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Municípios
        23º Ano
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de

Tremembé
        24º Ano

 2º Pedala Redenção da 
Serra

Uma programação cul-
tural e musical aguarda a 
população de Tremembé 
e região no dia 23 de no-
vembro, é a comemoração 
ao dia nacional da Consci-
ência Negra, que acontece 
na Praça da Estação das 10 
às 16 horas. “Nosso obje-

tivo é relembrar a cultura 
negra que faz parte da for-
mação de nossa cidade”, 
comenta a secretária de 
cultura, turismo e espor-
tes, Marcela Tupinambá.
A comemoração acon-
tece há vários anos e se 
tornou uma oportunida-

de de apresentar exposi-
ções de artesanato e pe-
ças culturais da própria 
comunidade negra local.  
Além dela, a programa-
ção conta com apresen-
tações musicais de gru-
pos como Sem Destino 
e Cidadãos Brasileiros.

Prefeitura realiza evento 
em comemoração ao dia 
nacional da Consciência 

Negra

Programação:

10h00 – abertura
10h10 – Capoeira com Grupo Ginga Brasil
10h50 – Maracatú do Avape
11h30 – Maculelê com Grupo Ginga Brasil
12h10 – B.Boys Ultimate Crew
12h50 – Oficina de moda Afro
13h30 – Congada do Alto do Cristo
14h10 – Hip Hop
14h50 – Grupo de rap “Cidadãos Brasileiros”
15h30 – Grupo de Samba e Pagode “Sem Destino”

Durante o dia haverá oficina de tranças nagô, modelagem em argila e mostra de artes 
e artesanato. 
A festa é uma realização da Prefeitura Municipal através da  Secretaria de Cultura, 
Turismo e Esportes e a entrada é gratuita.

Os homens de Pindamo-
nhangaba poderão partici-
par de várias ações duran-
te o mês de novembro. A 
Prefeitura está preparando 
a campanha “Novembro 
Azul” e este público terá a 
oportunidade de cuidar da 
própria saúde. Serão dis-
ponibilizados vários tipos 
de exames, basta procurar 
a unidade de saúde mais 
próxima. No dia 30 de ou-
tubro foi promovida uma 

reunião com representan-
tes das secretariais de Saú-
de e Assistência Social, 
Esportes e Lazer, Relações 
Institucionais e Educação, 
Cultura e Turismo para 
definirem os trabalhos.
De acordo com as infor-
mações da Secretaria de 
Saúde, as unidades irão 
oferecer atendimento em 
horário especial, para que 
os homens que trabalham 
possam cuidar da própria 

saúde e fazer os exames.
Entre os dias 18 e 23 será 
desenvolvida a Semana 
da Saúde do Homem e 
na ocasião a população 
masculina poderá fazer 
exames preventivos que 
identificam fatores de ris-
cos e agravos. Serão dis-
ponibilizados exames para 
verificar o colesterol, de-
tecção de câncer de prós-
tata, sífilis, HIV, diabetes, 
hepatites, entre outros.

Pinda promove  
campanha voltada  

aos homens

Muitas atividades e entre-
tenimento estão programa-
dos para o mês de novem-
bro no Sítio do Picapau 
Amarelo, em Taubaté.  
Dentre as atividades es-
tão previstas oficinas e 
apresentações teatrais. 
 De acordo com a Pre-

feitura de Taubaté, os 
interessados em assistir 
aos espetáculos teatrais 
devem chegar com meia 
hora de antecedência 
para retirada de senha.  
Para a realização da peça 
é necessário público mí-
nimo de 20 pessoas. Vale 

lembrar que as ativida-
des têm entrada franca. 
Mais informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone (12) 3625-5062.  
O Sítio fica no endereço 
Avenida Monteiro Loba-
to, s/nº, no bairro Chácara 
do Visconde em Taubaté.

