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A lista de oferta de aulas é grande. Entre as opções oferecidas estão alongamento, 
atividade física, baby yoga, shantala, shantágua, caminhada, dança materna, 
projeto menina flor - curso gestante, ginástica, hidroginástica, yoga, yoga local, 
basquetebol, badminton (similar da peteca) , bocha feminino, canoagem, stand 
up, capoeira, damas, futsal, futebol de areia, futebol de campo, ginástica artística, 
handebol, judô, karatê, malha, natação, patinação, skate, tênis, tênis de mesa, 
voleibol e xadrez.

Algumas dessas modalidades ainda têm disponibilidade de vagas. Os 
interessados podem procurar diretamente o professor nos horários das aulas, 
lembrando a obrigatoriedade de apresentação de documento pessoal e atestado 
médico original atualizado.

Estas inscrições terminam ao final do preenchimento total das vagas abertas 
para cada esporte.

Confira abaixo a lista das modalidades com disponibilidade de vagas:

Hidroginástica
Local: Clube Portal do Olaria | Rua da Juventude, nº 35
Dias: 3ª a 6ª feiras (3ª e 5ª feiras ou 4ª e 6ª feiras) – Prof. Freitas
Horários: às 17h, às 18h e às 19h
Local: Clube Portal do Olaria | Rua da Juventude, nº 35
Dias: 3ª e 5ª feiras (adulto) – Prof. Leonardo
Horário: às 10h e às 11h
Local: Topovaradouro | Rua Ernesto Tavolaro de Siqueira, nº 308
Dias: 3ª e 5ª feiras – Prof. Freitas
Horários: às 7h e às 10h

Natação
Local: CAE do Pontal da Cruz | Rua Maria Francisca Tavolaro, s/nº
Dias: 4ª e 6ª feiras (a partir de 14 anos) – Prof. Scavone e Milson
Horário: às 16h
Local: CAE do Pontal da Cruz | Rua Maria Francisca Tavolaro, s/nº
Dias: 3ª, 4ª e 6ª feiras (a partir de 13 anos) – Prof. Adilson
Horário: às 12h e às 14h

Ginástica Artística e Ginástica Rítmica
Local: Galpão de Ginástica | Rua Benedito Frugoli, nº 126 A – Centro
Dias: 3ª, 4ª e 5ª feiras – Prof. Tatiana
(ginástica artística feminino, ginástica rítmica misto e ginástica artística 
masculino)
Horários: das 8h às 12h e para o masculino das 17h30 às 18h30

Tênis de Mesa
Local: CAE da Vila Amélia | Rua Jaime Scaramelli, nº 87
Dias: 4ª e 6ª feiras (acima de 8 anos/turma de iniciação) – Prof. Leonardo
Horário: 14h e 16h

Voleibol
Local: CAE do Pontal da Cruz | Rua Maria Francisca Tavolaro, s/nº
Dias: 3ª e 5ª feiras (acima de 11 anos/turma de iniciação) – Prof. Leonardo
Horário: 14h e 16h

Skate
Local: Pista de Boiçucanga | Praça Por do Sol | Av. Walkir Vergani, s/nº
Dia: 3ª feira – Prof. Ari
Horários: das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h (de 6 a 12 anos)
Local: Centro Comunitário do Jaraguá | Rua Hortência, nº 117
Dias: de 2ª a 6ª feira – Prof. Alberto
Horário: das 8h às 12h (de 5 a 14 anos)

Conheça as vagas disponíveis nas 
Escolas de Esportes do município

A Secretaria de Esportes oferece diversas modalidades esportivas com aulas distribuídas por várias regiões

Escolas de Esportes da Seesp oferecem as mais variadas  modalidades aos munícipes

Surf
Local: Praia de Barequeçaba
Dia: 5ª feira – Prof. Ari
Horário: das 13h30 às 17h (de 7 a 12 anos)

Basquetebol
Local: CAE do Bairro São Francisco | Av. Manoel Teixeira, 1046
Dias: 2ª e 4ª feira – Professora Helza Hartog
Horário: das 14h30 às 16h (9 a 11 anos / Turma Mista)
                  das 16h as 17h30 (12 a 14 anos / Turma Mista)
Local: CAE da Vila Amélia | Rua Jaime Scaramelli, nº 87
Dias: 3ª e 5ª feiras – Professora Helza Hartog
Horário: das 8h às 10h (7 a 10 anos)  das 10h às 12h (11 a 15 anos)

