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Através de diversas atra-
ções e festividades do 
376º Aniversário da Cida-
de de Ubatuba . A FundArt 
– Fundação de Arte e Cul-
tura de Ubatuba realizará 
o I Festival Rock in Uba-
tuba. O evento proporcio-
nará aos músicos e aos que 
curtem rock um momento 
de interação e lazer, já que 
o Festival acontecerá em 
conjunto com a 3ª Eta-
pa do Circuito Municipal 
AUSK de Skate. Serão 
ao todo 12 bandas e dois 
dias de muito Rock. Com 
realização da FundArt e 
produção da AM Produ-
ções e Yesk8 Produções 

e AF Camargo Produ-
ções o “I Festival Rock in 
Ubatuba” acontecerá nos 
dias 27 e 28 de outubro 
das 10h às 18h na Praça 
Capricórnio (ao lado da 
pista de skate). Também 
estará acontecendo na ín-
tegra do Festival “Rock 
in Ubatuba” a 3ª Etapa do 
Circuito Municipal AUSK 
de Skate que busca oficia-
lizar o primeiro ranking 
municipal e a busca pela 
inserção da modalidade 
skate no calendário anual 
de esportes. A Competição 
principal de skate será dis-
putada no dia 27 pelas ca-
tegorias, mirim, iniciante, 

feminino e amador. Já no 
domingo de aniversário da 
cidade (28) a Nutrisporty 
estará realizando inúmeras 
ações conjuntas ao Festi-
val Rock in Ubatuba, onde 
irá proporcionar algumas 
atividades ligadas ao skate 
no decorrer de todo o dia 
“Best Trick”. A 3ª etapa do 
circuito de skate é uma re-
alização da AUSK (Asso-
ciação Ubatuba de Skate), 
AM Produções e Yesk8 
Produções e conta com o 
patrocínio da rede Central 
Surf, Nutrisporty Nutrição 
e e apoio do comércio local 
junto a Fundart e Prefeitu-
ra Municipal de Ubatuba.

Aniversário de  
Ubatuba terá festival de 
Rock e muito skate na 

Praça Capricórnio

Primeiro trecho a ter in-
tervenções liga a Rodovia 
dos Tamoios à praia Mar-
tim de Sá e deve ser con-
cluído em 20 meses. O go-
vernador Geraldo Alckmin 
deu início nesta terça-fei-
ra, 15, às obras do trecho 
que atende o município de 
Caraguatatuba da Nova 
Tamoios Contornos (Lote 
1). Denominada Contorno 
Norte de Caraguatatuba, 
esta parte da rodovia, com 
6,2 km de extensão, ligará 
a Rodovia dos Tamoios à 
SP-055, na praia Martim 
de Sá. O prazo de conclu-
são das intervenções é de 
20 meses. “Estamos co-
meçando o Contorno, aqui 
de Caraguatatuba. A SP-
55, neste trecho urbano, 
tem muito mais acidentes 
do que a média do Estado. 
Essa obra vai ser impor-
tantíssima para preservar 
vidas, reduzir acidentes, 
tirar o trânsito de passa-
gem e melhorar a segu-
rança de quem vai para o 
litoral”, afirmou o gover-
nador. A Nova Tamoios 
Contornos criará uma al-
ternativa à SP-055 para o 
acesso a Caraguatatuba e 
São Sebastião. A nova ro-
dovia desviará o tráfego de 
passagem, sobretudo o de 
caminhões, da área urbana 