Em Taubaté, Sítio do 
Picapau Amarelo  

anuncia programação 
cultural para novembro

Confira a programação:
 
09 e 10 de Novembro
09h às 12h e 14h às 17h – Presença da Turma do Sítio do Picapau Amarelo
09h às 11h e 14h às 16h – Oficina “Peteca”
11h e 16h – Teatro Infantil, “O Lobatinho do Futuro”, com a Turma do Sítio do 
Picapau Amarelo.
15 a 17 de Novembro
09h às 12h e 14h às 17h – Presença da Turma do Sítio do Picapau Amarelo.
09h às 11h e 14h às 16h – Oficina “Fantoche da Turma do Sítio”
11h e 16h – Teatro Infantil, “O Lobatinho do Futuro”, com a Turma do Sítio do 
Picapau Amarelo
23 e 24 de Novembro
09h às 12h e 14h às 17h – Presença da Turma do Sítio do Picapau Amarelo.
09h às 11h e 14h às 16h – Oficina “Chocalho da Amizade”
11h e 16h – Teatro Infantil, “O Lobatinho do Futuro”, com a Turma do Sítio do 
Pica-pau Amarelo.
30 de Novembro
09h às 12h e 14h às 17h – Presença da Turma do Sítio do Picapau Amarelo.
09h às 11h e 14h às 16h – Oficina “Avião Colorido”
11h e 16h – Teatro Infantil, “O Lobatinho do Futuro”, com a Turma do Sítio do 
Picapau Amarelo
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 
Av. Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida 
Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - 
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - 
Banca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de 
Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção 
Av. 7 de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.

Prefeitura e SESC  
trazem para São Bento 
do Sapucaí Festival de 

Cinema Infantil.  
Confiram a programação!

Para sanar os problemas da  
população com a lotação e  

horários dos ônibus, a Prefeitura 
de Taubaté começou di 05/11 a  

ampliação da oferta de ônibus de 
cinco linhas

Em dias úteis, as li-
nhas que começam 
com mais horários são:
·18 CECAP/Distrito In-
dustrial: inclusão de mais 
dois atendimentos pela ma-
nhã, sentido bairro-centro, 
 e mais três a tarde, 
sentido centro-bairro;
·19 São Gonçalo/Ro-
doviária Velha: inclu-
são de mais três aten-
dimentos pela manhã,  
sentido bairro-centro, 
e mais quatro a tarde, 
sentido centro-bairro;
·05 Cidade de Deus/Vila 
São Geraldo/Rodoviária 

Velha: inclusão de mais 
um atendimento pela tar-
de, sentido centro-bairro.
No último dia 26 houve 
o aumento de horários de 
ônibus nos finais de semana 
e feriados em cinco linhas,  
diminuindo os inter-
valos que eram de 
50 para 30 minutos.
A ampliação da ofer-
ta foi para as linhas:
·03 Rodoviária Velha/São 
Gonçalo/Cidade Jardim
·01 Pq. Três Marias/Estoril 
(via Rodoviária Velha/Re-
sidencial Independência)
·05 Cidade de Deus/

Barreiro/Jd. Paulis-
ta/Rodoviária Velha
·08 Pq. Aeroporto/Jd. 
América (via Rodoviária 
Velha/Estiva/Shopping)
·13 Santa Tereza/
Q u i r i r i m / G u r i l â n d i a
Estas alterações são o 
início de um projeto de 
melhorias para o trans-
porte público da cidade.  
O reforço dos horários 
continuará sendo estudado 
e logo implantado em mais 
linhas gradativamente, tan-
to urbanas quanto rurais, 
para que toda a popula-
ção possa ser beneficiada.



