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Prefeitura disponibiliza 
serviço gratuito para

melhoria na iluminação 
pública e energia elétrica

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé e a EDP Ban-
deirantes firmaram uma 
parceria para facilitar a 
prestação de serviços re-
lacionados à iluminação 
pública e energia elétri-
ca na cidade. A partir de 
agora todos os munícipes 
terão uma Agência Vir-
tual, um serviço gratuito 
disponível no site oficial 
da Prefeitura que auxi-
lia na resolução de vários 
problemas e tudo isso a 
distância de um clique!
Veja abaixo uma lis-
ta completa dos ser-
viços prestados:
Para os clientes denomi-
nados Cliente Baixa Ten-
são (Munícipes e Lojistas) 
acesse o site www.tre-
membe.sp.gov.br  clique 
em “Links Úteis” e depois 
em “EDP Bandeirantes 
– Cliente Baixa Tensão”.
    Iluminação Pública 
(Problemas na rede de Ilu-
minação Pública, como: 
substituição de lâmpadas 
queimadas, defeituosas, 
globos quebrados, re-
paros na rede, luz acesa 

durante o dia ou oscilan-
te, a EDP Bandeirante 
realizará a manutenção)
   Consulta de dé-
bitos / Segunda via
   Débito Automático (O 
valor de sua conta é debi-
tado automaticamente em 
sua conta corrente, sem 
nenhum valor adicional, 
evitando cobranças de 
multas e juros por atraso 
do pagamento. Com esse 
serviço você terá a como-
didade de efetuar o paga-
mento sem precisar sair de 
casa ou enfrentar filas nos 
bancos, agentes arrecada-
dores e casas lotéricas.)
   Acerto Cadastral 
(Alteração de dados 
como endereço, telefo-
ne, email entre outros)
   Análise de Consumo 
e Faturamento (Caso 
haja um valor que o mu-
nícipe ache indevido, 
o mesmo tem o direi-
to de pedir esse serviço)
   Consulta de Solicitação 
de Serviços (Pelo núme-
ro do protocolo o muní-
cipe acompanha o anda-
mento do serviço pedido)
   Verificação de ten-

são (A EDP Bandeirante 
fará a devida verificação 
e comunicará o resulta-
do da medição do nível 
de tensão em até 30 dias 
contados a partir da visi-
ta realizada em campo.)
   Informe de leitura 
(Quando o funcionário 
da EDP Bandeirantes 
não consegue tirar os da-
dos do relógio, o cliente 
pode informar pelo site)
Existe no site o “Cliente 
Poder Público” e “Grandes 
Clientes” (Aqueles que 
utilizam tensão superior 
a 1000 volts em corrente 
alternada ou 1500 volts 
em corrente contínua) que 
atende as necessidades de 
empresas de grande porte, 
indústrias e órgãos públi-
cos. Através de um cadas-
tro, cria-se um login e uma 
senha para acesso aos vá-
rios serviços disponíveis.  
Acesse o site www.tre-
membe.sp.gov.br  clique 
em “Links Úteis” e depois 
em “EDP Bandeirantes – 
Cliente Poder Público”.
Para mais informa-
ções 0800 721 0123 
ou (12) 3607-1025

Resultados de exames
laboratoriais em Pinda podem 

ser retirados pela internet
O laboratório municipal de 
análises da Prefeitura de 
Pindamonhangaba aten-
de, mensalmente, mais de 
80 mil pedidos. O local 
também é considerado re-
ferência para as cidades 
do Vale Histórico. Para 
que a população da cida-
de e dos municípios aten-
didos tenha acesso mais 
ágil, evitando ir à unidade, 
está disponível o serviço 
de retirada de resultados 
de exames pela internet.
As pessoas que realizam 
qualquer tipo de exame 

recebem o código de bar-
ras e nele possui uma se-
nha, com isto, é possível 
visualizar os resultados 
e também imprimi-los 
para apresentar ao mé-
dico. No sistema ficará 
disponível os resultados 
dos últimos exames re-
alizados pelo paciente.
O resultado on line está 
disponível desde o dia 29 
de outubro e muitas pes-
soas têm aproveitado esta 
oportunidade. Para impri-
mir o resultado o pacien-
te deverá acessar o site 

www.pindamonhangaba.
sp.gov.br e clicar no botão 
“Resultado de Exame On 
Line”, após isto, é preci-
so digitar os números do 
código de barras, com dez 
dígitos, no espaço solicita-
ção, e a senha de internet. 
Caso a pessoa imprima 
o resultado, a ação fica-
rá registrada no sistema.
No entanto, quem quiser 
retirar o resultado impres-
so pode ir ao laboratório 
de segunda a sexta-feira, 
das 7 às 17 horas, o local 
não fecha para almoço.