Alongamento para 3ª idade
Local: CAE do Bairro São Francisco | Av. Manoel Teixeira, 1046
Dias: 3ª e 5ª feiras – Prof. Walter
Horário: das 7h30 às 8h30

Futsal Feminino
Local: CAE do Pontal da Cruz
Dias: 3ª e 5ª feiras – Prof. Walter
Horário: das 14h às 16h (Livre)

Stand Up
Local: Balneário dos Trabalhadores | Praia Grande – Centro
Dias: aos sábados – Professor Jaime Gomes
Horários: das 8h às 13h e das 14h às 17h

Obs.: As aulas de stand up no CAE do Pontal estão suspensas. As aulas/
vivências de Stand Up vão inicialmente acontecer no Balneário dos Trabalhadores 
e, posteriormente, vão percorrer outros locais, como: Praia da Enseada, Bairro 
São Francisco, Arrastão e Praia Deserta, entre outras.

Os interessados, além de saber nadar, devem preencher uma ficha de inscrição 
(retirar com o professor no local e horário da aula), apresentar exame médico, 
xerox do RG e, se for menor de idade, deve estar acompanhado do responsável.
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Dois ultramaratonistas de montanha da cidade 
conquistaram ótimas posições na recente disputa da 
1ª Etapa do K21 Sereis 2015 em Mogi das Cruzes. 
Correndo ao lado de outros 200 atletas, entre 
brasileiros e estrangeiros, Maria de Fátima Miranda 
conquistou a medalha de prata na categoria 40-
44 anos Feminino com o tempo de 2h46m06s e 
Giulianno Lúcio dos Santos, a quinta posição na 35-
39 anos Masculino, com 2h25m55s.

Com circuito em todo o mundo, a prova contou 
com três percursos disponibilizados pela organização: 
5km,  10km e 21km. “Nos inscrevemos no percurso 
mais longo e assim como os corredores inscritos nos 
10km,  chegamos ao Pico do Urubu onde a altimetria 
beirava os 1400m acima do nível do mar com uma 
visão de 360º de onde pudemos contemplar as 
belezas da Serra da Mantiqueira, Poá, Serra de Itapeti 
e Mogi”, disse Santos.

De acordo com ele, os percursos traçados 
consistiam de estradas de terra, asfalto, pedra, barro, 
lama, capim e mato. “Além disso, percorremos um 
trecho técnico por dentro da Trilha da Onça que 
nos levou ao famoso Pico do Urubu”, acrescentou o 
corredor.

Dupla de ultramaratonistas de montanha sebastianense 
obtém bons resultados no K21 em Mogi das Cruzes

Maria de Fátima Miranda ficou em 
segundo lugar e Giulianno Lúcio dos 
Santos, em quinto

Ultramaratonistas locais conquistam o segundo e o quinto lugares na disputa

Na opinião de ambos, as chuvas que caíram na 
madrugada dificultaram ainda mais a prova por 
conta das quedas de árvores em meio ao percurso. 
“A lama e os alagamentos em certos trechos também 
dificultaram bastante a prova”, disseram.

As largadas, segundo os corredores sebastianenses, 
aconteceram às 8h com sol forte e clima seco, apesar 
da chuva da noite anterior. “A primeira prova do ano 
serve como prova-teste para podermos direcionar e 
alinhar os treinos para o ano de 2015 e começar com 

pódio é muito bom pois aumenta nossa confiança e 
vontade de treinarmos ainda mais”, resumiu Maria de 
Fátima.

A participação dos ultramaratonistas locais foi 
possível graças ao apoio recebido da Prefeitura, 
por meio da Secretaria de Esportes, bem como de 
Luciene Mara Rego (Nutrição Clínica e Esportiva), 
e Eduardo Massucato (Fisioterapia Esportiva e 
Reabilitação Geral), além da   UniBr e Objetivo 
Litoral.