07 de Novembro de 2013 página 3A GAzetA dos Municípios

São Bento do Sapucaí 
realiza:  

CAMPANHA NACIONAL 
GRATUITA EM DIABETES

A Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente pu-
blica a proposta de Plano 
Municipal Integrado de 
Saneamento Básico para 
avaliação dos munícipes.
Este Plano foi elaborado 
em 2012 pela empresa 
PlanSan, com recursos da 
Secretaria Estadual de Re-
cursos Hídricos, ficando 
pendente sua aprovação 
pelo legislativo municipal, 
após o processo de consul-
tas à população que aqui 
se inicia. Comentários ao 
Plano aqui apresentado 
devem ser encaminha-

dos à Secretaria Munici-
pal do Meio Ambiente, 
para serem considerados 
na revisão do mesmo que 
será apresentada em Au-
diência Pública a ser ce-
lebrada em dezembro em 
local e data a serem con-
firmados. Os comentários 
podem ser enviados via 
internet para smmaubatu-
ba@gmail.com. Também 
podem ser enviados por 
correio ou entregues dire-
tamente na Secretaria, sita 
à Rua Cel. Ernesto de Oli-
veira, 449, Centro, Uba-
tuba – CEP 11680-000

Proposta de 
Plano  

Municipal  
Integrado de 
Saneamento 

Básico

O 14º Desafio da Copa 
VO2 de bicicleta agi-
ta São Bento do Sapu-
caí no domingo, 10/11.  
A largada será da Pra-
ça Dr. Adhemar de Bar-

ros (centro) – próximo à 
Igreja Nossa Sra. dos Re-
médios – às 09h e o per-
curso tem o Monumento 
Natural Estadual da Pe-
dra do Baú de fundo. Se-

rão aproximadamente 37 
km de caminhos radicais 
até a cidade vizinha de 
Campos do Jordão. Maio-
res informações: http://
www.copavo2.com.br/

Copa VO2 agita  
São Bento do Sapucaí  
neste final de semana

Por Lucas Nogueira
Um paiol, muita espiga de 
milho seca e uma criativi-
dade imensa, são os ma-
teriais necessários para a 
criação de lindas bonecas 
artesanais, arranjos de flo-
res e imagens de santo, to-
dos produzidos à base da 
palha de milho e moldado 
pelas mãos experientes 
da artesã Gizelda Santos. 
Em seu pequeno ateliê, 
Gizelda, produz em mé-
dia 15 bonecas por dia. A 
artesã mora na zona rural 
de Redenção da Serra no 
bairro do Piraí. Ela traba-
lha com artesanato há 15 
anos e, não se cansa de 
fazer o que lhe faz bem. 
Em meio a canto de pás-
saros e grilos, as experien-
tes mãos vão modelando a 
palha do milho com bor-
rifadas de água que aju-
dam a transformar a palha 
seca e sem vida em lin-
dos objetos de decoração.
Mesmo trabalhando sozi-
nha, a produção não para 
– de janeiro a janeiro inú-
meras espigas de milho 
vão sendo transformadas. 
Porém, como todo bom 
comerciante sabe, neste 
final de ano, o consumis-

mo toma conta da popula-
ção. Parece que quando os 
piscas-piscas se ascendem 
o espírito natalino aflora 
nos corações. E é nesse 
clima de amor, fraternida-
de e alegria que a artesã 
produz outras opções de 
objetos decorativos para o 
natal. Segundo Gizelda, a 
produção aumentou neste 
final de ano para suprir as 
demandas, pois, além das 
imagens de santos, das en-
cantadoras bonecas e dos 
arranjos florais que fazem 
sucesso por onde passa, ela 
começou a confeccionar 
guirlandas e pequenos pre-
sépios dentro de cabaça. 
As ideias não param de 
surgir, e material tem de 
sobra, pois, as mesmas 
mãos que modelam as pa-
lhas são as mesmas que 
plantam o milho. “Tem 
que colocar apenas três ou 
quatro grãos de milho em 
cada covinha, e não pode 
ser qualquer grão. Para 
ter uma espiga maior e de 
melhor qualidade, é neces-
sário plantar os grãos que 
ficam no meio da espiga” 
ressalta Gizelda. O grande 
diferencial na plantação da 
artesã, é que o milho ama-