ANS suspende a venda 
de 150 planos de saúde 

de 41 operadoras
A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
suspendeu nesta quarta-
feira a venda de 150 planos 
de saúde de 41 operado-
ras no território nacional. 
Descumprimento de pra-
zos máximos para marca-
ção de consultas, exames 
e cirurgias foram os prin-
cipais motivos para o can-
celamento. Outros moti-
vos como problemas com 
a cobertura dos procedi-
mentos, período de carên-

cia, rede de atendimento, 
reembolso e mecanismos 
de autorização para pro-
cedimentos pesaram para 
esta suspensão que vale a 
partir de segunda-feira até 
fevereiro de 2014. A ANS 
confirmou que 68 desses 
150 planos já estavam 
suspensos por problemas 
em monitoramentos ante-
riores. Outros 178 planos 
que estavam suspensos 
conseguiram regularizar 
os problemas apresentados 

e poderão voltar a ser co-
mercializados pelas suas 
operadoras. Cerca de 4,1 
milhões de consumidores 
são atendidos pelos 150 
planos com venda suspen-
sa. “Os beneficiários são 
protegidos e continuam 
sendo atendidos. O que a 
gente está fazendo é impe-
dir que novos consumido-
res se somem a eles [nesses 
planos com problemas]”, 
disse o diretor-presiden-
te da ANS, André Longo.

Jambeiro recebe o
Sebrae Móvel na
próxima semana

Unidade estará no centro 
da cidade nos dias 18 e 19 
de novembro, com atendi-
mento gratuito sobre ges-
tão de negócios. O Sebrae 
Móvel vai oferecer atendi-
mento gratuito a empresá-
rios e interessados em se 
tornarem empreendedores 
na próxima semana em 
Jambeiro. O veículo ficará 

instalado na rua Coronel 
João Franco de Camargo, 
no Centro, das 9h às 17h. 
No local, analistas do Se-
brae-SP farão atendimen-
tos individuais sobre temas 
ligados à gestão de ne-
gócios, como abertura de 
empresas, formalização, 
administração, marketing, 
finanças e legislação. A 

iniciativa tem apoio da 
Prefeitura de Jambeiro. O 
carro do Sebrae Móvel fica 
na Rua Coronel João Fran-
co de Camargo, s/n, Cen-
tro (Praça do Laurinho). 
Mais informações podem 
ser obtidas no Escritório 
Regional do Sebrae-SP em 
São José dos Campos pelo 
telefone (12) 3922-2977.

Pinda Rugby estreia no 
Campeonato Paulista 

Seven

A equipe do Pinda Rugby 
terá “voos” maiores a par-
tir de domingo, quando ini-
cia participação no maior e 
mais importante torneio da 
modalidade. Os rugbiers 
pindenses participam do 
Campeonato Paulista de 
Rugby Sevens, que terá a 
participação de 16 equipes. 
O torneio será realizado 
na cancha situada às mar-
gens da Rodovia Cami-
nho do Mar, nº 5945, al-
tura do Km 36,5 em São 
Bernardo do Campo. A 

competição estadual será 
realizada em dois dias: 
16 e 17 de novembro. 
A equipe de Pindamo-
nhangaba será a única es-
treante na competição. “O 
objetivo do Pinda Rugby 
será o ganho de experi-
ência para a equipe e os 
jogadores, e será um gran-
de teste em competições 
por ser mais importante 
do Estado de São Pau-
lo.”, disse Isaac Nocera, 
representante da equipe. 
As equipes Participantes: 

Jacareí, Corinthians, Poli, 
FADI, ABC Rugby, Ti-
gres, Lechuza, Rio Bran-
co, Band, Tornados, Pira-
juí, Pinda Rugby, URA, 
SPAC, Pasteur, São José,  
Ilhabela e Tatuapé. 
O Pinda Rugby irá usar a 
mesma base dos jogadores 
no ano de 2013 - quando 
foi campeão no mês de 
maio, em Lorena. Uma 
das principais apostas da 
equipe pindense é o en-
trosamento dos jogadores 
e velocidade dos atletas.
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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.

MISCELANEA^

Café Empresarial em
Caçapava traz dicas
para vendas no Natal

O Sebrae-SP promove 
hoje quinta-feira (14/11) 
na Associação Comercial 
e Empresarial de Caçapa-
va um Café Empresarial 
com a palestra “Como 
Vender Mais e Melhor”. A 
atividade gratuita começa 
às 9h e tem vagas limita-
das. Durante a palestra, 

serão abordados aspec-
tos como a definição de 
público-alvo, preparação 
de equipe, qualidade no 
atendimento, divulgação 
e promoções, tendo como 
objetivo aproveitar o Na-
tal para aumentar as ven-
das e o faturamento. Café 
Empresarial em Caçapava

