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Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico

Visita Técnica à Santa Catarina

Representantes das Secretarias Municipais de Turismo e Agricultura fizeram parte de uma missão técnica a 
alguns municípios de Santa Catarina, com o intuito de conhecer o Projeto Acolhida na Colônia e trazê‐lo para 
a realidade do nosso município.
A proposta do Acolhida é promover integração entre agricultores e turistas, de modo a compartilhar o saber 
fazer, a cultura a história e as paisagens de um ambiente muitas vezes desconhecido por aqueles que vem 
das cidades.
São oferecidas hospedagens simples e aconchegantes com direito a conversas na beira do fogão a lenha, a 
tradicional fartura das mesas e passeios pelo campo. O agroturismo é parte integrante do estabelecimento 
rural e se constitui num fator de desenvolvimento local. 
A proposta para o nosso município está sendo construída e será apresentada aos envolvidos até fevereiro de 
2013.

Circuito Mantiqueira

No dia 28 de novembro aconteceu no Grande Hotel Senac em Campos do Jordão, o encerramento das 

atividades de 2012. O evento foi patrocinado pelo Sebrae‐SP e teve a participação da governança e Empresários 

do Circuito, oferecendo a seguinte programação:

‐ Talk show com cases de sucesso e empresários do turismo;

‐ Apresentação das ações  executadas em 2012 e a executar em 2013;

‐ Visita técnica no Grande Hotel para os setores de alimentação e hospedagem.

Durante o evento também aconteceu a apresentação da nova gestora de projetos do Escritório Regional de 

Guaratinguetá – Sra. Érica, a qual nos acompanhará durante a execução das ações previstas na proposta 

construída com a Governança regional. 

O Conselho Consultivo do Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú, a Prefeitura Municipal e a Fundação 

Florestal estão trabalhando efetivamente na estruturação dos Termos de Referência para:

 Diagnóstico de uso público

 Manutenção de trilhas

 Sinalização

 Divulgação

Para maior agilidade no processo foi constituída uma Câmara Temática de Planejamento que está incumbida de 

apresentar esta documentação finalizada aos demais, e assim poder utilizar os recursos já liberados via Câmara de 

Compensação Ambiental. 
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Projeto Turismo na Escola promove I Festival Gastronômico 

O Projeto “Turismo na Escola”, uma parceria entre as Secretarias Municipais de Turismo e de Educação, 
promoveu na quarta-feira 14/11, o “I Festival Gastronômico Sabores de São Bento”.

O evento, que aconteceu na Quadra de Esportes da E.M.E.F. Coronel Ribeiro da Luz durante todo o dia, 
resgatou a culinária tradicional do município.

Pratos como: pão de coco, cascareco, virado de ovos caipira, virado de banana, doce de abóbora, doce de 
casca de limão cravo com abacaxi, paçoca caseira, doce de banana, goiabinha, entre outros pratos, foram 
apresentados e oferecidos para degustação da comunidade e visitantes.

O Festival, que contou com a participação de sete escolas rurais mais a sede, envolveu pais, alunos, 
professores, funcionários e a comunidade em geral, buscando despertar nas crianças o interesse pela 
cultura local, fazendo-a perpetuar deste modo.

Além dos pratos apresentados, cozinheiras de renome e de história no município foram homenageadas. Em 
forma de cartazes, as histórias de vida e de aprendizagem na cozinha de: Dona Maria do Vô, família 
Promessa, Dona Maria José do Rafael Barão, Carminha do Vicente Sertão, Dona Zaíra, Neusa do 
Zéquinha da Rodoviária; foram retratadas, permitindo que crianças e adultos pudessem conhecer e 
relembrar os quitutes e guloseimas.

O Prefeito Ildefonso Mendes Neto fez questão de conferir o evento. Muito contente com a iniciativa, o 
Prefeito aprovou os pratos e disse que esse resgate é de suma importância para a preservação da história 
Sambentista. “Nosso município é rico em cultura e é feito de histórias. É importante lembrá-las e ressaltá-
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Bairro do Baú recebe Programa de Turismo Rural

Dando sequência nas capacitações de Turismo Rural no município de São Bento do Sapucaí, agora é a vez do 
Bairro do Baú mostrar seu potencial turístico para toda a população sambentista e visitantes.