e também os que seguem 
ao Porto de São Sebastião. 
O investimento total é de 
R$ 1,99 bilhão. O empre-
endimento, gerenciado 
pela DERSA - Desenvol-
vimento Rodoviário S/A, 
foi dividido em quatro lo-
tes. O Lote 1, o primeiro 
a ser construído, corres-
ponde ao Contorno Norte 
e atende o município de 
Caraguatatuba. Já os Lo-
tes 2, 3 e 4 somam 28,3 
quilômetros de extensão e 
correspondem ao Contor-
no Sul de São Sebastião. 
O trecho está em fase de 
licenciamento de instala-
ção e ligará a Tamoios, na 
divisa com Caraguatatuba, 
ao Porto. A previsão é de 
que essas obras comecem 
entre dezembro deste ano 
e janeiro de 2013 e sejam 
executadas em 36 meses. 
Licença de Instalação. A 
primeira Licença de Ins-
talação (LI) para a Nova 
Tamoios Contornos, que 
corresponde ao Contorno 
Norte, foi emitida no dia 
30/9, pela CETESB. O 
documento é necessário 
para o início das obras. A 
DERSA aguarda agora a 
emissão da LI para o Con-
torno Sul.. A Companhia 
recebeu no dia 4/10 a Cer-
tidão de Ocupação e Uso 

do Solo da Prefeitura de 
São Sebastião. A certidão 
permite que a empresa dê 
continuidade no processo 
de licenciamento de ins-
talação das obras junto 
à CETESB. O trecho do 
empreendimento que aten-
de São Sebastião foi am-
plamente discutido com a 
população. Isso permitiu 
que o traçado fosse apri-
morado e os impactos so-
cioambientais reduzidos. 
No dia 27 de setembro, a 
DERSA protocolou ofício 
na Prefeitura de São Se-
bastião propondo o traça-
do final para a rodovia. A 
versão apresentada ocupa-
rá uma faixa de 15 metros 
da Transpetro, o que redu-
ziu ainda mais as remo-
ções de famílias na região. 
Com a mudança no traça-
do, o número de reassen-
tamentos passará de 809 
(quando da obtenção da 
Licença Prévia) para 263 
e o de desapropriações 
cairá de 177 para 132.  
A redução do impacto 
social foi bastante sig-
nificativa nos bairros de 
Jaraguá/Enseada, com 
queda nos reassentamen-
tos de 250 para 65; na To-
polândia/Olaria, de 398 
para 25, e no Morro do 
Abrigo, de 161 para 42.

Alckmin dá início às 
obras da Nova Tamoios 

Contornos em  
Caraguatatuba

Estão abertas as inscri-
ções para a 8ª Edição 
do GRANFONDO DO 
BRASIL DE CICLISMO 
– ETAPA VERÃO, um 
grande evento esportivo 
que tem atraído centenas 
de participantes desde sua 

primeira edição. A prova 
será realizada no dia 24 
de novembro em Ubatuba, 
litoral norte de São Paulo. 
O percurso para a catego-
ria Elite será de 160 qui-
lômetros e para as demais 
será de 106 quilômetros.  

A prova, que terá início 
na Avenida Iperoig, no 
Centro de Ubatuba, irá 
passar por um dos rotei-
ros mais bonitos do país, 
percorrendo a rodovia 
Rio-Santos no trecho en-
tre Ubatuba e Paraty. O 
foco principal do evento 
é a confraternização en-
tre os ciclistas federados 
e ciclistas aficionados.  
A organização está sob 
responsabilidade da Fe-
deração Paulista de Ci-
clismo e da empresa MZ2 
Eventos, com realização 
da Pirelli, Prefeitura Mu-
nicipal de Ubatuba, Go-
verno do Estado de São 
Paulo e Polícia Rodovi-
ária Federal. Participe, 
leve sua família e amigos!

Inscrições abertas para o 8º  
Granfondo do Brasil de Ciclismo  

em Ubatuba

A Cidade de Ubatuba foi 
representada com três de-
legados na IX Conferência 
Estadual de Assistência 
Social realizada nos dias 
1, 2 e 3 de outubro em Ati-
baia/SP, que contou com 
a presença de usuários, 
gestores, trabalhadores e 
conselheiros da assistên-
cia social de todo o Es-
tado de São Paulo. O en-
contro serviu para avaliar 
as políticas e programas 
da área e definir as estra-
tégias para o aprimora-
mento, gestão e financia-

