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Representantes da
sociedade civil são

eleitos para o Comjuve
em Ubatuba

No final da tarde da última 
quarta-feira, 14, os repre-
sentantes das entidades 
indicados para compor 
o Comjuve – Conselho 
Municipal de Juventude 
se reuniram na Prefeitura 
para eleger os membros da 
sociedade civil no órgão.
Foi feita uma apresentação 
de cada um dos presentes 
e, após uma introdução 
sobre o conselho, a discus-
são sobre o papel de cada 
um e sobre como iria fun-
cionar a eleição, o pleito 
teve início.
“O Conselho da juventude 
irá cumprir um papel mui-
to importante neste setor. 
Por se tratar de um setor 
transversal, através dele 
os jovens poderão opinar 
sobre as diversas políticas 
sociais. É importante que 
este Conselho abra portas 
para o diálogo direto com 
os jovens e entidades que 
façam esse trabalho. Para 
o Orçamento Participativo 
Jovem é muito gratificante 
ver essa demanda se tornar 
realidade”, enfatizou a co-
ordenadora do OP- Orça-
mento Participativo,  Mi-

chelle Rodrigues
Confira a composição 
da sociedade civil para o 
Conselho:
Representante dos estu-
dantes matriculados no 
Ensino Superior, residente 
de Ubatuba:
Titular: Barbara França de 
Carvalho Barbosa
Suplente —
Representantes de orga-
nismos religiosos distintos 
ligados à juventude:
– Igreja Evangélica Bola 
de Neve
Titular: Edmur Junior de 
Carvalho Giannini
Suplente: Sabrina Rodri-
gues Martins
– Setor Diocesano de Ju-
ventude – Diocese de Ca-
raguatatuba
Titular: Benedito Donizet-
ti de Paula Junior
Suplente: Danielly Gui-
marães Silva 
Representantes de enti-
dades, institutos e organi-
zações de representação 
e trabalho direcionado à 
juventude: Titular: Gaiato 
– Grupo Aberto a Infância 
e Adolescência – Técnicas 
Ocupacionais

Carlos Alberto Alves de 
Oliveira Filho / Tayná 
Luani Emidio dos Santos
Suplente: Associação Co-
munitária Ubatuba em 
Foco
Bruno Borges Cesar Pires
Titular: PTB Ubatuba
Gadãdhara Pandita Gon-
zalez Graña – Gady
Suplente: Associação Polo 
Produtivo de Ubatuba
Paula Ferraz de Andrade
Representante dos movi-
mentos de manifestação 
cultural e social da cidade:
Titular: AUSK  – Associa-
ção Ubatuba de Skate
Elton Herreras Junior
Suplente: UJS de Ubatuba 
– União da Juventude So-
cialista
Júlia Mariane Cardozo
Representantes dos movi-
mentos tradicionais (um 
caiçara, um quilombola 
um indígena):
Titular: Cristiano de Jesus 
Braga – Quilombo da Fa-
zenda Picinguaba.
O grupo ficou responsável 
por se reunir junto com o 
Poder Executivo e definir 
ações para contemplar as 
cadeiras faltantes.

Mercado projeta inflação
de 6,49% e volta para dentro

da meta este ano

Economistas ligados ao 
mercado financeiro bai-
xaram a projeção para 
o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor  
Amplo (IPCA) de 6,52% 
para 6,49%. Com isso, a 
previsão para a inflação 
volta, depois de um ano, a 
ficar dentro da meta para 
2016.
O mercado financeiro 
tinha meta de inflação 
4,50% e limite superior de 
6,50%. A estimativa para 
o índice caiu pela sexta 
vez seguida, segundo o 
Boletim Focus, feito com 
base em pesquisa do Ban-
co Central a instituições 
financeiras sobre os prin-

cipais indicadores eco-
nômicos.  As instituições 
financeiras estimam para 
2017 um IPCA seguindo 
em 4,90%. A meta de in-
flação para o próximo ano 
é 4,5%, com teto em 6%.  
Na previsão do BC, a 
Selic encerrará 2017 
em 10,50% ao ano.  
Controle da inflação -  
A Selic é um instrumento 
que ajusta a atividade eco-
nômica e, consequente-
mente, a inflação. Quando 
mais alta, a Selic pode con-
ter a demanda aquecida, e 
isso gera reflexos nos pre-
ços, porque os juros mais 
altos encarecem o crédito 
e estimulam a poupança.  