Seletiva para “18º Campeonato 
Brasileiro de Damas 100 Casas”

No domingo, dia 8, a Secretaria de Esportes realiza seletiva para definir 
a equipe de Damas que representará o município no “18º Campeonato 
Brasileiro de Damas 100 Casas”, a ser disputado  de 9 a 12 de abril.

A seletiva tem início previsto para as 8h30 na sede Sindiserv (Sindicato 
dos Servidores Públicos Municipais) de São Sebastião. É aberta a qualquer 
munícipe que jogue damas e queira participar gratuitamente,  sem restrição 
de idade.

Do quadro dos alunos que já treinam pela Escola de Esportes da secretaria 
irão participar: André de Santos de Oliveira, Carlos Rodrigues, Cláudio 
Gusmão Verdeiro de Oliveira, Cristiano Silva de Jesus, Edivaldo Soares, 
Jonathan Oliveira Paulino, Júlio Eber de Oliveira Paulino, Lauro Fernandes 
Rodrigues Faria, Nalsito de Jesus e Rafael Ramos da Cruz.

Do total de participantes serão selecionados quatro atletas para o 
campeonato nacional, que será disputado aqui mesmo em São Sebastião. A 
inscrição poderá ser feito no local, antes da realização da seletiva.

Serviço:  O Sindicato fica à rua José David do Vale, 33, Centro; o 
telefone (12) 98267-5439 com o professor Orlando.Secretaria de Esportes fará seletiva da modalidade damas

A promoção é da Secretaria de Esportes da Prefeitura
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Adminis tr ação Municipal

São 
Sebastião

Construindo uma cidade melhor!

Secretaria de Segurança Urbana
Guarda Mirim

‘‘Jovem Aprendiz’’

CONTRATE UM JOVEM APRENDIZ!

CONTRATE UM GUARDA MIRIM!

A Guarda Mirim é um projeto da Prefeitura Municipal de São Sebastião que visa à 
transformação de pessoas através da educação e dos conceitos universais de respeito e 
disciplina. Seu foco é o preparo do jovem para o mercado de trabalho, objetivando o 

atendimento das necessidades vigentes em nossa sociedade, desenvolvendo um programa sócio-
educativo de atendimento qualificado ao adolescente de São Sebastião, com idade entre 14 a 17 

anos, através de um curso voltado para a formação profissionalizante, tendo como principio 
norteador às leis vigentes de Educação, pautando suas ações pedagógicas dentro da necessidade 

do aluno e da demanda profissional da região, cuja absorção ao mercado de trabalho será 
calcada na Lei 10.097/2.000, conhecida como Lei do Jovem Aprendiz.

Incentivos fiscais ao empregador:
·Apenas 2% de FGTS (alíquota 75% inferior á contribuição normal);

·Empresas registradas no “Simples”, que optarem por contratar um Jovem Aprendiz, 
não terão acréscimo na contribuição previdenciária;

·Dispensa do Aviso – Prévio remunerado;
·Isenção de multa rescisória;

Além destes incentivos, os empregadores que contratarem Guardas Mirins terão 
incentivo fiscal da Prefeitura Municipal correspondente a desconto de até 30% (trinta por 

cento) do valor gasto com a respectiva folha de pagamento dos menores, a ser abatido do 
IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano devido pela empresa ou entidade (Art. 18 da Lei 

Municipal 2125/2011) e capacitação gratuita nas áreas: Administração, Turismo, 
Hotelaria, Comércio e Varejo.

SEJA UM PARCEIRO, SEJA SOLIDÁRIO!

Contatos: (12) 3862 – 6865 / 3862 – 6713
Email: guardamirim2012@gmail.com
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LIXO

PLANTAS E JARDINS

CAIXAS D’ÁGUA, 
CALHAS E LAJES

TONÉIS E DEPÓSITOS 
DE ÁGUA

•  Coloque o lixo em sacos 

plásticos e mantenha 

a lixeira bem fechada. 

Não jogue lixo em 

terrenos baldios.

•  Mantenha o saco de lixo 

bem fechado e fora do 

alcance de animais até o 

recolhimento pelo serviço 

de limpeza urbana.

•  Encha de areia até a 

borda os pratinhos dos 

vasos de planta.

•  Se você não colocou 

areia e acumulou água 

no pratinho da planta, 

lave-o com escova, água 

e sabão. Faça isso uma 

vez por semana.