mento do Sistema Único 
de Assistência Social. 
 O Estado de São Paulo 
elegeu 290 delegados, que 
participarão da IX Confe-
rência Nacional de Assis-
tência Social, em Brasília 
de 16 a 19 de dezembro. 
Ubatuba será represen-
tada por dois delegados, 
sendo José Ernesto Nas-
cimento, delegado titular 
representando a socieda-
de civil e a servidora Eu-
nice Maria Feliciano de 
Moura como suplente. A 
Ministra de Desenvolvi-

mento Social e Combate 
a Fome, Tereza Campello 
reafirmou a importância 
da Assistência Social: “A 
Constituição colocou a 
Assistência Social como 
um direito de Seguridade. 
Temos que batalhar para 
a construção de serviços 
universais de educação, 
saúde e assistência social. 
 A área social é motora 
de desenvolvimento do 
Brasil, buscando a cons-
trução de cidadãos incluí-
dos nas políticas sociais”, 
finalizou a ministra.

Ubatuba elege dois  
delegados para a IX 

Conferência Nacional 
de Assistência Social
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O Sesc Taubaté reali-
za, por meio do pro-
grama Sesc Empresa, a 
Copa Sesc do Comércio 
e Serviços 2013, a par-
tir do dia 16 de outubro. 
 O evento reúne os fun-
cionários das empresas 
do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo para 
participação em diversas 
modalidades, buscando 
valorizar a prática de es-
portes e o associativis-
mo como forma de lazer 
e promoção de saúde.  
A abertura será às 19h30 
do dia 16, com o Tor-

neio de Futsal e Futebol 
Society com a participa-
ção das equipes inscritas,  
Jogos cooperativos (ati-
vidade de integração com 
crianças e os adultos ins-
critos) e com a Vivên-
cia de mini-tênis para 
crianças de 7 a 12 anos.

A Copa abrange as modalidades de:
Tênis
Dia 20 e 27 de outubro, às 9h30.
 
Futebol Society Masculino 
Terças e quintas, às 19h45.
 
Futsal
Terças, quartas e quintas, às 19h45.
 
Tênis de mesa
Dia 10 de novembro, às 10h.
 
Voleibol quarteto misto
Dias 20 e 27 de novembro, às 19h30.
 
Nos dias 19 e 26 de outubro, acontece, às 
15h30, as Clínicas esportivas de Rugby e 
Badminton, respectivamente, com instru-
tores de atividades físicas do Sesc.

Veja a programação da Copa Sesc: 
Abertura – Dia 16
Festival de futsal e futebol society (entre 
as equipes inscritas)

Às 19h30

Jogos cooperativos – atividade de inte-
gração com crianças e os adultos inscritos 
na Copa.
Às 19h30

Vivência de mini-tênis – Para crianças de 
7 a 12 anos
Às 19h
 
Clínicas esportivas
Com instrutores de atividades físicas do 
Sesc
Rugby
Dia 19, às 15h30

Badminton
Dia 26, às 15h30
 
 O Sesc Taubaté fica na Avenida Milton 
de Alvarenga Peixoto, 1264, Esplanada 
Santa Terezinha. Mais informações pelo 
telefone 3634-4000

Copa Sesc do  
Comércio e  

Serviços 2013 começa 
em Taubaté

Estão abertas as inscri-
ções para a 8ª Edição 
do GRANFONDO DO 
BRASIL DE CICLISMO 
– ETAPA VERÃO, um 
grande evento esportivo 
que tem atraído centenas 
de participantes desde sua 
primeira edição. A prova 
será realizada no dia 24 
de novembro em Ubatuba, 
litoral norte de São Paulo. 
O percurso para a catego-
ria Elite será de 160 qui-
lômetros e para as demais 

será de 106 quilômetros. 
A prova, que terá início na 
Avenida Iperoig, no Cen-
tro de Ubatuba, irá passar 
por um dos roteiros mais 
bonitos do país, percorren-
do a rodovia Rio-Santos 
no trecho entre Ubatuba 
e Paraty. O foco principal 
do evento é a confrater-
nização entre os ciclistas 
federados e ciclistas afi-
cionados. A organização 
está sob responsabilidade 
da Federação Paulista de 

