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Biblioteca Municipal de São Bento do Sapucaí recebe novos livros 

     Dando continuidade à reestruturação da Biblioteca Municipal de São Bento do Sapucaí, no mês 
de julho chegaram 80% dos livros comprados através de um Programa do Ministério da Cultura – 
Biblioteca Nacional.

Dentre os temas estão: Didáticos, Infantis, Autoajuda e Literatura Nacional e Internacional.

Os Best Sellers comprados estão para chegar nos próximos meses.

“População com cultura é uma população que lê. Vamos visitar a Biblioteca Municipal e nutrir a 
inteligência, a alma e a mente”. Todos estão convidados e serão muito bem vindos!”.

Nossa querida Estância Climática São Bento do Sapucaí completou no dia 16 de agosto 180 
anos de emancipação político administrativa. E para parabenizá-la devidamente, a quinta-
feira esteve repleta com uma programação alegre e festiva.

Logo pela manhã o desfile cívico-militar na Av. Conselheiro Rodrigues Alves (Av. principal) 
deu os parabéns ao município em grande estilo. A Fanfarra Municipal (FAMASB), Escolas 
Municipais, Polícia Militar, CAvEx, apresentações musicais, de dança, entre outros, 
compuseram o grande cortejo.

No período da tarde as comemorações ficaram por conta dos jogos amistosos de futebol, 
que trouxe como principal atração a Equipe Juvenil da Associação Esportiva Palmeiras.

À noite munícipes e visitantes puderam assistir a Missa Festiva em comemoração ao 180º 
anos com a participação do belo Coral da Escola Fêgo Camargo de Taubaté. E em seguida 
os shows com a Big Band de São Bento e com o Juninho Bessa abrilhantaram as 
festividades.

São Bento do Sapucaí comemorou 180 anos. Confiram!
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Mês de Junho/Julho – Eventos

No mês de julho tivemos variados eventos no município, como:
 
Arraiá do Nhô Bento – com 3 dias do melhor da festa junina (23, 24 e 25 de junho) reuniu comes e 
bebes caipiras, shows sertanejos e culturais, artesanatos, entre outros.

I Encontro Regional de Fuscas – o encontro do carro mais vendido do mundo desde 1938 
aconteceu na Praça Dr. Adhemar de Barros – Centro no dia 01º de julho, reunindo variados tipos 
de Fuscas, que se diferenciavam pelo ano, modelo, cor, criatividade, dentre outros. Estiveram 
presentes no evento os Clubes de Fuscas de: Jacareí, Taubaté, São Bento do Sapucaí e Santo 
Antônio do Pinhal e representantes dos municípios de Gonçalves, Diadema, Paraisópolis, Jarinu, 
Sapucaí Mirim, Campos do Jordão, Pindamonhangaba, entre outros.

Festival de Inverno “Arte no Inverno da Serra 2012” – começou no dia 07 de julho e foi até dia 
31 de julho, todas as quinta, sexta, sábados e domingos. Trouxe “Cine Tenda de Inverno” com o 
melhor dos lançamentos de filmes além de lindas apresentações dos munícipes e parceiros da 
região que encantaram a todos com talento e carisma incomparáveis. 
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 Eventos Esportivos:

Junho/Julho/Agosto

Haka Race - aconteceu em junho e reuniu vários atletas no município.

Passeio Ciclístico – aconteceu em julho (juntamente com o Festival de Inverno) e reuniu vários 
munícipes e visitantes em prol da saúde e a favor da pedalada. Crianças, jovens e adultos tiveram 
uma tarde agradável e a TV Vanguarda veio fazer uma matéria neste dia (que foi ao ar na TV 
Globo).

Oficina e Campeonato de Pipas – aconteceu em julho (juntamente com o Festival de Inverno) e 
proporcionou à toda família um dia de descontração e alegria.

Campeonato de Malha - aconteceu dia 05 agosto na Quadra de Malha com a participação de 
aproximadamente 200 pessoas.

Pedal Cup - acontece dia 19 de agosto no centro da cidade. Muitas ciclistas participarão do evento.