relo, é apenas mais um, 
pois em seu quintal encon-
tram-se também, espigas 
de milho em outras cores. 
“O pendão – que fica na 
parte superior do pé de mi-
lho é o masculino e, o ca-
belinho da espiga é o femi-
nino, quando vem o vento 
o pólen do pendão sai e cai 
na espiga” disse a artesã. 
Para criar palhas com co-
res diferentes devem ser 
plantado um pé de milho 
branco com um preto do 
lado, assim quando o pó-
len do tendão branco sair 
voando com o vento cairá 
na espiga preta ao lado – 
criando uma nova cor. A 
primeira experiência de 
Gizelda no cruzamento 
de milho foi o vermelho 
com o branco, que gerou 
uma palha branca com 
riscas, depois da primeira 
experiência, mais e mais 
cores foram surgindo. 
“Os bonecos” de palha do 
milho, já são reconhecidos 
internacionalmente, um 
de seus últimos trabalhos 
foi enviado para Portugal. 
Informações contato@re-
dencaodaserra.sp.gov.br 
ou pelo telefone da própria 
artesã (12) 99757-8936.

Redenção da Serra 
As mãos que Criam

    
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
SÃO LUIZ DO PARAITINGA – SP 
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 EXTRATOS DE CONTRATOS – MÊS: OUTUBRO/2013 
 
DATA: 03/10/13 – 1° ADIT. DE ALTERAÇÃO E VALOR AO CONTR. 108/13 – PREGÃO Nº 60/13 – CONTRATADA: A.M. FIGUEIRA EVENTOS ME - 
DATA DE INIC. 03/10/13 – VALOR: R$ 3.190,00 
 
DATA: 08/10/13 – 4° ADIT. DE PRAZO AO CONTR. 125/2013 – CONCORRÊNCIA Nº 03/12 – CONTRATADA: PRECISÃO COMERCIAL E 
CONSTRUTORA LTDA - DATA DE INIC. 14/10/13 – TERM.: 14/11/13 
 
DATA: 08/10/13 – CONTR. 111/13 – PREGÃO Nº 62/13 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, ZERO QUILÔMETRO, BRANCO, 04 PORTAS, 
1.0, FLEX, NAS CONDIÇOES DESTE EDITAL E ANEXOS. - DATA DE INÍCIO: 08/10/13 - TÉRMINO: 08/12/13 - VALOR: R$ 61.600,00 - 
CONTRATADA: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA 
 
DATA: 10/10/13 – CONTR. 112/13 – DISPENSA Nº 176/13 - OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
SITUADO NA RUA JOSÉ DE PAULA NUNES, N° 194, SÃO LUIZ DO PARAITINGA/SP, PARA O FIM ESPECÍFICO DE INSTALAÇÃO DO ARQUIVO 
MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, FICANDO EXPRESSAMENTE VEDADA A ALTERAÇÃO DA SUA FINALIDADE.   - DATA DE INÍCIO: 
10/10/13 - TÉRMINO: 10/10/14 - VALOR: R$ 18.000,00 - CONTRATADA: MARIA CELIA DE FATIMA DA MOTA BATISTA. 
 
DATA: 18/10/13 – CONTR. 113/13 – INEXIGIBILIDADE Nº 99/13 - OBJETO: FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL DO BLC – BOLETIM DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS. - DATA DE INÍCIO: 01/11/13 - TÉRMINO: 01/11/14 - VALOR: R$ 5.500,00 - CONTRATADA: EDITORA NDJ LTDA 
 
DATA: 25/10/13 – CONTR. 114/13 – PREGÃO Nº 43/13 - OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA/SP - DATA DE INÍCIO: 25/10/13 - 
TÉRMINO: 25/10/14 - VALOR: R$ 105.462,00 - CONTRATADA: AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME 
 
DATA: 25/10/13 – CONTR. 115/13 – PREGÃO Nº 43/13 - OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA/SP - DATA DE INÍCIO: 25/10/13 - 
TÉRMINO: 25/10/14 - VALOR: R$ 92.224,00 - CONTRATADA: AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME 
 
DATA: 25/10/13 – CONTR. 116/13 – PREGÃO Nº 43/13 - OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA/SP - DATA DE INÍCIO: 25/10/13 - 
TÉRMINO: 25/10/14 - VALOR: R$ 90.774,00 - CONTRATADA: AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME 
 