•   Não deixe a água 

da chuva acumulada 

sobre a laje.

•  Remova folhas, galhos 

e tudo que possa 

impedir a água de 

correr pelas calhas.

•  Mantenha a caixa 

d’água sempre 

fechada com tampa 

adequada.

•  Mantenha bem 

tampados tonéis 

e barris d’água.

•  Se você tiver vasos de plantas 

aquáticas, troque a água e 

lave o vaso principalmente 

por dentro com escova, água 

e sabão pelo menos uma vez 

por semana.

•  Jogue no lixo todo objeto 

que possa acumular água, 

como embalagens usadas, 

potes, latas, copos, garrafas 

vazias etc.

•  Lave principalmente por 

dentro com escova e sabão 

os utensílios usados para 

guardar água em casa, 

como jarras, garrafas, 

potes, baldes etc.

por dentro com escova 

•  Lave semanalmente 

e sabão os tanques 

utilizados para 

armazenar água.

Fonte: Cartilha produzida pelo Ministério da Saúde (2007-2008)

Não há vacina. O combate ao mosquito transmissor é a principal arma contra a 
dengue.
O tratamento deve ser iniciado rapidamente, assim que detectados os 
primeiros sintomas: febre, dor de cabeça, náuseas, dores no corpo, cansaço.

DENGUEDENGUE
ATENÇÃO
ATENÇÃO

São Sebastião contra a dengue!
A prefeitura mantém a Casa da Dengue, com profissionais especializados no 
combate ao mosquito causador da doença.
Faça sua parte: Receba o agente de combate a endemias

 3891-3423
R. Domingos Tavolaro nº 06 - Vila Amélia
(região central de São Sebastião)Casa da Dengue
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VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS NO PAT
POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

O Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT de São Sebastião, vinculado à Secretaria Estadual do 
Emprego e Relações do Trabalho - SERT, dispõe de vagas de emprego que ainda não têm candidatos.

Os interessados devem fazer o cadastro pessoalmente no PAT ou por meio da internet, no site do Portal 
MTE Mais Emprego.

O Portal MTE Mais Emprego é um sistema que oferece uma ferramenta GRATUITA de busca de emprego 
(candidato) e oferta de vagas (empregador) não somente em São Sebastião, mas como em todo território 
nacional.

Vagas disponíveis no PAT para segunda-feira,  25 de fevereiro de 2015.

AVISO:
As vagas serão atualizadas diariamente, podendo 

sofrer alterações até o final do dia. 
Informações para os candidatos e empregadores:
Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT - 

Captação de Vagas: (12) 3892 1600 / (12) 3892 4606
www.saosebastiao.sp.gov.br

Uma comissão composta pelos alunos Alexandre Fratiano de Boiçucanga, 
Cecilia Santos Braz Bitencourt, de Barra do Una , Eloisa Lima dos Santos Braz,  de 
Boraceia, esteve reunida com o prefeito Ernane Primazzi.

O encontro, intermediado pelo vereador Ernaninho, aconteceu para discutir a 
possibilidade de cerca de 150 universitários, que moram em bairros da costa sul, 
serem beneficiados com a gratuidade no transporte para a universidade UNIBR, 
localizada no centro da cidade.

De acordo com os alunos, hoje este benefício só contempla estudantes que 
frequentam faculdades fora do município. Contudo, para eles, devido a geografia 
de São Sebastião e também por ainda não haver uma unidade de ensino superior 
na região da Costa Sul, a isenção na passagem de ônibus é fundamental para a 
continuidade da vida  universitária do grupo.

Os alunos já conquistaram o direito de ter ônibus exclusivo para atendê-los, o 
que significa que não precisam utilizar a linha normal entre os bairros.

Para o prefeito a reivindicação é legitima, contudo é necessário analisar uma 
alternativa para viabilizar a gratuidade do transporte para os alunos, já que a 
lei vigente não contempla esta opção para quem cursa a faculdade no próprio 
município.

“Quando o projeto de Lei que regulamenta este benefício foi criado   não 
contemplou esta situação pois não havia faculdade em São Sebastião. Logo não se 
criou diferenciação pois todos estudavam fora do município”, destacou o prefeito.