Suzuki Adventure - acontece dia 25 de agosto com saída do centro da cidade. É um Rali de 
Regularidade onde duplas se aventuram por estradas sinuosas de terra.
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Banco do Povo Paulista: sucesso na oferta do microcrédito produtivo

Por João Sena - Agente de Crédito Banco do Povo Paulista

O Banco do Povo Paulista, inaugurado na cidade em maio de 2011 demonstra realmente ser 
um exemplo de programa de sucesso. Implementado através da parceria celebrada entre o 
Governo de São Paulo por meio da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho e a Prefeitura 
de São Bento do Sapucaí, em pouco mais de um ano, mais de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e 
cinco mil reais) foram emprestados.

Várias empresas de pequeno porte, pessoas físicas que trabalham por conta própria e 
produtores rurais puderam usufruir dos benefícios do microcrédito a juros baixíssimos (taxa de 
0,5% ao mês), utilizando o capital para a compra de mercadorias para revenda, equipamentos, 
máquinas, ferramentas, reformas de pontos comerciais, computadores, animais para produção de 
leite, implementos agrícolas, mudas, sementes, etc.

Assim, para quem trabalha por conta própria, o Banco do Povo Paulista é uma alternativa 
fácil e rápida para a captação de recursos financeiros. Se este for o seu caso, nos procure e tire 
suas dúvidas no endereço: Rua Dr. Oliveira Ribeiro, 137 – Centro – Fone: 3971-2210 – Espaço do 
Empreendedor.
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Projeto “Conheça Sua Casa” leva munícipes para conhecerem os atrativos 
de São Bento do Sapucaí

O Projeto “Conheça Sua Casa” está fazendo sucesso em São Bento do Sapucaí.
Criado com o propósito de levar os munícipes gratuitamente para conhecerem os atrativos naturais e 
culturais sambentistas, torna-os capazes de informar aos turistas  o potencial turístico local. 
Proporciona também momentos de descontração, de bem estar e entretenimento a todos.

Quatro roteiros fazem parte do Projeto, iniciado no sábado 07/07, e que tem previsão de 
conclusão em outubro, onde a cada mês um roteiro é realizado.

*Roteiro 1 (Julho) – leva os participantes para conhecerem os atrativos do Bairro do Paiol 
Grande, como por exemplo: deck da Cachoeira do Toldi, Eco Parque Pesca na Montanha, Bauzinho, 
Mirante do Caramuru (Rampa de Voo Livre) e Restaurante Pedra do Baú;

*Roteiro 2 (Agosto) - leva os participantes para conhecerem um pouco da história e da cultura 
de São Bento do Sapucaí, passando pelos atrativos do centro da cidade e de alguns bairros;

*Roteiro 3 (Setembro) – leva os participantes para conhecerem o Bairro do Cantagalo. Neste 
roteiro a pessoa participará do “II Festival Gastronômico Caipira do Cantagalo”, onde por R$ 15,00 
está incluso almoço, suco natural e sobremesa; além de vivenciarem a cultura e os costumes rurais;

*Roteiro 4 (Outubro)  – leva os participantes para conhecerem os atrativos do Bairro do 
Serrano, como por exemplo cachoeiras, Pedra da Balança, entre outros.

Todos os roteiros tem saída da Praça Padre Pedro e são (serão) realizados aos finais de 
semana – aos sábados ou aos domingos - de cada mês, contando com o acompanhamento de três 
monitores capacitados.

Para participar é só se dirigir-se à Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico – Rua 
Dr. Oliveira Ribeiro, 137/Centro, das 08h às 17h. Para maiores informações. Tel.: (12) 3971-2496.

Participem. Conhecer São Bento do Sapucaí pode ser mais incrível do que você imagina.

“A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, e sim 
em ter novos olhos” (Marcel Proust).

Regras de participação:
*Cabe à Prefeitura: ceder o transporte, organizar os roteiros e disponibilizar os monitores.
*Cabe ao participante: estar com 15 minutos de antecedência no local de saída (Praça Padre Pedro); 
levar lanche e água; estar com calçados adequados e roupas leves; crianças menores de 12 anos 
somente acompanhadas dos pais ou responsáveis e o Roteiro 1 inclui a visita ao Bauzinho, não 
sendo permitida a subida na Pedra do Baú.
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II Festival Gastronômico do Bairro do Cantagalo

No mês de setembro o Bairro do Cantagalo estará promovendo o “II Festival 
Gastronômico do Bairro do Cantagalo”, iniciativa pioneira no local que dá continuidade ao 
Projeto “Turismo de Base Comunitária”.