DATA: 25/10/13 – CONTR. 117/13 – PREGÃO Nº 43/13 - OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA/SP - DATA DE INÍCIO: 25/10/13 - 
TÉRMINO: 25/10/14 - VALOR: R$ 90.720,00 - CONTRATADA: AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME 
 
DATA: 25/10/13 – CONTR. 118/13 – PREGÃO Nº 43/13 - OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA/SP - DATA DE INÍCIO: 25/10/13 - 
TÉRMINO: 25/10/14 - VALOR: R$ 82.388,00 - CONTRATADA: AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME 
 
DATA: 25/10/13 – CONTR. 119/13 – PREGÃO Nº 43/13 - OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA/SP - DATA DE INÍCIO: 25/10/13 - 
TÉRMINO: 25/10/14 - VALOR: R$ 98.778,00 - CONTRATADA: AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME 
 
DATA: 31/10/13 – CONTR. 120/13 – DISPENSA Nº 183/13 - OBJETO: LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, QUADRA DE TÊNIS E DA PARTE 
INFERIOR DAS DEPENDÊNCIAS (VESTIÁRIOS, BANHEIROS, ETC.) DO CRIL – CLUBE RECREATIVO IMPERIAL LUIZENSE PARA EXECUÇÃO DO 
PROJETO DENOMINADO “PROGRAMA SESI-SP ATLETA DO FUTURO. - DATA DE INÍCIO: 31/10/13 - TÉRMINO: 30/04/14 - VALOR: R$ 12.000,00 - 
CONTRATADA: CLUBE RECREATIVO IMPERIAL LUIZENSE. 
 
DATA: 18/10/13 – 1° ADIT. DE PRAZO AO CONTR. 84/13 – TOMADA DE PREÇOS Nº 03/13 – CONTRATADA: PAC AMBIENTAL LTDA - DATA DE 
INIC. 25/10/13 – TERM.: 25/01/14 
 



07 de Novembro de 2013 página 4A GAzetA dos Municípios

Começou a maratona! 
Desde sábado (2), Pinda-
monhangaba respira teatro 
com o início do 36º Feste. 
As apresentações seguem 
até o dia 17 de novembro, 
com espetáculos adultos 
e infantis no Espaço Cul-
tural Teatro Galpão e de 
rua no Bosque da Prin-
cesa. Os ingressos para 
os espetáculos no teatro 
devem ser retirados com 
antecedência na bilhete-
ria. Para as peças infan-
tis, a partir das 13 horas, 

e para as adultas, a partir 
das 17 horas. Quem puder 
colaborar, pode trocar seu 
ingresso por um produto 
de limpeza ou de higiene 
pessoal. No final de sema-
na, o público compareceu 
e totalizou 200 produtos 
doados. As doações se-
rão entregues ao Fundo 
Social de Solidariedade, 
que repassará para as ins-
tituições assistenciais da 
cidade. Ou seja, além de 
se divertir e se emocio-
nar, o público do Feste 

ainda terá a oportunidade 
de ajudar a quem precisa.  
O 36º Feste é realizado 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Educa-
ção, Cultura e Turismo, 
e organização do Depar-
tamento de Cultura. A 
programação completa 
do 36º Feste está no site 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br/feste2013. Cur-
ta, também a página do 
Feste no Facebook: www.
facebook.com/feste2013

36º Feste começa em 
Pindamonhangaba

A Prefeitura de São Ben-
to do Sapucaí, por meio 
da Secretaria de Educa-
ção, realiza, até a próxi-
ma semana, uma pesquisa 
sobre a implantação de 
novos cursos superiores. 
 A pesquisa tem o objeti-
vo de saber a opinião da 
comunidade sobre qual 
a área ou curso deve ser 
implantado/oferecido a 
partir de 2014. Disponí-
vel na Sede da Secretaria 
de Educação, nas Escolas 
Municipais e Estaduais e 