Data: 14 de novembro
Horário: 9h
Local: Associação Co-
mercial e Empresarial de 
Caçapava (Rua Major 
Benjamin Raymundo da 
Silva, Vila São João). Va-
gas limitadas. Inscrições 
pelos telefones (12) 3654-
2700/ 0800 570 0800

15-16-17-18 de Novembro de 2013

Dermatologia do HU promove 
acampamento para crianças e 

jovens em tratamento de
doenças de pele

Cerca de 50 participan-
tes deverão integrar mais 
uma edição do Projeto 
DERMACAMP, realiza-
do pelo Serviço de Der-
matologia do Hospital 
Universitário de Taubaté. 
O programa visa a inte-
gração entre crianças e 
adolescentes com doenças 
raras e severas de pele.
A iniciativa do derma-
tologista, Dr. Samuel H. 
Mandelbaum, e enfermei-
ra, Maria Helena S. Man-
delbaum, será realizada 
entre os 14 e 17 de no-
vembro, no Acampamen-
to Flamoboaiã, na cidade 
de Pindamonhangaba. 
Além do público infantil, 
são esperados médicos 
e voluntários, que com-
põem a equipe de apoio.
O projeto DERMACAMP 
- Integração e Qualidade 
de Vida para as crianças 

com problemas de pele 
– é uma organização não 
governamental sem fins 
lucrativos, fundada em 
2001, coordenada pelos 
idealizadores. O objetivo 
é promover ações que con-
tribuam para inclusão so-
cial, melhoria na qualida-
de de vida e superação de 
desafios vivenciados por 
crianças e adolescentes 
com doenças raras de pele.
O DERMACAMP atua 
com uma nova forma de 
intervenção e abordagem 
junto a crianças, adoles-
centes e seus familiares, 
por meio de encontros pe-
riódicos e acampamentos 
temáticos, que utilizam 
atividades lúdicas, dinâ-
micas e educacionais (jo-
gos cooperativos, teatro, 
mímica, gincanas, músi-
cas, dança e muita aven-
tura). Essas atividades são 

especialmente planejadas 
para promover a integra-
ção, convivência com a di-
versidade e o autoconheci-
mento de crianças, jovens 
e familiares com doenças 
dermatológicas severas, 
que demonstram reflexos 
positivos sobre sua autoi-
magem, autoestima e for-
ma de lidar com a doença.
Atualmente, o projeto con-
grega 210 crianças e mais 
de 100 voluntários dos 
Estados do Rio de Janei-
ro, Santa Catarina, Minas 
Gerais e Paraíba, além 
do Estado de São Paulo. 
Premiado internacional-
mente, o DERMACAMP 
conta com respaldo da 
Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SBD). 
Para conhecer um pouco 
mais sobre o DERMA-
CAMP acesse: http://
www.dermacamp.org.br.

Poupatempo não funciona 
nesta sexta e sábado, 15 e 16

Os postos Poupatempo da 
capital, Grande São Paulo, 
interior e litoral, e o tele-
atendimento, não irão fun-
cionar nesta sexta-feira, 15 
de novembro, feriado na-
cional de Proclamação da 
República, e no sábado, 16.
Na segunda-feira, 18, 

todas as unidades, bem 
como o Disque Poupatem-
po, voltam a atender em 
seus horários habituais.
Para consultar endereços 
e horários de funciona-
mento dos postos Pou-
patempo, acesse o site 
w w w . p o u p a -

t e m p o . s p . g o v . b r . 
Quem preferir, pode uti-
lizar ainda o Disque 
Poupatempo, que aten-
de pelo 0800 772 36 33 
e funciona de segunda a 
sexta, das 7h às 20h, e 
aos sábados, das 6h30 às 
15h. A ligação é gratuita.
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Jovens de Caçapava
produzem curta-metragem 

de suspense
Suspense e mistério são 
os principais ingredientes 
do curta-metragem que 
um grupo de jovens do 
NDC (Núcleo Diapora-
ma de Comunicação) do 
GAMT está finalizando 
em Caçapava. A produção, 
totalmente pensada e de-
senvolvida pelos jovens, 
teve as últimas cenas gra-
vadas no fim de semana. 
A previsão é que o filme 
esteja pronto para exibi-
ção no final de dezembro.
Batizado como “Mistério 
da Rua José Bernardes II”, 
o filme é uma continua-
ção do curta realizado em 
2012 pelos alunos da ofici-
na de Web TV do GAMT 
(Grupo de Assessoria e 
Mobilização de Talen-
tos), ONG de Caçapava.
O título é uma alusão 
ao nome da rua onde o 
GAMT está localizado. 
Em clima de suspenso, 
com direito a efeitos espe-
ciais e maquiagem capri-
chada, o curta conta a his-
tória de um mistério que 
repentinamente toma con-
ta da rua que dá nome ao 
filme: o sumiço de um gru-
po de jovens que estudava 
na escola José Bernardes. 
O fato desencadeia uma 
série de outros aconteci-
mentos, deixando o cli-
ma ainda mais assustador.
Nesta produção, do rotei-
ro à edição das imagens, 
passando pelos efeitos 
especiais, maquiagem, fi-
gurino e direção, tudo é 
feito pelos jovens do nú-
cleo de comunicação e por 
alunos das oficinas de tea-
tro e Web TV do GAMT.
A ideia do roteiro e a di-
reção do curta são de Da-
nilo Camargo, 19 anos, 