O prefeito esclareceu também que hoje não há orçamento para atender a esta 
demanda, principalmente por conta dos entraves financeiros criados pela 
Petrobras, que segundo ele, há dois anos deposita em juízo o valor devido de 
IPTU, que já chega à casa dos R$ 65 milhões.

“Hoje já investimos cerca três milhões e quinhentos mil reais ( R$ 3,5 milhões) 
em transporte universitário, no atendimento de mais de 500 alunos. Esse benefício 
é garantido com recursos provenientes dos impostos, principalmente do IPTU da 
Petrobras”, explicou.

Em encontro com universitários da costa sul, prefeito sinaliza 
possibilidade de gratuidade no transporte municipal

Encontro de estudantes universitários foi no gabinete do prefeito

Cerca de 150 alunos moradores de bairros da costa sul 
frequentam  faculdade no centro da cidade

Ainda de acordo com o prefeito, a vontade da Administração é investir cada 
vez mais em Educação, mas há que se ter responsabilidade e, neste momento, 
conforme Primazzi, é necessário aguardar o desfecho judicial das ações impetradas 
contra a estatal.

No entanto, o prefeito garantiu que vai estudar a possibilidade de beneficiar 
estes alunos. “Vou conversar com a Ecobus e com a União do Litoral e checar a 
viabilidade no atendimento desta solicitação”, declarou.

VAGAS QTD
Ajudante de Cozinha 1
Ajudante de obras 1
Ajudante Geral 8
Almoxarife 1
Armador de Ferragem 1
Auxiliar de Compras 1
Auxiliar de Instalação de Ar Condicionado 1
Auxiliar de Lavanderia 1
Auxiliar de Limpeza 1
Auxiliar de Mecânico Diesel 1
Calceteiro 1
Camareira 1
Carpinteiro 1
Comprador 1
Cuidador de Menor 1
Doméstica 5

Encarregado de Obra 1
Engenheiro Civil 1
Farmacêutico 1
Faxineira 1
Instrutor de Informática c/ Inglês 1
Mecânico de Ônibus 1
Motorista de Caminhão 2
Operador De Empilhadeira 1
Operadora de caixa 1
Passadeira 1
Pedreiro 1
Porteiro 5
Programador de Sistemas de Informação 1
Recepcionista de Hotel 2
Serralheiro 1
Vendedor Externo 1
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05/03
PALESTRA SEBRAE – COMO MAPEAR PROCESSOS DE SUA EMPRESA
15h | Local: Associação Comercial – Rua Sebastião Silvestre 
Neves, 168 - Salas 15/16 – Centro

06/03
COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER – “SIMPLESMENTE 

MULHER”
20h | Local: Pátio da Sectur – Rua da Praia – Centro
Apresentação Musical e leitura de textos em homenagem as mulheres.

07/03
ESTAÇÃO CULTURAL
20h | Local: Anfiteatro – Rua da Praia
Grupo de dança Descendentes de Rua – “ATITUDE EM DANÇA” E “REFLEXO DO 

RITMO”. Coreógrafo José Roberto Rocha Júnior.

08/03
RETRETA DA BANDA MUNICIPAL “MAESTRO MANOEL LADISLAU DE MATTOS”
19h30 | Calçadão da Sectur – Rua da Praia – Centro
Em caso de chuva, a apresentação será transferida para o pátio da Sectur.

10/03
DIA INTERNACIONAL DA MULHER – HOMENAGEM À CHIQUINHA GONZAGA
19h | Local: Tebar Praia Clube – Centro
Sob o tema “Ó abre alas, que eu quero passar”, o evento homenageia Chiquinha 

Gonzaga, compositora e maestrina carioca que foi destaque na história da cultura 
brasileira. Entrada Franca.

10,11 e 12/03
PALESTRA SEBRAE – TRANSFORME SUA IDÉIA EM MODELO DE NEGÓCIOS
18h às 22h | Local: Observatório Ambiental – Complexo Turístico Rua da Praia

12/03
SARAU CHÃO CAIÇARA - PAPO CAIÇARA (só para os alunos)
19h | Local: ETEC – Porto Grande

ESPETÁCULO “GUERRA”
20h | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
Sinopse: Num galpão desativado estão presos duas personalidades antagônicas 

politicamente e com a chegada de uma mala misteriosa terão que decidir seus destinos. 
Um texto policial dramático, escrito por Caio Rocha, pondo em questão os valores: 
o que e quem te representa? Classificação: 14 anos. Ingressos: R$10,00 inteira e 
R$5,00 meia (bilheteria do Teatro 1h antes do espetáculo).