Ciclismo e da empresa 
MZ2 Eventos, com reali-
zação da Pirelli, Prefeitu-
ra Municipal de Ubatuba, 
Governo do Estado de São 
Paulo e Polícia Rodovi-
ária Federal. Participe, 
leve sua família e amigos! 
As inscrições para o 8º 
Granfondo do Brasil Pi-
relli de Ciclismo poderão 
ser realizadas até o dia 
17 DE NOVEMBRO DE 
2013, somente pelo site 
www.fpciclismo.org.br

Inscrições abertas para o 8º  
Granfondo do Brasil de Ciclismo  

em Ubatuba
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11ª Festa Do Saci
Dias 25, 26 E 27 De  
Outubro De 2013

PROGRAMAÇÃO

07/10 a 27/10
Exposição integrada “Vamos achar o 

Saci / Formas e Pulos”
Local: CTC – Nelsinho Rodrigues

25/10, sexta
10h e 14h – Oficina Educativa – Expo-
sição “Vamos achar o Saci / Formas e 

Pulos”
Local: CTC – Nelsinho Rodrigues

19h – Abertura do evento
Local: Coreto Elpídio dos Santos – 

Praça Dr. Oswaldo Cruz

19h – Passeio Saciclístico
Saída: Praça Dr. Oswaldo Cruz

19h30 – FAMIG – Fanfarra Monse-
nhor Ignácio Gióia – Infanto-Juvenil

Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

21h – Show: Zeca Collares – “Zeca 
canta Pena Branca e Xavantinho” 

(participação do violinista Zé Marcos)
Local: Coreto Elpídio dos Santos – 

Praça Dr. Oswaldo Cruz

23h – Show: Tânia Moradei, Kabé 
Pinheiro e Gabriel Selvage

Local: Coreto Elpídio dos Santos – 
Praça Dr. Oswaldo Cruz

26/10, sábado
10h – Seminário de Políticas de Cultu-

ra Popular e lançamentos de livros:
“Viagem para outros tempos – um 

museu sem molduras”, autor Mouzar 
Benedito

“Estórias de uma Perna Só 2”, autor 
Ditão Virgilio.

Local: CTC – Nelsinho Rodrigues

10h – Cantigas e Brincadeiras (com 
Maíra do Grupo Pererê)

Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

11h – Desfile de João Paulino e Maria 
Angú

Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

14h – Show: “Empreitada Perigosa” – 
Trio Carreiro 

Local: Coreto Elpídio dos Santos – 
Praça Dr. Oswaldo Cruz

14h – Oficinas: Modelagem no barro 
(com Geraldo Tartaruga) e Máscaras 

(com Benito Campos)
Local: Praça Euclides Vaz de Campos 

– Pracinha do Calçadão

16h – Show: Levi Ramiro
Local: Coreto Elpídio dos Santos – 

Praça Dr. Oswaldo Cruz

18h – Teatro: Tempo de Brincar – Tea-
tro de Assombração

Local: Coreto Elpídio dos Santos – 
Praça Dr. Oswaldo Cruz

19h30 – Teatro: “Barravento – Tem-
pestade de Shakespeare” (Cia. Quase 

Cinema)
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

20h30 – Circo: “Sai da frente” (Cia. 
Le Rire)

Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

21h – Concerto “Saci Armorial” com 
Quarteto Pererê (participação especial 

Letícia Torança)
Local: Capela das Mercês

21h – Saciata
Concentração no Camping do Saci

22h30 – Show: Cupinzeiro
Local: Coreto Elpídio dos Santos – 

Praça Dr. Oswaldo Cruz

27/10, domingo
Atividades na Praça Dr. Oswaldo 

Cruz
9h – Bolo do Saci

9h30 – Contação de Estórias (Ditão 
Virgílio e Geraldo Tartaruga)