que é responsável ainda 
pela direção de fotogra-
fia, edição e produção do 
filme. Luan Moura, 20 
anos, assina produção, ce-
nário e operação de áudio. 
Os dois pertencem ao nú-
cleo de comunicação do 
GAMT. O núcleo reúne 
jovens talentos, alunos e 
ex-alunos das oficinas de 
audiovisual da instituição, 
que são responsáveis pelo 
registro audiovisual dos 
projetos da ONG e pela 
produção e edição do mate-
rial que alimenta a progra-
mação do GAMT TV, o ca-
nal do GAMT na internet.
"O Núcleo Diaporama de 
Comunicação foi criado 
há 3 anos a partir do estu-
do e das experiências do 
campo Educomunicação. 
A interação e o diálogo 
são valores fundamentais 
do NDC, onde o jovem 
busca sua autonomia e tem 
na capacidade criativa a 
oportunidade de efetivar 
sua expressividade", ex-
plica Cassios Nogueira, 
coordenador do Núcleo.
A opção pelo gênero ter-
ror, segundo Danilo, foi 
para baratear a produ-
ção. “Terror exige menos 
atores, menos recursos”, 
conta. Ele disse ainda 
que para realizar o curto 
fez um trabalho de pes-
quisa vendo muitos fil-
mes de terror e suspense 
para “descobrir” os tru-
ques dos efeitos visuais.
Para facilitar o trabalho 
do elenco, Danilo foto-
grafou as locações do 
filme, que são a sede do 
próprio GAMT. A partir 
daí elaborou o storybo-
ard, que é uma espécie 
de história em quadrinhos 

com as cenas a serem ro-
dadas. “Com o storyboard 
o elenco pode visualizar 
melhor as cenas”, diz ele.
E l e n c o
No elenco, todos levam 
muito a sério o trabalho. 
Maria Carolina da Silva 
Santos, 18 anos, que assi-
na como Mell Stifler, assu-
miu o papel de maquiadora 
oficial do curta. “Comecei 
a assistir vídeos de ter-
ror e a estudar como tudo 
era feito para trabalhar na 
maquiagem do filme”, diz 
ela, que já havia feito um 
tutorial sobre maquiagem 
para zumbi. Ela contri-
bui também com peças 
para o figurino do curta.
Kéfera Stifler, que na ver-
dade é Daniele Teixeira, 
15 anos, conta que gos-
tou tanto da ideia de fazer 
um filme que quer parti-
cipar de muitos outros. 
“Antes de entrar no 
GAMT, nunca tinha pen-
sando em atuar, mas gos-
tei muito e quero con-
tinuar”, diz ela, que já 
fez oficina de Web TV e 
agora participa da ofici-
na de teatro do GAMT.
Lucas da Silva Maia, 19 
anos, que também faz aula 
de teatro no GAMT, conta 
que estava mais acostu-
mado com os trabalhos ao 
vivo porque já participava 
de apresentações de teatro 
na escola, mas gostou da 
experiência com o filme. 
“A gente fica ansioso para 
ver como ficou o traba-
lho, ver o que as pesso-
as vão achar”, diz ele.
Quem quiser conhe-
cer mais sobre o curta, 
basta acessar a página: 
facebook.com/Misterio-
DaRuaJoseBernardes2
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Pesquisa mostra uso dos meios 
de comunicação por dono de

micro e pequena empresa
Estudo do Sebrae-SP re-
vela que TV aberta é o 
veículo preferido pelo em-
preendedor na busca por 
informações para a ges-
tão do negócio. Agências 
de publicidade e anun-
ciantes têm fortes moti-
vos para olhar com mais 
atenção para os donos de 
micro e pequenas empre-
sas (MPEs). Pesquisa re-
alizada pelo Sebrae-SP 
chamada “Veículos de 
Comunicação: onde os 
empreendedores buscam 
informação?” mostra que 
esses empresários formam 
um expressivo segmento 
consumidor de conteúdo 
e, paralelamente, de pro-
dutos e serviços que pode 
ser muito bem aproveitado 
desde que feito um traba-
lho com o direcionamento 
correto. Segundo o estudo 
inédito, quando os donos 
de MPEs buscam informa-
ção para a gestão de seu 
negócio, a televisão aber-
ta aparece como principal 
fonte para 27% deles. A 
crescente popularização e 
mobilidade da internet co-
loca o veículo ao lado do 
jornal, ambos com 20% 
da preferência. Em se-
guida, aparecem a revista 
(15%), rádio FM (6%), 
rádio AM (4%) e TV por 
assinatura (3%). Quan-
to à frequência, o levan-
tamento apontou que os 
empreendedores consul-
tam os veículos todos os 
dias. No caso do jornal, o 
caderno que recebe maior 
atenção é o de economia, 
com 62% da preferência. 
Em segundo lugar (18%), 
eles leem os classificados, 
depois política (12%) e o 
noticiário internacional 
(10%). Aos domingos, a 