Para participar a pessoa deve comprar o convite no valor de R$15,00, que proporciona 
o direito de almoçar (com suco e sobremesa inclusos) e ainda realizar um belo passeio.

Paralelo à iniciativa, acontece o Projeto “Conheça Sua Casa”, que incentiva munícipes 
a conhecerem o município de São Bento do Sapucaí com 4 roteiros (vide página 01). Sendo 
assim uniu-se o Festival com a realização do Projeto, que cede transporte e monitores e a 
pessoa só precisa dar o nome e retirar o ticket toda sexta-feira na Secretaria de Turismo e 
Desenvolvimento Econômico (com Carolina e/ou Walkyria).

Dessa forma, o munícipe conhece melhor a sua cidade, faz um passeio divertido e ainda 
aproveita um almoço muito bom.

Participem. Convidem amigos e familiares. 
Vamos desfrutar o que o município oferece de melhor!

Projeto ‘Conheça Sua Casa’

 Cachoeira do Toldi

Projeto ‘Conheça Sua Casa’

alongamento para o passeio

Projeto ‘Conheça Sua Casa’

visitando o Eco Parque Pesca na Montanha

Projeto ‘Conheça Sua Casa’conhecendo o Baúzinho

Projeto ‘Conheça Sua Casa’

realização da trilha até o Baúzinho

Projeto ‘Conheça Sua Casa’Restaurante Pedra do Baú

Projeto ‘Conheça Sua Casa’

Monitores apresentam São Bento do Sapucaí
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Espaço do Empreendedor

O Espaço do Empreendedor, lançado em maio deste ano pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento 

Econômico, juntamente com os parceiros que apoiam e colaboram com as ações voltadas para a  

empregabilidade e geração de renda, tais como: SEBRAE-SP, SENAI-SP, SENAR-SP, SINHORES (São 

José dos Campos), Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Governo do Estado de São Paulo, 

Associação Comercial e Conselho Municipal de Turismo, está rendendo bons frutos ao município.

Com o principal objetivo de oferecer à população os serviços de capacitação e auxílio para a 

inserção da pessoa no mercado de trabalho através dos recursos: Sala do Empreendedor, Programa 

Capacite-se, Sutaco, Banco do Povo Paulista, Programa Emprega São Bento e Time do Emprego, o 

Espaço encontra-se obstinado a buscar cada vez mais novidades e oportunidades para todos.

Para conhecer mais sobre os serviços oferecidos pelo espaço entre em contato com a Secretaria 

de Turismo e Desenvolvimento Econômico presencialmente ou pelo telefone: (12) 3971-2210 (Priscila 

e/ou Diógenes) ou pelo e-mail .empreendedor@saobentodosapucai.sp.gov.br

Cursos a realizar no 2º Semestre de 2012: 

Dúvidas falar com Priscila e/ou Diógenes. 

Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico (Rua Dr. Oliveira Ribeiro, 137 – Centro. 
Prédio do Banco do Povo). Tel.: (12) 3971-2210 ou pelo e-mail: 

 

AGOSTO
CURSO DE CAMAREIRA(Sinhores)
Data: a confirmar 

Horário: 08h as 12h
Local: Pousada do Quilombo
Período de Inscrição: 23 a 27/07

CURSO DE GARÇOM /GARÇONETE (Sinhores)
Data: a confirmar 

Horário: 14h as 18h
Local: Pousada do Quilombo
Período de Inscrição: 23 a 27/07

empreendedor@saobentodosapucai.sp.gov.br

mailto:empreendedor@saobentodosapucai.sp.gov.br
mailto:empreendedor@saobentodosapucai.sp.gov.br
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Espaço do Empreendedor

ADMINISTRAÇÃO COMPETITIVA (Palestra SEBRAE-SP)
Data: 07/08
Horário: 14h
Local: Auditório da Prefeitura 
Período de Inscrição: Os interessados deverão confirmar presença até dia 06/08no Espaço do 
Empreendedor por telefone, e-mail ou pessoalmente. 

Recepção e Atendimento ( Via Rápida) 

Data: a confirmar 

Horário: Noturno 

Local: Cel. Ribeiro da Luz 

Período de Inscrição: Através do site do Via Rápida 

SEI CONTROLAR MEU DINHEIRO (Oficina SEBRAE-SP)
Data: 22/08
Horário: 18h
Local: A confirmar
Período de Inscrição: Os interessados deverão confirmar presença até dia 21/08 no Espaço do 
Empreendedor por telefone, e-mail ou pessoalmente. 