10h30 – Espetáculo: Tempo de Brincar
11h – Show: Bambuzero

14h – Encerramento: Maracatu Baque 
do Vale
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Confira as vagas dispo-
níveis no Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
de Caraguá (PAT) desta 
semana. O interessado 
deve apresentar os docu-
mentos pessoais. Recep-
cionista de Hotel, Ope-
rador de Processamento 
de Dados, Balconista de 
Lanchonete, Soldador, 
Auxiliar de Mecânico de 
Autos, Garçom, Marcenei-
ro de Móveis (Rústicos), 
 Operador de Retro-Es-
cavadeira, Pedreiro, 
Mecânico de Veículos, 
Alinhador de Direção, 
Balanceador, Auxiliar 

Contábil, Padeiro, Encar-
regado de Obras, Borra-
cheiro, Oficial de Servi-
ços Gerais, Professor de 
Matemática, Mecânico de 
Radiadores, Arquiteto de 
Edificações, Operador de 
Patrol (Niveladora), Ope-
rador de Pá Carregadeira,  
Operador de Escavadei-
ra, Assistente Adminis-
trativo (Pcd), Auxiliar de 
Almoxarifado (Pcd), Re-
cepcionista (Pcd), Con-
feiteiro, Conferente de 
Carga e Descarga, Chapa 
de Caminhão, Auxiliar de 
Escrituração Fiscal, Cor-
retor de Imóveis, Vende-

dor Pracista, Carpintei-
ro de Obras, Montador 
de Andaimes, Motoboy, 
Motorista de Caminhão.  
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
a experiência, escolarida-
de, entre outros,  podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.  
O PAT está localizado 
na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211

PAT de Caraguá divulga 
vagas de emprego

A ocasião não poderia ter 
sido melhor – uma noi-
te especial, na Biblioteca 
Municipal, em homena-
gem aos cem anos de nas-
cimento do poeta e compo-
sitor Vinicius de Morais. 
Foi neste clima que a Fun-
dArt abriu as inscrições 
para o Concurso Literário 
deste ano. A abertura do 
evento foi realizada pela 
Diretora Presidente da 
FundArt, Isabella Vassão, 
que lembrou a todos a im-
portância de um concurso 
cultural com tamanha tra-
dição na cidade. O Con-
curso Literário é compos-
to por 4 categorias: Poesia 
Estudantil – para alunos 

da rede de ensino público 
e particular de Ubatuba, 
divididos de 1ª a 5ª série, 
de 6ª a 9ª série e ensino 
médio e Poesia Adulto, 
e as categorias de Con-
tos e Texto para Teatro.  
Organizado com o apoio 
do Grupo Setorial de Li-
teratura da FundArt, o Sa-
rau Literário contou com 
apresentações musicais 
do Coro da Lira, decla-
mações de poesias, con-
tação de histórias e uma 
breve narrativa de Mano-
el Carlos sobre a vida e a 
obra de Vinicius de Mo-
raes que abrilhantaram 
o evento. Inscrições: As 
inscrições para o Concur-

so Literário da FundArt 
estão abertas até o dia 25 
de outubro para pessoas 
com domicílio no Litoral 
Norte ou no Vale Paraíba, 
do Estado de São Paulo. 
Confira os Editais no site! 
* XXV CONCURSO DE 
POESIA ESTUDANTIL 
“IDALINA GRAÇA”
* XXVI CONCUR-
SO DE POESIA “IDA-
LINA GRAÇA”
* XX CONCURSO DE 
CONTOS “WASHING-
TON DE OLIVEIRA”
* XII CONCURSO 
DE TEXTO DE TE-
ATRO “TIA HELÔ”.  
A c e s s e :  
w w w. f u n d a r t . c o m . b r