na Secretaria de Turismo 
e Desenvolvimento Eco-
nômico (prédio do Banco 
do Povo), o questionário 
foi elaborado para desen-
volver estudos visando 
à identificação das con-
dições, da preferência e 
demanda para esses cur-
sos e a elaboração do 
projeto de implantação.  
Os pesquisados deverão 
responder sobre faixa etá-
ria, escolaridade e seg-
mento social, além das 
seguintes perguntas: “Na 

sua opinião, em que área 
a Prefeitura Municipal, 
em parceria com institui-
ções de ensino Superior, 
deve implantar um cur-
so superior em 2014?” 
e “Na sua opinião, que 
curso superior a Prefei-
tura Municipal, em par-
ceria com instituições de 
ensino Superior deve im-
plantar no ano de 2014?”.  
Contamos com a cola-
boração de todos para 
o crescimento educa-
cional no município.

Secretaria de Educação 
realiza pesquisa sobre 
implantação de novos 

cursos superiores

Ubatuba deve gerar mais 
de 3.500 empregos tem-
porários durante a tempo-
rada de verão 2013/2014, 
é a expectativa dos empre-
sários do ramo hoteleiro e 
de gastronomia da cidade. 
Com isso, a população 
flutuante pode chegar a 
mais de um milhão e meio 
de pessoas, que estarão 
se misturando aos 80 mil 
moradores do município. 
José Carlos de Souza, se-
cretário executivo do Sin-
dicato de Hotéis, Restau-
rantes, Bares e Similares 
do Litoral Norte (Sinho-
res), a temporada de ve-
rão representa uma ótima 
oportunidade para quem 
busca um trabalho tem-
porário ou até mesmo, um 
emprego efetivo. “Para os 
jovens, também é a chan-
ce de alcançar o primeiro 
emprego ou de aumentar 
a experiência profissional, 

pois nesta época, muitas 
empresas abrem vagas 
para trabalhos temporá-
rios em diversas áreas. 
Para muitos, esta é uma 
boa chance de mostrar 
competência e habilidades 
e assim, ser contratado de 
forma efetiva para um ser-
viço no ano todo.”, disse 
ele. A geração de empre-
gos em Ubatuba se baseia 
principalmente no seu po-
tencial turístico, quando o 
verão gera toda a demanda 
de serviços e oferece opor-
tunidades nos setores de 
hospedagem, restaurantes, 
quiosques, marinas, sor-
veterias e bares, os ramos 
que mais geram empregos 
temporários na cidade. De 
acordo com o Sinhores, só 
no setor de hospedagem 
com 215 estabelecimentos 
cadastrados na entidade, 
em média são contrata-
dos 1.500 funcionários 

para atender a demanda 
na alta temporada. “Esse 
número de 215 representa 
apenas 70% dos estabele-
cimentos de hospedagem 
existentes no município, 
ou seja, o número de con-
tratações é bem maior que 
1.500. Acredita-se que no 
mínimo são gerados, du-
rante os 45 a 60 dias de 
temporada de verão, cer-
ca de dois mil empregos 
temporários só nessa área. 
Boa parte deles são reco-
locação e aproveitamen-
to de pessoal da própria 
comunidade”, diz Souza.  
A área de lazer e entre-
tenimento, como casas 
noturnas que envolvem 
um grande número de 
pessoas para serviços de 
promoção, o setor de pas-
seios de escuna e a área 
náutica em geral também 
são exemplos conside-
ráveis de contratação.

Ubatuba espera gerar 
mais de 3.500  

empregos temporários 
na temporada de verão

Treinamento é gratuito e 
vai apresentar 10 motivos 
para vender mais e me-
lhor. O Sincovat (Sindica-
to do Comércio Varejista) 
em parceria com o Senac 
Taubaté, vai realiza nesta 
sexta-feira, 08 de novem-
bro, a palestra “10 Mo-
tivos para vender mais e 
melhor”, já pensando nas 
vendas de Natal . O trei-
namento será gratuito e 
vai acontecer às 9h30 na 