leitura dos jornais aumen-
ta. No que se refere à TV, 
as emissoras abertas têm 
mais público durante a se-
mana e os canais pagos, no 
fim de semana. As rádios, 
tanto AM como FM, con-
quistam audiência maior 
de segunda à sexta-feira.  
Entre os empreendedores 
leitores de revista, 32% 
são assinantes e 27% com-
pram regularmente com 
o objetivo de se informar 
sobre a gestão do negócio. 
Na internet, cujo acesso 
aumenta durante a sema-
na, 75% navegam no Fa-
cebook, 71% no YouTube 
e 21% no Twitter atentos 
a assuntos relacionados à 
administração de suas em-
presas. O estudo reforça a 
relevância das MPEs den-
tro da economia e deixa 
claro que são um mercado 
ainda subavaliado. Hoje, 
as MPEs são 99% do total 
de empresas existentes no 
País, respondem por 25% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) e 52% dos empregos 
formais do Brasil, quadro 
não traduzido em esforços 
publicitários. “Agências 
e anunciantes encontram 
nos donos de micro e pe-
quenas empresas um enor-
me campo para trabalhar. 
Campanhas bem feitas 
voltadas para esse seg-
mento têm grande chance 
de adesão e é uma oportu-
nidade que ainda não foi 
devidamente explorada”, 
afirma o gerente de Inte-
ligência de Mercado do 
Sebrae-SP, Eduardo Pug-
nali. Interesses pessoais
Em relação à audiência 
com interesses pessoais, 
sem relação direta com tra-
balho, a pesquisa constata 
que 58% dos entrevistados 

assistem à TV aberta, 46% 
acessam a internet, 44% 
optam pelo rádio FM, 35% 
se dedicam à leitura de jor-
nais, porcentual que se re-
pete com as revistas,14% 
optam pelo rádio AM e, 
por fim, 13% têm TV por 
assinatura. "Mesmo quan-
do analisamos os dados 
de uso pessoal, vemos que 
há um grande potencial a 
ser aproveitado, porque 
apesar de o empresário 
não buscar conteúdo para 
seu negócio naquele mo-
mento, não significa que a 
mensagem transmitida não 
será captada", diz Pugnali.  
Segundo ele, o empre-
endedor é bem específi-
co quanto à informação. 
"Quando o dono de uma 
micro ou pequena empresa 
abre o jornal, por exemplo, 
ele quer informação que 
sirva para o seu negócio, 
não está interessado no 
aspecto macroeconômi-
co", explica o gerente do 
Sebrae-SP. "Faltam anun-
ciantes e agências fala-
rem para esse público." 
Na pesquisa, foram en-
trevistados 3.960 pessoas 
no Estado de São Paulo, 
sendo 3.167 com CNPJ e 
793 sem CNPJ. Desse to-
tal, 45% são do comércio, 
34% de serviços, 17% da 
indústria e 4% de agrone-
gócios. Em relação ao per-
fil, 73% têm ensino médio 
ou mais, 54% têm entre 
31 e 50 anos, 62% são 
homens e 63% pertencem 
à classe B. Esses empre-
endedores faturam de R$ 
60 mil, caso dos Microem-
preendedores Individuais 
(MEIs), a R$ 3,6 milhões 
anuais. Veja a pesquisa 
completa em: sebr.ae/sp/
veiculosdecomunicacao

Prefeitura de Ubatuba
promove Busca Ativa do 
Programa Bolsa Família

Objetivo da iniciativa é 
mapear, identificar e ca-
dastrar cerca de três mil 
famílias ubatubenses ain-
da em situação precária. A 
Secretaria de Cidadania e 
Desenvolvimento Social 
de Ubatuba promove nas 
próximas semanas a Bus-
ca Ativa do Programa Bol-
sa Família. O objetivo da 
iniciativa é mapear, iden-
tificar e cadastrar cerca de 
três mil famílias ubatuben-
ses ainda em situação pre-
cária de habitação, sanea-
mento e baixa renda, que 
estejam fora do Cadastro 
Único.  Treze pesquisa-
dores foram selecionados 
e iniciarão os trabalhos a 
partir da próxima sema-
na. A ação é uma parceria 
da prefeitura de Ubatuba 
com a Secretaria Estadu-
al de Assistência Social.