Quando o Copom dimi-
nui os juros básicos, a 
tendência é que o crédi-
to fique mais barato, com 
incentivo à produção e 
ao consumo, reduzindo o 
controle sobre a inflação.  
PIB - A projeção de ins-
tituições financeiras para 
a queda da economia 
(Produto Interno Bruto 
– PIB – a soma de todas 
as riquezas produzidas 
pelo país) este ano, per-
manece em 3,48%. Para 
2017, a expectativa de 
crescimento foi alterada 
de 0,70% para 0,58%, na 
nona redução consecutiva.  
Com informações da 
Agência Brasil 

Sabesp dá dicas contra problemas 
no abastecimento no litoral

O Verão ainda nem co-
meçou, mas as praias 
brasileiras já recebem 
os banhistas. Em algu-
mas regiões, como o  
Litoral Norte, cidades mo-
vimentadas e de praias 
famosas como Ubatuba 
chegam a abrigar uma 
população quatro ou cin-
co vezes maior do que o 
número de moradores ha-
bituais. Logo, a grande 
demanda gera consumo e, 
em consequência, insatis-
fazção geral.
Dentre os problemas mais 
comuns identificados pela 
Sabesp nesses períodos, 
a superlotação dos imó-
veis, cujas instalações hi-
dráulicas e  caixa d’água 
não atendem ao número 
de pessoas de forma ade-
quada é o que impacta no 
abastecimento. Muitas ve-
zes, verifica-se que casas 
projetadas para até cinco 
pessoas acabam abrigando 
de 20 a 30 pessoas.
A Sabesp recomenda al-
gumas medidas simples 

aos turistas que pretendem  
visitar  o  litoral  paulista  
durante a temporada. Isso 
pode evitar problemas  de  
abastecimento  de água no 
imóvel. Antes da viagem, 
é importante  verificar  se  
as  contas de consumo es-
tão pagas e providenciar 
previamente a  lavagem da 
caixa d’água (medida que 
deve ser tomada a cada 
seis  meses). Já ao chegar à 
residência, é preciso veri-
ficar se o registro do imó-
vel está aberto.
“No período  da alta tem-
porada, com a quantidade 
de pessoas no litoral de 
São  Paulo,  incluindo  a  
população  fixa  e turis-
tas, o deslocamento das 
equipes  da Sabesp é difi-
cultado e demanda tempo. 
Muitas vezes os técnicos 
chegam  ao  local  da  ‘fal-
ta  d’água’ e identificam 
que o problema é um re-
gistro  fechado. Com isso, 
um atendimento real, que 
precisaria ser feito com  
urgência  do  outro lado da 

cidade, acaba prejudica-
do”, explicou José Bosco 
Fernandes de Castro, su-
perintendente da Sabesp 
no Litoral Norte.
O  consumo de água au-
mentou sem que hou-
vesse grandes mudan-
ças dentro de casa?   
Verifique  a  existência  de  
vazamentos internos, a efi-
ciência dos equipamentos 
domiciliares no seu imó-
vel e seus hábitos.
Confira dicas importantes:
Informe-se se a fatura de 
água está com o pagamen-
to em dia.
Ao entrar no imóvel verifi-
que se o registro encontra-
se aberto.
Peça  informações  sobre  
as  instalações  internas  
(canos),  limpeza perió-
dica e dimensão da caixa 
d’água.
Em  caso  de  proble-
mas  com  abastecimento,  
ligue gratuitamente para 
a Central de Atendimen-
to, que funciona 24 horas 
pelo 195.
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Curiosidades