FundArt abre  
Concurso Literário em 
noite de homenagem a 

Vinicius de Morais

Programação do mês in-
clui palestra sobre gestão 
de cardápios, workshop 
de inovação e atendi-
mentos individuais. 
 O Sebrae-SP e a Associa-
ção Comercial e Empresa-
rial de Caçapava promo-
vem atividades gratuitas 
em outubro. A programa-

ção começa no dia 17, 
com palestra sobre gestão 
de cardápios, às 16h, com 
dicas para elaboração de 
um cardápio que auxilie 
nas vendas das empresas 
de alimentação. No dia 
23, o workshop “Inove 
para Ganhar Mais” tem o 
objetivo de capacitar em-

presários para melhorar 
o controle, organização e 
planejamento da empresa.  
Os empreendedores de 
Caçapava também pode-
rão tirar dúvidas sobre 
gestão de negócios no dia 
25, com atendimentos in-
dividuais de analistas e 
consultores do Sebrae-SP.

ACE Caçapava  
recebe atividades do 

Sebrae SP em  
outubro

Programação do Sebrae-SP em Caçapava
Palestra

Dia 17/10 – 16h. Tema: “Gestão de Cardápios”

Workshop
Dia 23/10 – 19h. Tema: ”Inove para Ganhar Mais”

Atendimento Individual
Dia 25/10 – 9h às 12h e 14h às 17h

Local: ACE Caçapava (Rua Mj Benjamim Raymun-
do da Silva, 30, Vila São João)Eventos gratuitos, com va-
gas limitadas. Inscrições para as atividades e mais  
informações podem ser obtidas pelos telefones (12) 3654-2700 ou 
0800 570 0800

Iniciativa promovida pela 
Pernambucanas em par-
ceria com a  Ford Models, 
irá eleger novos talentos 
brasileiros para as pas-
sarelas. O concurso de 
modelos FACES 2013, 
promovido pela Pernam-
bucanas em parceria com 
a Ford Models, chega a 
fase semifinal. Nesta eta-
pa, serão realizadas sele-
tivas entre os dias 28 de 
agosto e 02 de novembro, 
em sete cidades brasilei-
ras: São Paulo (SP), Curi-
tiba (PR), Campo Grande 
(MS), Bauru (SP), Belo 
Horizonte (MG), Tauba-
té (SP) e Londrina (PR).  
O FACES reúne nesta 
fase mais de 130 candi-
datos classificados por 
meio de seletivas itine-
rantes, promovidas por 

olheiros da agência Ford 
Models que visitaram 
32 cidades brasileiras.  
Agora, da fase semifinal, 
sairão 28 candidatos para 
concorrer a grande final, 
que acontece em dezem-
bro. Gianne Albertoni – 
modelo, apresentadora e 
protagonista das campa-
nhas Pernambucanas – es-
tará presente na semifinal 
do FACES em Taubaté. A 
dinâmica desta etapa fun-
ciona da seguinte forma: 
na quarta-feira (16 de ou-
tubro) os olheiros farão 
uma seletiva para candi-
datos pré-selecionados a 
partir das fichas entregues 
previamente nas lojas 
e para os que perderam 
a fase de inscrição.  No 
sábado (19 de outubro) 
acontece o grande evento - 

às 16hs, na praça de even-
tos do Via Vale Garden 
Shopping - com um des-
file dos candidatos com a 
coleção Primavera-Verão 
2013/14 da Pernambuca-
nas, apresentado pela mo-
delo Gianne Albertoni que 
anunciará os quatro can-
didatos classificados para 
a etapa final do concurso. 
Na final, o FACES 2013 
irá eleger dois casais que 
ganharão um ano de agen-
ciamento da Ford Models, 
um book e 100 composites 
produzidos pela agência. 
Os primeiros colocados 
ainda ganharão R$ 10 mil 
em dinheiro e R$ 1 mil em 
vale compras Pernambu-
canas. Já a dupla que ficar 
em segundo lugar será pre-
miada com um vale com-
pras no valor de R$ 1 mil.

Semifinal Do  
Concurso De Modelos 

“Faces 2013”
Chega À Taubaté


