
Diário Oficial Poder Executivo - Seção II sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010Iv – São Paulo, 120 (24)

A Assembleia Legislativa de São Paulo 
será palco nos dias 9, 10 e 11 de feverei-
ro, das 9 horas às 18h30, do Seminário 
Internacional de Futebol – Copa do 
Mundo 2014. No encontro, auto-
ridades e lideranças do esporte 
debaterão os rumos da organi-
zação do principal evento espor-
tivo a ser realizado no Estado de 
São Paulo nos próximos anos.

Aberto à população, o semi-
nário é uma iniciativa conjunta 
da Comissão de Esporte e Turismo 
com o poder público estadual, 
federal e municipal. Será no Plenário 
Juscelino Kubitschek da Assembleia, 
localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, 
201, em frente ao Parque do Ibirapuera, na 
capital. Mais informações pelos telefones 
(11) 3886-6652 e 3886-6648 e pelo site 
www.seminariocopa2014.com.br.

As palestras terão a participação 
de ministros de Estado, especialistas em 
esporte e grandes craques como Carlos 
Alberto Torres, tricampeão mundial em 
1970. Também confirmaram presenças 
os presidentes dos maiores clubes paulis-
tas (Corinthians, Santos, Palmeiras e São 
Paulo), da Federação Paulista de Futebol, 
Confederação Brasileira de Futebol e 
Confederação Sul-americana de Futebol.

O mote principal será o investimento 
a ser realizado no Estado de São Paulo 

nas áreas de infraestrutura, transportes, 
segurança, saúde, comunicações e turismo. 
De acordo com vicente Candido, deputa-
do e presidente da Comissão de Esporte 
e Turismo, no encontro serão esclarecidas 
dúvidas sobre a capacidade do País de 
sediar o maior evento esportivo mundial. E, 
também, temas presentes na mídia, como 
a reforma e a adequação do Estádio do 
Morumbi, o escolhido pela Fifa para abrigar 
os jogos da Copa 2014 em São Paulo. 

Rogério Silveira 

Da Agência Imprensa Oficial

Seminário na Assembleia 
debate rumos da Copa 2014

Construtoras precisam de corretores
de imóveis, pedreiros e carpinteiros
Portal Emprega São Paulo da Sert informa número de vagas 
para profissionais qualificados ou não, em vários setores

O crescimento da indústria da cons-
trução civil em 2009 fez com que a 
procura por mão de obra especiali-

zada aumentasse. A demanda por correto-
res de imóveis, pedreiros e carpinteiros vem 
crescendo nos últimos meses. O setor preci-
sa de mão de obra para construir e vender 
os novos empreendimentos imobiliários. As 
vagas mais ofertadas hoje pelo Emprega São 
Paulo, na Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP), são para corretor de imóveis (253 
vagas) e ocupações ligadas à construção civil 
– pedreiro (128) e carpinteiro (99).

O portal Emprega São Paulo (sistema 
on-line e gratuito de intermediação de mão 
de obra) é da Secretaria Estadual do Emprego 
e Relações do Trabalho (Sert) e dispõe no 
Estado mais de 20,3 mil vagas, em diversos 
setores. Na RMSP são 8,7 mil oportunida-
des e, na capital, 4,5 mil. Outras ocupações 
mais ofertadas na Região Metropolitana são 
operador de telemarketing (547 vagas), faxi-
neiro (163), porteiro (160), mecânico (138) e 
empregada doméstica (136). 

Pessoas interessadas devem fazer cadas-
tro gratuito no site da Sert (www.emprega 
saopaulo.sp.gov.br) ou comparecer a um dos 
205 Postos de Atendimento ao Trabalhador 
(PATs), com RG, CPF e carteira de trabalho. 
Os endereços estão no endereço eletrônico 
www.emprego.sp.gov.br. Em caso de dúvida, 
o cidadão pode telefonar para a Central de 
Atendimento do Emprega São Paulo: 0800-
770-7378.  

Maria Lúcia Zanelli 

Da Agência Imprensa Oficial

Vagas mais ofertadas 
da construção civil

(capital e Grande São Paulo)

Armador de estrutura de concreto  
armado – 19
Carpinteiro de obras – 99
Corretor de imóveis – 253
Eletricista – 20
Encanador – 24
Engenheiro eletricista de projetos – 20
Gesseiro – 40
Operador de pá carregadeira – 40
Operador de pavimentadora – 25
Operador de usinagem convencional por 
abrasão – 20
Pedreiro – 128
Servente de obras – 19

Vagas mais ofertadas 
em outros setores

Agente de vendas de serviços – 31
Atendente de farmácia (balconista) – 20
Atendente de lanchonete – 37
Auxiliar de escritório – 34
Conferente de serviços bancários – 114
Cozinheiro geral – 111
Empregada doméstica – 136
Faxineiro – 163
Mecânico – 138
Motociclista no transporte de documen-
tos e pequenos volumes – 98
Motorista de caminhão – 61
Operador de telemarketing – 547
Porteiro – 160
vendedor em domicílio – 37
(Fonte: Sert)

Tanques do quilombo Morro 
Seco são povoados com peixes

Acabam de ser povoados os tanques de 
criação de peixes na comunidade quilombola 
do Morro Seco (município de Iguape/vale do 
Ribeira), que reúne 47 famílias em 165 hecta-
res. A ação é resultado do Projeto de Criação 
de Peixes – Piscicultura, elaborado pelo 
escritório da Fundação Instituto de Terras do 
Estado de São Paulo (Itesp), em Pariquera-
Açu. O objetivo é reforçar o cardápio dos 
quilombolas e obter nova fonte de renda, 
além de melhorar a autossuficiência alimen-
tar, a qualidade nutricional e a utilização da 
força de trabalho da comunidade. Na ocasião 
foram povoados dois tanques: um com 2,5 
mil tilápias e outro com 2,2 mil pacus.

Além dos peixes, o projeto contempla o 
fornecimento de ração para todo o ciclo de 
produção dos peixes: uma remessa de 1,5 
mil quilos já foi entregue à comunidade em 

outubro de 2009, além de redes de arrasto, 
tarrafa, puçás e balança para o devido acom-
panhamento da evolução de crescimento 
dos peixes. 

A Fundação Itesp é responsável, em São 
Paulo, pelo reconhecimento dos quilombos e 
de seus territórios, por meio da elaboração do 
Relatório Técnico-Científico e demais estudos 
e levantamentos, com vistas à comprovação 
e declaração pública da condição quilombo-
la. Também fornece assistência técnica, apoio 
ao desenvolvimento e realiza investimentos 
em benefício das comunidades. Atualmente, 
o Estado de São Paulo conta com 26 quilom-
bos reconhecidos, sendo que o Itesp presta 
assistência a mais de 1,2 mil famílias. 

Da Agência Imprensa Oficial e da Assessoria de 

Imprensa da Fundação Itesp

Vagas mais ofertadas nos site da Sert são: corretor (253), pedreiro (128) e carpinteiro (99)

Projeto contempla fornecimento de ração para todo ciclo de produção dos peixes
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