Atualmente, cerca de cinco 
mil famílias ubatubenses 
já recebem os benefícios 
através do internacional-
mente premiado programa 
de transferência de ren-
da do Governo Federal.
“A busca vai beneficiar os 
munícipes, uma vez que irá 
traçar um mapa atualizado 
das condições de vida da 
população e incluir os mais 
necessitados dentro do Ca-
dastro Único de benefícios 
sociais. Acreditamos que 
assim estaremos cada vez 
mais próximos de acabar 
com a miséria em Ubatu-
ba”, afirma Sergio Maida.
R e c a d a s t r a m e n t o :
As famílias que já fazem 
parte do Programa Bolsa 
Família e ainda não atuali-
zaram seus cadastros deste 
ano terão até 13 de dezem-
bro de 2013 para fazê-lo. 

Caso a situação não seja 
regularizada, os benefícios 
podem ser bloqueados 
a partir de janeiro 2014.
Para regularizar sua si-
tuação, compareça à Se-
cretaria Municipal de 
Cidadania e  Desenvolvi-
mento Social ou no Cen-
tro de Referência de As-
sistência Social munido 
dos documentos pessoais 
e do cartão de benefícios.
I n f o r m a ç õ e s :
A Secretaria Munici-
pal de Cidadania e De-
senvolvimento Social 
fica localizada à rua 
Paraná, 375 –  Centro.
Fone: 3832-6414
O CRAS - Centro de Re-
ferência em Assistência 
Social - Região Sul, fica 
localizado à rua Oscar 
Rossini, 10 - Maranduba.
Fone: 3849-5800

Prefeitura de Taubaté
abre inscrição para 3 mil

vagas em cursos
profissionalizantes

Três mil vagas para o 
curso de formação pro-
fissional  foram abertas 
na  Escola do Trabalho da 
Prefeitura de Taubaté, com 
previsão de inicio das au-
las em fevereiro de 2014. 
Dentre os cursos, estão: 
Auxiliar de Padeiro, Ma-
quiagem Social, Manicu-
re e Pedicure, Macramê, 
Patch aplique (iniciante), 
Pedreiro, Encanador, Ele-
tricista Instalador, Bor-
dados Livres / Capitonê, 
Crochê, Cartonagem (ini-
ciante), Cabeleireiro, Cos-
tura Industrial, Digitação, 
Informática Básica, Inicia-
ção à Informática (melhor 
idade), Patchwork, Corte 
e Costura, Inglês Básico, 
Espanhol Básico, Francês 
Básico, Alemão Básico, 

Word Avançado, Pintura 
em Tela, Artesanato em 
Feltro / Pactchcolagem, 
Corte e Costura , Costura 
Artesanal, Auxiliar Ad-
ministrativo / Logística, 
Recursos Humanos, De-
senho Técnico Mecânico, 
Automação Pneumática, 
Biscuit / Feltro / Patch 
aplique, Confecção de 
Bonecas de Pano, Logís-
tica, Confecção de Bol-
sas e Acessórios, Unhas 
Artísticas, Montagem e 
Manutenção de Computa-
dores, Funileiro de Brilho, 
Programador de Produ-
ção, Auxiliar de Logística, 
Decoupagè em MDF, De-
coupagè em Vidro, Prato 
e Alumínio, Decoupagè 
em Tecidos ou Patch apli-
que e Pintura em Tecidos.

As escolas do trabalho 
buscam oferecer opor-
tunidade às pessoas que 
desejam fazer cursos pro-
fissionalizantes de curta 
duração para conseguir 
uma vaga de emprego  
no mercado de trabalho.
O interessado em par-
ticipar dos cursos deve 
procurar uma das unida-
des da Escola do Traba-
lho e apresentar cópia do 
RG, CPF e comprovante 
de endereço. s cursos es-
tão disponíveis nas uni-
dades do Cecap, Estiva, 
Areão, Gurilândia, Cris-
to Redentor, Sítio Santo 
Antônio e Jabuticabeiras 
(unidade I e II). 
Mais informa-
ções pelo telefone: 
3622-1170 e 3625-5068.
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Tremembé realiza uma
série de atividades para

comemorar o Dia Nacional da 
Consciência Negra

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé realiza durante 
o mês de novembro uma 
série de atividades para 
celebrar o Dia Nacional 
da Consciência Negra co-
memorado no dia 20 de 
novembro, em homena-
gem à morte de Zumbi,  
líder do Quilom-

bo dos Palmares.
- Haverá um concur-
so de redação e música 
com o tema “Consciên-
cia Negra” nas escolas e 
com premiação para os 
três melhores textos. Dia 
14/11 na Escola Amá-
lia Garcia Ribeiro Patto,  
dia 20/11 na Escola José 
Inocêncio e no dia 23/11 

o concurso acontece na 
Escola Manuel Cabral.
- No dia 23/11 haverá o 
evento na praça da Ge-
raldo Costa, que além 
das inúmeras atividades, 
a secretaria de saúde es-
tará oferecendo testes 
rápidos de HIV e distri-
buição de material educa-
tivo durante todo o evento.

