraldo Costa – Centro, é 
aberto ao público para visi-
tação gratuita todos os dias, 
de segunda a domingo e já 
está sendo considerado por 
muitos o novo cartão postal 
do Vale do Paraíba e da Re-
gião Turística da Fé.

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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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