As cores podem interferir no estado de espírito das pessoas.
O amarelo estimula o funcionamento do cérebro, alivia o sistema nervoso, o apare-
lho digestivo e o tônus muscular.
O azul relaxa os músculos e favorece a meditação. Em roupas, aumenta a tranqüili-
dade, mas seu uso constante pode acabar gerando preguiça.
O laranja combate o cansaço, melhora a respiração e aumenta o otimismo. Nos tra-
jes, segundo os hindus, favorece o desempenho sexual.
O verde reduz a tensão, ajuda na recuperação de infecções e na solução de proble-
mas emocionais. Ótimo para os períodos de crise.
O vermelho estimula a circulação sanguínea e abre o apetite. Desperta o senso de 
competitividade e é, portanto, ideal para prática esportivas.
O violeta acalma o coração, diminui o medo e a angústia.
***
Quem nunca aproveitou sobras de arroz e converteu em deliciosos bolinhos? Ou de 
legumes e carnes de um cozido e não fez uma nutritiva sopa? Um dos procedimen-
tos que evita o desperdício de alimentos é bastante conhecido das donas de casa: a 
transformação. Carne moída pode ser bem saborosa, mas bem preparada não resta 
uma porção sequer para o dia seguinte, a probabilidade de rejeição é bem menor. A 
mágica culinária entra em cena e se encarrega de resolver o problema. O produto 
pode entrar na composição de recheio de legumes, depois que a ele se acrescentar 
três colheres de queijo ralado e três de farofa de biscoito do tipo água e sal. O legu-
me pode ser uma abobrinha ou uma berinjela cozida em água e sal, do qual se retira 
o miolo, que também pode ser misturado ao recheio. Depois de encher o vegetal, 
vai todo ao forno por uns vinte minutos, para gratinar.

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher é como o Continente Africano, uma metade já foi des-
coberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desenvolvida, 
civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e consciente 
de sua própria beleza.
Entre 41 e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, mas ainda 
desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é atormentada 
por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa, com fronteiras sem 
patrulhas e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorioso de con-
quistas, mas com poucas esperanças no futuro.
Depois dos 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem onde está, 
mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só membro.

Mensagens 

A fábula do rato

Um rato, olhando pelo buraco da parede, vê o fazendeiro e sua mulher abrindo um 
pacote. Pensando logo no tipo de comida que haveria ali. Ao descobrir que era uma 
ratoeira, ficou aterrorizado e correu para o quintal da fazenda advertindo a todos:
- Há uma ratoeira em casa, uma ratoeira em casa!
E a galinha disse:
- Desculpe-me senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o 
senhor, mas não me prejudica em nada, não me incomodo com isso.
O rato foi até o porco e disse:
- Há uma ratoeira na casa, uma ratoeira!
E o porco respondeu:
- Desculpe-me senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não se orar. Fique 
tranqüilo que o senhor será lembrado em minhas orações.
O rato dirigiu-se à vaca e ela lhe disse:
- Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não!
Então o rato voltou pra casa abatido, para encarar a ratoeira. Naquela noite ouviu-se 
um barulho, como o de uma ratoeira pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro 
correu pra ver o que havia acontecido. No entanto, ela não viu que a ratoeira havia 
pegado a causa de uma cobra venenosa e a cobra picou a mulher. O fazendeiro a 
levou imediatamente ao hospital. Ela voltou com febre. Todo mundo sabe que para 
alimentar alguém com febre nada melhor que uma canja de galinha. O fazendeiro 
pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal: a galinha. Como a doen-
ça da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la e para alimentá-los, 
o fazendeiro matou: o porco. A mulher não melhorou e acabou falecendo. Muita 
gente veio ao funeral. O fazendeiro para alimentar todo aquele pessoal, então aca-
bou sacrificando: a vaca.
Moral da historia: Lembre-se que na próxima vez que você souber que há uma rato-
eira na casa, todo família corre o risco. O problema é geral e de todos.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se ache horrível pela manhã, acorde depois do meio dia.
As datas, só elas dão verdadeira consistência à vida e à morte.
Arrependo-me muitas vezes de ter falado nunca de ter calado.
O dinheiro não é tudo na vida e geralmente nem o suficiente.
O dia de amanhã ainda ninguém usou e ele poderá ser seu.
Deixe rolar e o que tiver que ser será.
Venho de tantas tempestades que até perdi o medo da chuva.
Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas.
Mire em nada e você acertará.
As lágrimas e a finura são armas da fraqueza.
Deplorar os males inevitáveis é tão insensato quanto rir-se deles.
As flores da primavera não brilham sempre.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 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 Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