O programa Turismo Rural promovido pelo SENAR-SP e Sindicato Rural, com o apoio da Prefeitura de São 
Bento do Sapucaí, consiste em 9 módulos e tem a participação de 15 pessoas.

Nesta quarta-feira 07/11, aconteceu à conclusão do penúltimo módulo do programa intitulado de “I Festival à 
moda Caipira de São Bento do Sapucaí”, que teve como tema principal o resgate gastronômico, onde através de 
um almoço comemorativo foram recuperados vários pratos da típica gastronomia caipira, como: carne de lata, 
farofa de miúdos, polenta, torresmo, carne de porco, frango caipira, salada farta, entre outros.

O curso já resultou no bairro a abertura de 3 novos empreendimentos, sendo 2 meios de alimentação e 1 
artesanato .

A conclusão do programa está prevista para o dia 13 de dezembro.

São Bento do Sapucaí recebe 17 totens nas divisas municipais

A Prefeitura de São Bento do Sapucaí, através dos recursos do DADE - Departamento de Apoio e 
Desenvolvimento das Estâncias, idealizou totens de divisas para o município.

Os 17 totens que foram instalados nos bairros tem a finalidade de demarcar e informar sobre as divisas 
Sambentistas com os demais municípios e o Estado de Minas Gerais, com os quais faz limites.

A estrutura de madeira com o suporte em pedra foi idealizada pela Arquiteta Cláudia Mattos em conjunto com a 
Secretaria Municipal de Turismo, buscando resgatar características da arquitetura da região.

Frente: Atrás:Frente:Frente:Frente:Frente:Frente: Atrás:Atrás:Atrás:Atrás:Atrás:Atrás:
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Bairro do Cantagalo é destaque na Vanguarda

O Bairro do Cantagalo, que há dois anos participa do Projeto "Turismo de Base Comunitária", uma parceria 
entre Secretaria de Turismo, SENAR-SP e moradores locais, recebeu a equipe da Vanguarda na quinta-feira - 
29/11 - na comunidade.

O Bairro, que hoje possuí hospedarias, café, artesanato, marcas de doces, monitores, entre outras atividades 
consolidadas para receber o turista, será destaque no programa "Roteiro Vanguarda", que vai ao ar dia 13/12 no 
jornal Link Vanguarda às 12h15.

Animados, os moradores participaram da gravação, mostrando o que o bairro tem de melhor e o que 
aprenderam nas capacitações.

O roteiro começou com o café na roça, que contou até com a ordenha da vaca para fazer o queijo. Logo após foi 
para o artesanato em madeira do artesão Zé Ramos, seguido do passeio à cavalo pela comunidade rural. Para o 
almoço foi preparada a tradicional frangada, onde foi exposto como se prepara - desde o "roubo" do frango até a 
receita no fogão à lenha. Depois do almoço foram conhecer o espaço de vendas de artesanato e de doces. Para 
finalizar, mostrou-se a opção de se hospedar no bairro e de relaxar com uma bela massagem ao ar livre.

Não percam o programa e avisem amigos e familiares.

Ações como essas devem ser valorizadas!

Confiram as fotos:
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Diretoria de Cultura participa de encontro sobre leitura de clássicos do “Programa Viagem Literária”

A Diretora de Cultura, Fátima Machado, acompanhada pela Auxiliar da Biblioteca Municipal, Maria de 
Fátima da Silva, participaram na segunda-feira 05/11, do encontro “Para Ler os Clássicos”, promovido pelo 
Programa Estadual “Viagem Literária”.

O encontro, que aconteceu na Biblioteca de São Paulo, trouxe como proposta discorrer sobre a experiência e a 
importância de se explorar a qualidade da leitura de textos bem escritos e do sentimento de deleite que estes 
transmitem, sendo consagrados e imortalizados nos livros clássicos.

O conteúdo lecionado no evento permite que a leitura de clássicos sejam adaptados à realidade local e 
evidenciado pelas próprias funcionárias da Biblioteca, incentivando munícipes a ter essa experiência.