sede do Sincovat, locali-
zado na Ria Visconde do 
Rio Branco, 51, 6º andar, 
região central de Taubaté. 
As vagas são limitadas e 
as inscrições devem ser 
feitas antecipadamente 
pelo telefone (12) 3632-
6570 ramal 5. A palestra 
encerra o ciclo de treina-
mentos gratuitos realiza-
dos pelo Sincovat e pelo 
Senac ao longo do ano de 
2013. Mais de 160 pesso-

as das cidades de Taubaté, 
Ubatuba, Campos do Jor-
dão e Caçapava partici-
param das capacitações. 
Solidariedade - Os parti-
cipantes da palestra pode-
rão colaborar com a cam-
panha “Faça uma criança 
sorrir neste Natal”, doan-
do um brinquedo novo ou 
usado em bom estado. O 
evento vai beneficiar cerca 
de 500 crianças carentes 
de 4 entidades da região.

Sincovat e Senac  
realizam palestra para 
vender mais no Natal

A iniciativa é apenas o 
primeiro passo para um 
amplo processo de regu-
larização fundiária, que 
já encontra-se em anda-
mento, e que tem por ob-
jetivo garantir o direito 
constitucional à moradia, 
bem como respaldar le-
galmente esse direito. Pela 
primeira vez na história, a 
prefeitura de Ubatuba en-
trega o registro de imóveis 
para moradores de uma 
área de interesse social. 
São 20 lotes regularizados 
no Parque das Rosas, área 
de baixa renda localizada 
na região do Ipiranguinha, 
zona oeste da cidade. Par-
te das matrículas foi en-
tregue pessoalmente pelo 
prefeito Mauricio (PT), 
em suas respectivas resi-
dências. Outras cinco fa-
mílias receberam as matrí-
culas em uma solenidade 
na última segunda-feira, 
durante as festividades do 
aniversário de 376 anos 
de Ubatuba. A iniciativa 
é apenas o primeiro passo 
para um amplo processo 
de regularização fundiária, 
que já encontrava-se em 

andamento, e que tem por 
objetivo garantir o direito 
constitucional à moradia, 
bem como respaldar legal-
mente esse direito. Por lei, 
o registro de imóveis tem 
relação direta com o sta-
tus jurídico das casas, dos 
prédios e etc, sobretudo no 
sentido de garantir segu-
rança e transparência nas 
transações imobiliárias 
como compras, vendas, 
penhoras e hipotecas. Vale 
lembrar que o processo de 
regularização é de inte-
resse social. Portanto, não 
gera qualquer ônus para 
a comunidade, que rece-
be as escrituras gratuita-
mente. Ao mesmo tempo, 
com a regularização dos 
lotes, passa a ser possível 
a entrada de recursos dos 
governos estadual e fede-
ral para obras de infra-es-
trutura e saneamento nos 
bairros contemplados. To-
pógrafa da prefeitura, Isis 
Coelho informa que o en-
volvimento de várias se-
cretarias foi fundamental 
para o sucesso do projeto. 
“Ao mesmo tempo, man-
temos contato direto com 

a população do Parque das 
Rosas. Assim, consegui-
mos explicar os detalhes 
da regularização fundiária 
com calma e instruir a co-
munidade para que com-
preendam sua importân-
cia”, afirma Isis. Benedito 
de Lima Galvão, um dos 
moradores contemplados, 
comenta o fato de esperar 
há anos sua matrícula e 
comemora a solução de-
finitiva do problema. “Há 
muitos anos me prome-
tem que minha matrícula 
de imóveis sairia em bre-
ve. Esperei um tempão e 
nada. Mas neste ano a coi-
sa foi diferente. Fui cha-
mado para assinar um do-
cumento, assinei e um mês 
depois eu já estava com a 
matrícula em mãos”, diz 
Galvão. Para ele, foi uma 
alegria imensa receber o 
documento no dia do ani-
versário da cidade. “Agora 
vou poder regularizar mi-
nha situação, pagar meus 
impostos, pegar emprésti-
mos para reformas e viver 
em uma casa que posso 
chamar de minha e de pa-
pel passado”, completa.

Prefeitura de Ubatuba entrega o 
registro de imóveis de 20 lotes no 

Ipiranguinha