COZINHEIRO GERAL

GERENTE DE LOJA

VISTORIADOR VEICULAR

FUNÇÃO: VENDEDOR INTERNO
NÚMERO DE VAGAS: 20
EXPERIÊNCIA ANTERIOR: 6 ME-
SES
GRAU DE ESCOLARIDADE: ENSI-
NO MÉDIO
DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO
SEXO: INDIFERENTE
SE POSSÍVEL EXP. NO RAMO DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL
EMPRESA SOLICITANTE: LEROY 
MERLIN
————————
AJUDANTE DE CALDEIRARIA
AJUDANTE DE TRANSPORTE
CAMAREIRA (COM EXPERIÊNCIA 
EM HOTEL)
CARPINTEIRO
COSTUREIRA
COZINHEIRA(O) INDUSTRIAL
ELETRICISTA INDUSTRIAL – COM 
NR- 10 E NR- 35
ESTAMPADOR

Vagas disponíveis no PAT
de Taubaté

Balcão de Empregos de Taubaté 
Relação de Vagas desta semana

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO 
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-NÚMERO DO PIS
ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO 
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Telefone: 3621-6043/3633-6321
E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Cadastro para Empresas – PAT
As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas  entrar em contato pelo 
e-mail: taubatepatvagas@gmail.com

Cadastro para Empresas – BALCÃO DE EMPREGOS
As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas no Balcão de Empre-
gos de Taubaté, entrar em contato por:
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
IMPORTANTE: Os contatos acima citados são, EXCLUSIVAMENTE, para EM-
PRESAS.
*O Balcão de Empregos não tem autorização para passar detalhes sobre as vagas 
por telefone a munícipes interessados em concorrer a vagas de empregos*.

INSTALADOR DE AR-CONDICIO-
NADO
INSTALADOR DE CALHAS
INSTRUTOR  DE GINASTICA LA-
BORAL
LAVADEIRA (COM EXPERIÊNCIA 
NA ÁREA COMERCIAL)
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
PASSADEIRA (COM EXPERIÊNCIA 
NA ÁREA COMERCIAL)
PIZZAIOLO
PROFESSOR DE FRANCÊS
SALGADEIRA
SERRALHEIRO – COM EXP. EM 
INSTALAÇÃO DE FACHADA  E CO-
MUNICAÇÃO VISUAL
SERVIÇOS GERAIS – PCD
SUSHIMAN
TÉCNICO ELETRÔNICO
TÉCNICO EM MECATRÔNICA
TÉCNICO ÓTICO
TELHADISTA
VIDRACEIRO
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Prefeitura de Ubatuba  
divulga Calendário

Turístico 2017

A Secretaria de Turismo 
da Prefeitura de Ubatuba 
lançou, na última sexta-
feira, 16 de dezembro, o 
Calendário Turístico Viva 
Ubatuba 2017.
Essa é a segunda edição do 
calendário após a seleção 
dos eventos que o com-
põem por meio de edital, 
feita com base em crité-
rios como valorização do 
desenvolvimento econô-
mico, das tradições locais 
e da sustentabilidade dos 
recursos naturais.
Para 2017, foram 70 pro-
jetos de eventos inscritos, 
dos quais 31 foram apro-
vados e incluídos no ca-
lendário turístico. Eles se 
somam aos eventos tradi-
cionais já organizados na 
cidade e trazem temáticas 