13/03 
SARAU CHÃO CAIÇARA “CAFÉ DE GARAPA, BATE PAPO E VIOLÃO” 
19h30 | Local: Secretaria de Cultura e Turismo (antigo Centro de Informações 

Turísticas)
Com Nicinho, Evaldo Pereira, Maria Angélica e convidados.

14/03
ESPETÁCULO “PONY GIRLS” – A MÁGICA DA AMIZADA
19h | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
Sinopse: Num reino encantado moravam as pequenas Ponys, pequenos seres 

mágicos que cuidavam do equilíbrio deste lugar. Juntas elas cuidam da coroa mágica, 
um artefato poderosíssimo que se caído em mãos erradas, causariam um mal tão 
terrível que poderia destruir todo universo. Em um belo dia de paz esta coroa foi 
roubada e trazida para o mundo real, desequilibrando toda magia do reino encantado. 
Por esse motivo as pequenas amigas Ponys se juntaram para recuperar a coroa e 
embarcar numa emocionante aventura. O problema foi que quando atravessaram o 
portal não se reconheciam mais, e coube para a princesa do reino encantado restaurar 
a amizade e recuperar a coroa antes que a terrível Pony malvada a pegasse e a usasse 
para destruir todo o reino. Classificação: Livre. Ingressos: Antecipado R$40,00 inteira 
e  R$20,00 meia( Fisk São Sebastião, Livraria Nobel no Serramar ou pelo site: www.
bilheteriarapida.com.br, no dia do espetáculo R$50,00 inteira e R$25,00 meia(bilheteria 
do Teatro a partir das 14h).

15/03 
HOMENAGEM AO DIA DO CAIÇARA – SARAU DO MEIO DIA 
Almoço caiçara com apresentações de: Geraldo de Buta, Evaldo Pereira e Ivo de 

Souza 
A partir das 12h | Local: Escola de Barequeçaba
Convites Antecipados: Adulto R$ 20,00, até 10 anos R$10,00 e de 0 a 2anos não 

pagam. Realização: CHÃO CAIÇARA.

RETRETA DA BANDA MUNICIPAL “MAESTRO MANOEL LADISLAU DE MATTOS”
19h30 | Calçadão da Sectur – Rua da Praia – Centro
Em caso de chuva, a apresentação será transferida para o pátio da Sectur.

16/03
EMANCIPAÇÃO POLÍTICO- ADMINISTRATIVA
10h | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
Sessão Solene em comemoração a Emancipação Político- Administrativa do 

município, com apresentação da Banda Municipal “MAESTRO MANOEL LADISLAU 
DE MATTOS”.

17 a 20/03
SEMANA DA CULTURA CAIÇARA 
8h às 12h – 13h às 17h | Local: Escola Municipal de Barequeçaba – Alameda dos 

Eucaliptos.
Filmes, apresentações, oficinas, exposição de fotos. Realização CHÃO CAIÇARA.

18/03
OFICINA PONTO MIS – ALÉM DA IMAGINAÇÃO: A MAGIA DOS EFEITOS 

ESPECIAIS
18h às 22h | Local: Praça Pôr-do-Sol – Boiçucanga
50 vagas, a partir de 14 anos. Informações: Praça Pôr-do-Sol.

19/03
ESPETÁCULO “GUERRA”
20h | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
Sinopse: Num galpão desativado estão presos duas personalidades antagônicas 

politicamente e com a chegada de uma mala misteriosa terão que decidir seus destinos. 
Um texto policial dramático, escrito por Caio Rocha, pondo em questão os valores: 
o que e quem te representa? Classificação: 14 anos. Ingressos: R$10,00 inteira e 
R$5,00 meia (bilheteria do Teatro 1h antes do espetáculo).