A Biblioteca Municipal de São Bento do Sapucaí convida a população em geral a ter essa experiência. Muitos 
clássicos, Best Sellers, entre outros, estão esperando por você!

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina” (Cora Coralina)

Vem aí:
SHOW DA VIRADA

Dia: 31/12/2012
Local: Av. Conselheiro Rodrigues Alves
Horário: A partir das 22h

Com queima de fogos às 00h

Casa do Artesão abre as portas após reestruturação 
A Casa do Artesão – Arte e Artesanato São Bento, espaço de exposição de trabalhos dos artesãos do 
município de São Bento do Sapucaí, reabriu as portas na quinta-feira, 15/11, após receber uma reforma na 
estrutura do local.

Para melhor atender aos munícipes e visitantes e melhor expor as peças, o local foi todo reestruturado, com nova 
pintura e decoração.

Além da reestruturação, placas indicativas sobre o artesanato foram fixadas na Praça Padre Pedro, permitindo 
maior visibilidade do espaço e norteando com mais facilidade o visitante.

Não deixem de visitar e indicar a Casa do Artesão – Rua 7 de Setembro, centro – no Mercado Municipal, em São 
Bento do Sapucaí.
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Espaço do Empreendedor

Espaço do Empreendedor atende, em menos de um ano, mais de 600 pessoas

São Bento do Sapucaí tem um espaço especial preparado para os empreendedores individuais, prestadores de 
serviços, para a empregabilidade e para as capacitações.

A Prefeitura de São Bento do Sapucaí, através da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, oferece 
aos munícipes sambentistas o “Espaço do Empreendedor”, que é destinado a facilitar a obtenção de informações e 
serviços públicos, permitindo ao cidadão não só a otimização de tempo e recursos, como uma maior aproximação 
da administração.

O espaço, elaborado para ser um “mini PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador)”, oferece: Emprega São 
Bento; Sutaco; Time do Emprego; Capacite-se; Sala do Empreendedor e Banco do Povo Paulista.

*Emprega São Bento – é um sistema de busca e oferta de vagas de emprego em São Bento do Sapucaí e região, que 
funciona como um intermediador entre empregador e empregado. Até o presente momento o Emprega possuí 131 
currículos de prestadores de serviços cadastrados, sendo que destes, 10 pessoas já estão inseridas no mercado de 
trabalho. O sistema conta hoje com 8 ofertas de vagas a serem preenchidas. Todos podem preencher 
GRATUITAMENTEseus serviços (tanto de empregado quanto de empregador). Oferece, ainda, o cadastramento 
para prestadores de serviços autônomos.

*Capacite-se – envolve cursos gerenciais e operacionais desenvolvidos em parceria com o SENAI-SP, SEBRAE-
SP, SENAR-SP, SENAC-SP, Sinhores de São José dos Campos, Secretarias Estaduais, entre outros. No ano de 
2012 foram e ainda estão sendo oferecidos GRATUITAMENTE 15 cursos, como: Inglês, Recepção e 
Atendimento, Assistente Administrativo e mais. Para 2013 já estão previstos os cursos de Informática Básica e a 
sequência do curso de Panificação e Confeitaria. Ao todo aproximadamente 230 pessoas concluíram os cursos e 
possuem certificados.

* Sala do Empreendedor – é um espaço estruturado com o objetivo de promover agilidade na abertura de negócios. 
Até o presente momento já foram abertos neste espaço 25 EI’s (Empreendedor Individual). Todo o processo de 
abertura no espaço é GRATUITO e a pessoa precisa apresentar os documentos: RG, CPF, Título de Eleitor e 
Comprovante de Residência.

*Time do Emprego – tem como objetivo preparar o trabalhador na busca de um emprego compatível com seus 
interesses, habilidades e qualificação profissional. O Time já capacitou (em duas edições) cerca de 50 pessoas.

*Sutaco – oferece oportunidade de geração de renda aos artesãos e promove o desenvolvimento local. A Sutaco em 
São Bento do Sapucaí já possuí cerca de 30 artesãos cadastrados, e estes fazem uso das facilidades do serviço, 
como emitir notas fiscais, profissionalizando ainda mais o trabalho artesanal.