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.
- Dentro das cinco penitenciárias também haverá concurso de redação e música 
com o tema comemorado.
Contamos com a presença de todos!

FPC informa que o 8º 
Granfondo do Brasil de 
Ciclismo será realizado 

em março de 2014

Obras em parte do percur-
so inviabilizam a realiza-
ção neste ano. Nova data 
será 9 de março de 2014. 
A oitava edição do Gran-
fondo Brasil de Ciclismo 
– Etapa de Verão tem nova 
data. Programada para 
o dia 24 de novembro, a 
competição será agora em 
9 de março de 2014. O mo-
tivo é o atraso nas obras 
que precisam ser feitas na 
Rodovia BR-101/SP – Go-
vernador Mário Covas, no 
trecho Ubatuba/Parati. Tal 
atraso foi decorrente das 
fortes chuvas no último 
verão, tornando impossí-
vel sua finalização antes de 
fevereiro do próximo ano. 
Em reunião realizada nes-

ta segunda-feira, dia 11, 
entre os diretores da Fede-
ração Paulista de Ciclismo 
(FPC) e a Superintendên-
cia do DNIT de São Paulo, 
foi decidida a mudança da 
edição do 2013, visando 
garantir a segurança dos 
participantes. Junto com 
a alteração de data veio 
a prévia autorização para 
a realização da edição de 
2014 em 9 de novembro 
de 2014. Os atletas que 
já realizaram a inscrição 
poderão optar pela devo-
lução do dinheiro ou con-
firmação na nova data. A 
Federação Paulista de Ci-
clismo entrará em conta-
to com todos os inscritos 
para que a mudança ou de-

volução possam ser feitas. 
A gerência do Ubatuba Pa-
lace informou que as pes-
soas que já tinham feito a 
reserva poderão transferir 
para o próximo evento. 
O Granfondo do Brasil Pi-
relli de Ciclismo tem orga-
nização da Federação Pau-
lista de Ciclismo e MZ2 
Eventos, com realização 
da Pirelli, Governo do Es-
tado de São Paulo, Prefei-
tura Municipal de Ubatuba 
e Polícia Rodoviária Fede-
ral. FOTO: O motivo da 
mudança de data é o atraso 
nas obras que precisam ser 
feitas na Rodovia BR-101/
SP – Governador Mário 
Covas, no trecho Ubatuba/
Parati (Foto: Divulgação)

Ilhabela resgata os
Caballitos de Totora do Peru
O primeiro Stand Up Pa-
ddle conhecido da huma-
nidade. Remar como dois 
mil anos atrás será uma 
experiência única, lança-
da exclusivamente pelo 
DPNY. Caballitos podem 
ter originado o surf mun-
dial. Turistas terão pas-
seios monitorados. Em 
uma ação inédita no Bra-
sil, o DPNY Beach Hotel 
lançará nesta terça-feira, 
19, em Ilhabela, no lito-
ral norte de São Paulo, 
os Caballitos de Totora, o 
primeiro Stand Up Paddle 
(SUP) conhecido da hu-
manidade. A partir desta 
data, hóspedes, moradores 
e turistas terão a oportuni-
dade de remar pelas águas 
da Praia do Curral exata-
mente como era feito há 
dois mil anos, quando as 
primeiras embarcações 
surgiram no norte do Peru. 
A importação de 10 unida-
des ocorreu após o DPNY 
Beach realizar uma longa 
e detalhada pesquisa para 
se descobrir a origem des-
te tipo de embarcação, que 
hoje conhecemos como 
Stand Up. “O SUP surgiu 
há dois mil anos no Peru. 
E é de lá que esses equi-
pamentos, produzidos ar-
tesanalmente, foram im-
portados, em parceria com 
a Promperú (Comissão de 
Promoção do Peru para a 
Exportação e o Turismo)”, 
explica Heiko Obermüller, 
diretor geral do DPNY. 
Na literatura recente há in-
dícios de que os Caballitos 
originaram o surf mundial.
Segundo Obermüller,  
o Projeto Caballitos de 
Totora surgiu após o hotel 
registrar entre os hóspedes 
intensa procura pelo Stand 
Up, a maioria proveniente 
da Capital e interior de São 
Paulo. “Buscamos infor-
mações sobre a origem do 
esporte que mais cresce no 
meio náutico e descobri-
mos que esta modalidade 
surgiu há mais de dois mil 
anos, no Norte do Peru”, 