20 e 21/03
INAUGURAÇÃO E FESTA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO CHÃO CAIÇARA 
19h30 | Local: Rua Cantídio de Moura Campos, 356 Barequeçaba (Prédio da SAB, 

Próximo a Náutica).
Cultura Caiçara, Música, Apresentações, Culinária e Bingo, com toda renda em prol 

dos projetos do chão caiçara.

21/03
ESPETÁCULO “EM BUSCA DO INGREDIENTE SECRETO”
PROGRAMAÇÃO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA
18h | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
Sinopse: Infantil. Duas palhaças-cozinheiras, Chica e Olga vivem uma grande 

aventura em busca de um ingrediente secreto. O desafio é preparar uma receita incrível 
e vencer o Festival  Gastronômico da Tia Gertrudes. Com o surpreendente Fogão 
Maravilhoso, elas percorrem lugares inimagináveis em um piscar de olhos e convidam 
todos os espectadores a viajarem nesta jornada. Classificação: Livre. Ingressos: 1 litro 
de leite de caixinha integral (trocar na bilheteria do Teatro a partir do dia 19/03 das 
14h30 às 19h).                                                            

22/03
RETRETA DA BANDA MUNICIPAL “MAESTRO MANOEL LADISLAU DE MATTOS”
19h30 | Calçadão da Sectur – Rua da Praia – Centro
Em caso de chuva, a apresentação será transferida para o pátio da Sectur.

26/03
PALESTRA SEBRAE – ORGANIZE O SEU CAIXA
15h | Local: Associação engenheiros arquitetos agrônomo  
Rua Vitorino Gonçalves Santos, 152 – Centro

ESPETÁCULO “GUERRA”
20h | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
Sinopse: Num galpão desativado estão presos duas personalidades antagônicas 

politicamente e com a chegada de uma mala misteriosa terão que decidir seus destinos. 
Um texto policial dramático, escrito por Caio Rocha, pondo em questão os valores: 
o que e quem te representa? Classificação: 14 anos. Ingressos: R$10,00 inteira e 
R$5,00 meia (bilheteria do Teatro 1h antes do espetáculo).

27/03
ESPETÁCULO “ORQUESTRA DE CÂMARA DA ECA/USP”
20h30 | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
Neste ano de 2015, o Centro de Biologia Marinha esta completando 60 anos, este 

espetáculo faz parte das comemorações. Sinopse:  A OCAM - Orquestra de Câmara 
da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de S. Paulo tem sido referência 
fundamental no âmbito das orquestras profissionalizantes do país. Seu trabalho é 
caracterizado pela marcante qualidade de performance musical e pela concepção 
arrojada com que desenvolve todas as ações de comunicação e relacionamento que 
sustentam sua proposta artística. Entrada Franca. Retirar convite no dia do espetáculo 
a partir das 18h na bilheteria do Teatro.

28 e 29/03
ESPETÁCULO “XV DANÇA VERÃO”
28/03 às 18h e 29/03 às 17h | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
Sinopse: O DANÇA VERÃO recebe grupos de todo Estado de São Paulo e outros 

estados próximos. Um evento que recebe cerca de 1.000 expectadores e participantes 
têm como objetivo promover a arte na forma de dança, propagando a importância dela 
para a sociedade, inserindo novos conceitos e incentivando os novos e os experientes 
bailarinos a continuarem em busca de seus sonhos. Classificação: Livre. Ingressos: 
R$40,00 inteira e R$20,00 meia (bilheteria do Teatro a partir das 15h nos dias do 
espetáculo). Realização RV Produções.

29/03
COMEMORAÇÃO AO DIA DO CAIÇARA
10h às 17h | Local: Praça da Mentira – Boiçucanga
Grupos musicais caiçaras, “contação de causos” por historiadora local, projeção de 

fotos, filmes, vídeos nativos, degustação de comidas tipicamente caiçara e exposição 
de ervas medicinais. O objetivo do evento é valorizar a história do município e incentivar 
o resgate da cultura caiçara.

RETRETA DA BANDA MUNICIPAL “MAESTRO MANOEL LADISLAU DE MATTOS”
19h30 | Calçadão da Sectur – Rua da Praia – Centro
Em caso de chuva, a apresentação será transferida para o pátio da Sectur.
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As equipes da Regional Costa Norte iniciaram  os 
trabalhos de limpeza na Enseada e Canto do Mar.