de cunho esportivo, cultu-
ral, religioso, náutico, eco-
lógico, gastronômico e de 
negócios.
A análise foi feita por 
uma comissão formada 
por membros da Secreta-
rias de Turismo e Esporte, 
da FundArt – Fundação 
de Arte e Cultura. Fo-
ram selecionados even-
tos com potencial para 
promover o turismo na  
cidade durante o ano todo, 
em especial, no período 
denominado como baixa 
temporada, promovendo 
Ubatuba como destino, 
porém, de uma forma or-
ganizada.
“O objetivo do calendário 
é exatamente esse, virar 
janeiro a janeiro. E a gente 
quer isso, atrair o público 

para a cidade. Nossa base 
de eventos é focada no tu-
rismo e os eventos espor-
tivos geram uma demanda 
absurda”, explica Amábile 
Cecília Cursino Pereira, 
diretora operacional de 
Eventos e Receptivo da 
Secretaria de Turismo de 
Ubatuba.
Suporte: Cada item inclu-
ído na programação do 
calendário de 2017 vai 
receber o apoio da Pre-
feitura de Ubatuba, ge-
rando promoção institu-
cional para o evento e s 
uporte operacional para 
a sua realização – o que 
inclui auxílio na divulga-
ção em mídias impressas, 
como cartazes e painéis, e 
também nos portais e re-
des sociais da Prefeitura.

Comitê vai investir
R$ 4,2 milhões em projetos 

para a bacia do Paraíba

Foi aprovada na última 
quinta-feira (15) a libera-
ção dos recursos na ordem 
de 4,2 milhões em projetos 
que deverão atuar para ga-
rantir a oferta e para con-
tribuir com a melhoria da 
qualidade das águas na 
região. Oedital para en-
tidades interessadas em 
participar será aberto até 
dia 20. Durante reunião 
do Comitê das Bacias Hi-
drográficas do Rio Paraíba 
do Sul (CBH-PS), reali-
zada em Taubaté,  quando 
a liberação dos recursos 
foi aprovada, também foi 
aprovada a revisão do pla-
no de bacias, documento 
que traça um diagnóstico e 
define as ações prioritárias 

para o Paraíba do Sul.  
De acordo com o comitê, 
o investimento é do Fun-
do Estadual de Recursos 
Hídricos (Fehidro), com 
recursos arrecadados por 
meio da cobrança pelo uso 
da água (R$ 3 milhões) e 
dos repasses de royalties 
(R$ 1.227.000,00) refe-
rentes à compensação fi-
nanceira de áreas alagadas 
por reservatórios.
 “Nos projetos são coloca-
das em prática as medidas 
que a análise técnica do 
Comitê demonstra como 
as mais necessárias”, disse 
o secretário executivo do 
órgão, Fabricio Cesar Go-
mes. Segundo ele, a pro-
posta do comitê é financiar 

projetos que estejam ali-
nhados com as prioridades 
do plano de bacias. “Nos-
so foco tem sido evitar a 
pulverização de investi-
mentos, concentrando os 
recursos em projetos que 
beneficiem diretamente a 
comunidade”, concluiu.  
Desta forma, o CBH-PS 
vai destinar mais de 70% 
dos recursos em projetos 
ligados ao tratamento de 
esgoto, ao restauro flores-
tal e aos eventos extremos 
(inundações, por exem-
plo). Há também recursos 
previstos para ações de 
controle de perdas na rede 
de abastecimento e para 
projetos voltados à educa-
ção ambiental.