*Banco do Povo Paulista – é uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura, tendo como objetivo promover 
a geração de emprego e renda por meio do microcrédito visando o desenvolvimento de pequenos negócios. Em 
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Por João Sena

O Banco do Povo Paulista, programa do Governo do Estado de São Paulo executado pela 
SERT – Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho e instalado na cidade através de 
parceria firmada com a Prefeitura Municipal encerra o ano de 2012 com resultados positivos. 
Foi registrada a liberação de mais de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), através de 38 
(trinta e oito) contratos. Desde sua abertura, em maio/2011, foram liberados aproximadamente 
R$ 371.000,00 (trezentos e setenta e um mil reais).
Estes recursos foram e estão sendo importantes para o fortalecimento de pequenos negócios 
(MEIs e produtores rurais, principalmente), na compra de máquinas, equipamentos, 
ferramentas, reforma/ampliação de estabelecimentos comerciais, animais para produção, 
implementos agrícolas, etc. Assim, possibilitamos aos microempreendedores sambentistas 
melhores condições para o investimento em seus negócios e maior geração de renda.
Procure-nos e aproveite as facilidades do microcrédito produtivo. Nossa unidade está 
localizada à na Rua Dr. Oliveira Ribeiro, 137 – Centro, fone: (12) 3971-2210.



Informativo
Prefeitura de São Bento do Sapucaí - SP

Assessoria de Comunicação Ano 12/2012  Edição: 006

 www.saobentodosapucai.sp.gov.br

Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico

COMDEC SBS

COMDEC São Bento do Sapucaí e IPT realizam mapeamento de risco no município 

A Casa Militar do Governo do Estado de São Paulo, através da CEDEC – Coordenadoria Estadual de Defesa 
Civil, retomou o convênio com o IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas, para o mapeamento das áreas de 
riscos mais críticas de cidades paulistas.

Ao todo 60 municípios recebem a visita técnica para o mapeamento de risco de escorregamento. São Bento do 
Sapucaí foi uma das escolhidas pelo IPT e recebeu o suporte técnico do Geólogo especializado em áreas de risco 
Dr. Marcelo Fisher Gramanni. Juntamente com o Geólogo, a Coordenadora da COMDEC de São Bento Fátima 
Machado, esteve acompanhando e auxiliando no trabalho.

As áreas vistoriadas em São Bento do Sapucaí foram Rua Pereira Alves, Rua Presidente Castelo Branco, Rua 
Professor Cortêz, Rua do Machado, antiga Rua Costa e Silva e a Rua Capitão Mor Inácio Marcondes.

Além desse trabalho, foram realizadas também vistorias técnicas no Rio Sapucaí e nos ribeirões afluentes , 
visando prever riscos e realizar estudos para saná-los posteriormente.

“É muito importante para o município ter um mapeamento realizado por um órgão competente. Realizamos o 
trabalho com sucesso, com o propósito de trazer melhorias e segurança para a população nas épocas de risco”, 
afirma a Coordenadora Fátima Machado.

Em janeiro o responsável do IPT acompanhado de mais um Geólogo e de uma Bióloga retornarão ao município a 
fim de dar continuidade ao trabalho de mapeamento e para apontar sugestões técnicas benéficas à Estância 
Climática.

São Bento do Sapucaí recebe Operação Verão 2013

No sábado, 1º de dezembro, iniciou-se o PPDC – Plano Preventivo de Defesa Civil – Operação Verão 2012/2013, 
operada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo com apoio das Defesas Civis Municipais, técnicos do Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e do Instituto Geológico (IG).

Sâo Bento do Sapucaí faz parte das cidades que receberão cuidados preventivos no período de 1º de dezembro de 
2012 a 31 de março de 2013.

O Plano consiste na leitura e medição dos índices pluviométricos diários, sendo que se passar do limite de 80 mm 
acumulados em 3 dias chuvosos a Defesa Civil municipal declara “estado de atenção” e monitora efetivamente as 
áreas de riscos, além de entrar com ações emergenciais.

O monitoramento é realizado pela Polícia Militar e repassado à CGE - Central de Gerenciamento de Emergência 
da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Os órgãos envolvidos trabalham de modo integrado e dinâmico, para que 
haja agilidade na comunicação e na solução de possíveis eventos.
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