Na Enseada, os serviços a serem executados no 
decorrer da semana concentram-se na manutenção e 
limpeza de valas entre as ruas Dóris e Penélope, bem 
como a limpeza e o desentupimento de outras cinco 
valas com caminhão hidrovácuo.  

Já no Canto do Mar, os trabalhadores braçais 
atuam na jardinagem e limpeza geral da área onde se 
encontra o CCZ (Centro de Controle de Zoonose).

As tarefas da Regional, que visam manter em ordem 
os quatro bairros compreendidos por sua jurisdição, 
isto é, Cigarras, Enseada, Canto do Mar e Jaraguá, 
somam positivamente com as atitudes dos moradores 
– no que tange à conscientização de manter valas, 
terrenos, ruas e praças públicas em ordem ao evitar 
o descarte de entulhos, móveis   velhos etc em tais 
locais – para o bem da comunidade como um todo.

Regional Costa Norte trabalha na 
limpeza na Enseada e Canto do Mar

Equipes começaram os trabalhos  na 
segunda-feira, dia 2

Trabalhos visam manter áreas, ruas e valas limpas

São várias as atividades do Chão Caiçara para 
este mês. A iniciativa, que conta com apoio da 
Sectur (Secretaria da Cultura e Turismo) leva à 
comunidade local uma variedade muito rica de ações 
culturais como oficinas, saraus, papos descontraídos 
com artistas locais e, para incrementar ainda mais 
a programação, estão previstos a Semana Cultural 
e também a inauguração do novo espaço do Chão 
Caiçara, em Barequeçaba.

As ações terão início na segunda-feira, dia 9,, com 
a volta às aulas das oficinas culturais em Barequeçaba, 
na região central da cidade, numa parceria entre a 
Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião 
Deodato Santana, Sociedade Amigos de Bairro e 
Sectur, além do Chão Caiçara propriamente dito. 
Entre os cursos oferecidos   estão artezanato em 
caxeta, zumba, jazz e flauta.

No dia 12, destinado somente aos alunos, será 
realizado o Papo Caiçara com os estudantes da Etec-
Paula Souza, a partir das 19h, na própria unidade 
escolar instalada no Porto Grande, também na região 
central.

O Sarau Caiçara, outro evento de destaque, 
promete entreter a comunidade no dia 13, com 
muito café de garapa com bate-papo e violão; para 
a ocasião foram convidadas algumas personalidades 

Espaço Chão Caiçara tem vasta programação para 
este mês com oficinas, papo caiçara e sarau 

Entre os cursos oferecidos estão: 
artesanato em caxeta, zumba, jazz e 
flauta

locais como Lindomar dos Santos, o Nicinho, Evaldo 
Pereira, Maria Angélica entre outros. O encontro está 
previsto para começar às 19h30, no Chão Caiçara, ao 
lado da Sectur, no Centro Histórico da cidade, com 
entrada gratuita.

No Dia do Caiçara, celebrado em 15 de março, 
uma programação especial já está agendada para que 
a comunidade festeje a data com muitas atrações a 
partir do meio dia, na EM de Barequeçaba, onde será 
servido um almoço tradicionalmente caiçara com a 
participação especial do poeta e historiador Geraldo 
de Buta; Everaldo Pereira e Ivo de Souza também 
estarão presentes à homenagem prestada ao caiçara 
sebastianense. Para a ocasião, serão vendidos convites 

a R$ 20,00 (adultos) e R$ 10,00 (crianças de 3 a 10 
anos).

Ainda como parte do cronograma do Chão Caiçara, 
acontecerá de 17 a 21 de março, a Semana da Cultura 
Caiçara, com várias atividades na EM Barequeçaba. 
Entre as atrações, exibições de vídeos, apresentações 
artísticas, oficinas e exposições de fotos.

Já nos dias 20 e 21, encerrando o mês, será 
realizada a inauguração do espaço Chão Caiçara em 
Barequeçaba, assim como a festa de apresentação 
do projeto a ser executado na rua Cantídio de 
Moura, 356, próximo à náutica. Na ocasião haverá 
apresentações culturais, sorteio de prêmios, tudo 
regado com a culinária local.

Várias são as atividades culturais voltadas à comunidade local
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