acrescenta. Os Caballitos, 
inclusive, foram declara-
dos Patrimônio Cultural 
Nacional daquele país.
Mas ainda segundo Ober-
müller, há teorias de que 
os Caballitos de Totora 
(“cavalo de cana”) sur-
giram no Egito há quatro 
mil anos e foram parar 
no Peru há dois mil anos, 
após os egípcios coloniza-
rem o país sulamericano.
“Por isso este tipo de 
embarcação somen-
te existia no Peru e no 
Nilo”, ressalta o diretor 
do DPNY Beach Hotel. 
Precursor do SUP: O 
DPNY foi um dos pre-
cursores do Stand Up Pa-
ddle no Brasil. Em 2006, 
quando o esporte ainda era 
desconhecido da maioria 
dos brasileiros, turistas 
que se hospedavam no ho-
tel já davam suas primei-
ras remadas pela Praia do 
Curral, em Ilhabela, e fi-
cavam deslumbrados com 
a possibilidade de “sur-
far” lentamente, apenas 
remando. “Vamos orga-
nizar passeios em grupos, 
sempre acompanhados 
por profissionais treina-
dos. Independentemente 
das nossas pesquisas e da 
história do esporte, o que 
importa é escrevermos a 
história e temos certeza 
de que estas maravilhas 
conquistarão rapidamente 
todas as praias do litoral 
brasileiro e esperamos que 
seja uma nova tendência. 
Remar como dois mil anos 
atrás será uma experiência 
única, lançada exclusi-
vamente pelo DPNY em 
conjunto com Prompe-
rú”, finaliza Obermüller.
A vinda dos equipamentos 
fará parte da Semana Peru-
ana no DPNY Beach Hotel,  
que será realizada nos 
dias 19 e 20 de novembro, 
por meio de parceria com 
a embaixada do Peru no 
Brasil, em uma ação que 
será desenvolvida para di-
vulgar o turismo peruano.

Embarcação é feita com 
caules e folhas de taboa 
Os Caballitos de Totora 
(“Cavalo de Cana”) são 
produzidos artesanalmen-
te com caules e folhas de 
taboa (Scirpus califor-
nicus) e projetados para 
transportar um velejador 
com a sua engrenagem 
e para pesca marinha no 
Peru e em lagos da Bolí-
via e Peru. A extremida-
de dianteira (proa) é mais 
afiada e curvada, com 
a traseira mais ampla. 
As embarcações têm entre 
4,5 a 5 metros de compri-
mento e largura de que va-
ria de 60 centímetros a um 
metro e peso varia entre 
47kg e 50 kg a 200 kg, po-
dendo suportar cargas. Por 
três mil anos sua concep-
ção não teve alterações. 
Em algumas praias da cos-
ta peruana, como Huan-
chaco e Pimentel, estes 
barcos são usados tam-
bém para o surf esportivo. 
Nos tempos antigos, era o 
símbolo de respeito para 
o povo da costa peruana 
pelos fios sutis que tecem 
o equilíbrio ecológico. Na 
antiga língua da área são 
chamados de "wachakes",  
uma palavra que pode ser 
traduzida como "bura-
co de água" e dizem que 
dá nome ao Huanchaco, 
um dos últimos redu-
tos de cavalos de jun-
cos no Oceano Pacífico. 
O elemento representati-
vo dessa antiga tradição 
é o uso de totora cavalo, 
fundamentais herança cul-
turas Mochica e Chimu, 
que têm sido mantida ao 
longo do tempo e é um 
importante símbolo de sua 
identidade, com um va-
lor histórico imensurável. 
Informações com-
plementares, fotos,  
filmagens e pas-
seios podem ser soli-
citados pelo telefone 
(11) 9-5435-3665, ou pelo 
e - m a i l : 
newsfacto@gmail.com

Mundo corre o risco de ficar 3,6ºC 
mais quente, adverte a AIE

O mundo ficará, a longo 
prazo, 3,6 graus Celsius 
(ºC) mais quente se os 
governos simplesmente 
mantiverem os seus ob-
jetivos atuais alertou, on-
tem, dia 12, a Agência 
Internacional de Energia 
(AIE). Os representan-

tes da agência participam 
em Varsóvia (Polônia) 
das discussões sobre as 
alterações climáticas. 
No cenário estabelecido 
pela AIE para os países 
desenvolvidos, as emis-
sões de gases que provo-
cam o efeito estufa rela-

cionados com a energia, 
que representam cerca de 
dois terços do total das 
emissões, sofrerão um au-
mento de 20% até 2035, 
mesmo com os esforços 
já anunciados pelos países 
comprometidos com as 
preocupações ambientais.