CURSO DE HIGIÊNE E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS(Oficina - Sinhores)
Data: 27 e 28/08
Horário: 14h as 18h
Local: A confirmar
Período de Inscrição: 20 a 24/08 

SETEMBRO

Curso Assistente Administrativo ( SENAI)
Data de inicio:18/09
Horário: 18h as 22h
Local: Cel. Ribeiro da Luz
Período de Inscrição: 20 a 31/08

Curso de Recepcionista(Sinhores)
Data de inicio: 03/09
Horário: 14h as 18h
Período de Inscrição: 27 a 31/08 
Local: A confirmar 
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Espaço do Empreendedor

SEI VENDER (Oficina SEBRAE-SP)
Data: 12/09
Horário: 18h as 21h
Local: A confirmar
Período de Inscrição: Os interessados deverão confirmar presença até dia 10/09 no Espaço do Empreendedor por telefone, e-mail ou 
pessoalmente. 

OFICINA MARKETING E EVENTOS – HOTELARIA ETURISMO (Sinhores)
Data: 26 a 28/09
Horário: 14h as 18h
Local: Centro de Capacitação de Monteiro Lobato (transporte incluso)
Período de Inscrição: 17 a 21/09 

OUTUBRO
OFICINA QUALIDADE E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE (Sinhores)
Data: 01 a 03/10
Horário: 12H
Local: A confirmar
Período de Inscrição: 24 a 28/09 

SEI COMPRAR (Oficina SEBRAE-SP)
Data: 17/10
Horário: 18h
Local: A confirmar
Período de Inscrição: Os interessados deverão confirmar presença até dia 15/10 no Espaço do Empreendedor por telefone, e-mail ou 
pessoalmente. 

CURSO DE INGLÊS – 1° MODULO. (Sinhores)
Data: 22/10 a 12/11
Horário: 14h as 16:30h
Local: A confirmar
Período de Inscrição: 15 a 19/10 

NOVEMBRO
CURSO DE INGLÊS – 2°MODULO. (Sinhores)
Data: 13/11 a 04/12
Horário: 14h as 16:30h
Local: A confirmar
Período de Inscrição: 05 a 09/11 

DEZEMBRO
OFICINA DE MARKETING –HOTELARIA E EVENTOS. (Sinhores)
Data: 05 a 07/12
Horário: 14h as 16:30h
Local: A confirmar
Período de Inscrição: 26 a 30/11 

Contamos com a participação de todos.
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A Governança do Circuito Mantiqueira 
que envolve os 07 municípios de nossa 
região (São Bento do Sapucai, Santo Antonio 
do Pinhal, Campos do Jordão, Piquete, 
Pindamonhangaba, São Francisco Xavier, 
Monteiro Lobato) retomou seu trabalhos para 
o segundo semestre no dia 07/08, em 
encontro realizado em Santo Antonio do 
Pinhal. Na ocasião os presentes finalizaram 
o cronograma de datas para a realização das 
a ç õ e s  p r e v i s t a s  n o  P r o j e t o  d e  
Desenvolvimento para o Circuito - 2012-
2014. Este documento estará à disposição 
de todo o trade turístico no link do Circuito no 
site oficial do municipio e através do mailing 
da  Sec re ta r ia  de  Tur i smo a  se r  
encaminhado.

Circuito Mantiqueira

No mês de agosto retoma-se a 
segunda fase do Projeto Trilhas e 
Roteiros desenvolvido dentro da parceria 
Secretaria de Turismo e Casa da Cultura. 
A proposta é capacitar jovens a fim de que 
possam prestar serviços como monitores 
nas áreas ambiental e cultural. As 
inscrições serão feitas na Casa da Cultura 
com previsão de início do Curso para o dia 
25/08.

Trilhas e Roteiros

Os membros do Conselho Consultivo já estão 
trabalhando na construção do Regimento Interno desta 
Unidade de Conservação. Vários encontros já 
aconteceram, estando este documento em fase de 
finalização para posterior encaminhamento ao 
Departamento Jurídico da Fundação Florestal.

Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú
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