Nova Dutra realiza 
obras na ponte sobre o 

Ribeirão dos Mudos

Tiveram início as obras de 
modernização da ponte so-
bre o Ribeirão dos Mudos, 
na pista sentido São Pau-
lo da vVa Dutra, em Ca-
çapava. Os trabalhos são 
realizados pelas equipes 
da CCR Nova Dutra, em 
trecho da Via Dutra na al-
tura do km 125,6 da pista 
sentido São Paulo.
 As intervenções envolvem 
obras de recuperação, re-
forço e alargamento da es-
trutura, com implantação 
de acostamento e área de 

passeio para pedestres. Na 
fase atual dos trabalhos, a 
Concessionária executa as 
fundações da ponte e não 
há interferência no tráfego 
da rodovia.
 No local, 50 funcioná-
rios da concessionária 
trabalham nas reformas 
que contam com investi-
mento de R$ 1,2 milhão. 
A previsão de término dos 
serviços é para dezembro 
de 2017. As obras fazem 
parte do Programa de Re-
cuperação e Alargamento 

de Pontes e Viadutos, rea-
lizado pela CCR NovaDu-
tra desde 1996, em vários 
pontos da rodovia.
 Condições das Estra-
das - Motoristas que 
querem informações das 
condições de tráfego da  
Via Dutra podem ligar 
para o Disque CCR No-
vaDutra, que atende 24 
horas por dia pelo telefone 
0800-0173536. Outras in-
formações são veiculadas 
na CCRFM 107,5 Nova-
Dutra.
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Começa segunda fase 
do restauro da fachada 
do Sobradão do Porto

em Ubatuba

Prefeitura de Taubaté
prorroga inscrições para 
Concurso de Presépios

Portas, janelas e pintura 
das fachadas laterais são o 
objeto da segunda etapa de 
conservação e restauro do 
Sobradão do Porto, inicia-
da nesta segunda-feira, 19 
de dezembro.
Na primeira fase do res-
tauro, que começou no fi-
nal de novembro de 2015, 
os trabalhos se concen-
traram na recuperação da 
cobertura, o que incluiu a 
hidratação, descupiniza-
ção e substituição de parte 
do madeiramento da estru-
tura bem como a limpeza 
e substituição de peças de 
cerâmica do telhado. Tam-
bém foi feita a limpeza e a 
pintura da fachada frontal, 
que utilizou técnicas tra-
dicionais milenares, além 
da recuperação das madei-
ras das janelas do terceiro 

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté pror-
rogou as inscrições para 

andar.sobradao-do-porto
-ubatuba-antes-depois
“Agora concluiremos o 
restauro de todos os de-
mais caixilhos externos 
– batentes, portas e jane-
las – da frente e das late-
rais. Com isso, o edifício 
deixará de sofrer como 
vinha sofrendo”, explica 
Toninho Sarasá, conser-
vador do Estúdio Sarasá, 
responsável pelo acompa-
nhamento do restauro do 
Sobradão.
A previsão é a de que, até 
o final de maio de 2017, o 
restauro da fachada esteja 
completamente concluído. 
Paralelamente, a Prefei-
tura de Ubatuba trabalha 
junto ao IPHAN – Institu-
to do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional – para 
conseguir recursos para o 

o 26º Concurso de Presé-
pios da cidade. As inscri-
ções podem ser feitas até 

restauro da parte interna.
O restauro da cobertura e 
fachadas externas repre-
sentou um projeto com 
valor total de 1,632 mi-
lhão de reais, dos quais 1,5 
milhão foram financiados 
pelo Ministério da Cultu-
ra, por meio do IPHAN. Já 
a contrapartida da Prefei-
tura de Ubatuba foi de 132 
mil reais.
O trabalho é acompanhado 
por uma comissão forma-
da pelo IPHAN, a FundArt 
e a Secretaria de Obras da 
Prefeitura de Ubatuba. 
Todas as etapas são re-
gistradas com boletins de 
medição e relatórios da 
fiscalização do IPHAN, 
bem como catalogação do 
material para que a memó-
ria dessa intervenção fique 
para as gerações futuras.

o dia 30 de dezembro, de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 12h e das 14 às 17h, 
no Centro Cultural (sede 
da secretaria), que fica na 
praça Coronel Vitoriano, 
1, no Centro. 
O edital está disponível no 
site da administração mu-
nicipal: www.taubate.sp.
gov.br. Mais informações 
pelo telefone: (12) 3629-
5868.


