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Membros da ABRAMT se reuniram em Brasília para discutir estratégias a 
serem adotadas junto à ANP (Agencia Nacional de Petróleo)  sobre a alteração dos 
percentuais do excedente da produção de petróleo entre municípios impactados 
diretamente e indiretamente, além da discussão sobre a queda no valor da parcela 
dos royalties deste mês.

De acordo com o presidente da ABRAMT, prefeito de São Sebastião Ernane 
Primazzi (PSC),  há três meses foi entregue um ofício à ANP solicitando a alteração 
dos índices correspondentes à distribuição dos royalties entre os municípios com 
instalações e os municípios limítrofes.

Hoje, segundo Primazzi, os municípios com instalações recebem 40% do 
valor correspondente à movimentação de petróleo e gás natural, e os municípios 
limítrofes dividem os outros 60%. 

“Estamos solicitando a inversão dos índices”, explicou. 
Em relação à queda na parcela dos royalties, Primazzi explicou que este mês, ao 

invés do valor médio de R$ 9 milhões, São Sebastião recebeu R$ 6,9 milhões - uma 
redução de R$ 2,1 milhões nos cofres municipais, o que teria ocorrido devido à 
queda no preço do barril de petróleo.

Contudo para o prefeito, também é urgente mudar a metodologia de cálculo 
aplicada pela PETROBRAS/TRANSPETRO, que deixa os municípios à mercê 
da ‘criatividade contábil’ da empresa.

ABRAMT discute queda na parcela dos royalties e alteração 
do índice percentual do excedente da produção de petróleo
ABRAMT é a Associação Brasileira  de Municípios com 
Terminais Marítimos Fluviais e Terrestre de Embarque e 
Desembarque  de Petróleo e Gás Natural

Reunião dos membros da ABRAMT em Brasília

Para isso, Primazzi  se reunirá com representantes da ANP no final do mês,  na 
companhia de prefeitos de outras cidades para debater e cobrar tais medidas.

O prefeito também destacou o retorno de Angra dos Reis, importante 
município com instalações da estatal em sua cidade,   ao status de município 
membro da ABRAMT.

A próxima reunião da ABRAMT será justamente em Angra dos Reis, Rio de 
Janeiro, no dia 2 de julho.

O prefeito Ernane Primazzi 
anunciou na manhã da quarta-feira 
(11), em seu gabinete, mudança no 
secretariado.

Está assumindo a Secretaria das 
Administrações Regionais,   Sergio 
Felix de Araujo Chagas, que vinha 
ocupando a chefia de Gabinete, pasta 
que ficará vaga.

O secretário adjunto será Antero 
Ventura Alves, o “Tero”, e o novo 
diretor da Regional Centro passa a ser 
Luiz Antônio Laurentino, o “Sombra”.

Na ocasião o prefeito reuniu os 
diretores das regionais da Costa Norte e 
da  Costa Sul   e os principais assessores  
que dão suporte aos trabalhos da 

Mudanças na Secretaria das 
Administrações Regionais

A proposta é dinamizar os trabalhos, melhorar a 
fiscalização de podas e entulhos, priorizar drenagens e 
prestar atendimento mais eficaz aos vereadores

Sergio Felix é o novo secretário das Administrações Regionais

Seadre. Ele pediu o desempenho de 
todos e o apoio aos novos indicados 
“tenho certeza que vocês juntos vão 
tomar as   iniciativas necessárias para 
que possamos prestar cada vez mais, um 
melhor serviço à população”, concluiu. 

Sergio Felix é casado e   pai de três 
filhos. Vinha à frente da Chefia de 
Gabinete desde 2009.

Para o novo secretário a ideia é dar 
continuidade aos trabalhos realizados, 
porém com mais velocidade, “vamos 
dinamizar a fiscalização de podas e 
entulhos, priorizar as drenagens em 
alguns pontos da cidade e dar um 
atendimento mais eficaz aos vereadores”, 
finalizou Felix.
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“Dispõe sobre a transparência do Poder Público através de fotos nas 
planilhas de execução das empresas contratadas para a realização de 
construção e serviços no âmbito municipal”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Artigo 1º- Fica toda empresa prestadora de serviços de obras públicas, 
encarregada de anexar na planilha de serviços executados, fotos digitais 
constando data e horário, impressas em papel sulfite ou similar, com o jornal 
do dia na imagem, devendo tais fotos conter, no mínimo, 5 (cinco) megapixels, 
e o arquivo digital das imagens em mídia disponibilizado junto com o relatório 
das obras

Parágrafo Único – Entende-se por obras públicas todas as obras de 
infraestrutura executadas no município, tais como: Redes de água e esgoto, 
calçamento de ruas, casas populares, creches, limpeza de boca de lobo, 
dentre outros serviços.

Artigo 2º-  As evidências a serem externadas em forma de foto digital 
deverão ser apresentadas em  três partes:

I- Antes da execução do serviço;
II- Durante a execução do serviço;
III- Após a obra finalizada.

Artigo 3º- O valor a ser pago pelo Executivo, deverá levar em conta a 
planilha de custo juntamente com as fotos mencionadas no artigo anterior, 
ficando a critério do Executivo as formas de pagamento.

Artigo 4º- As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Artigo 5º-  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,       04         de março de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei  nº  49/2014

Autoria do Vereador: Onofre Santos Neto

LEI Nº 2315/2015

“Disciplina o emprego da Parada Segura determinando que mulheres e 
pessoas com mobilidade reduzida – usuários do transporte coletivo no período 
noturno possam solicitar o desembarque onde se sintam mais seguros”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Institui a Parada Segura para oferecer maior segurança aos usuários do 
Transporte Coletivo do Município de São Sebastião e, dá outras providências.

Artigo 1º- Fica instituída a Parada Segura, destinada a incentivar e garantir 
medidas que visem à segurança de mulheres, gestantes, idosos, deficientes 
físicos (pessoas com mobilidade reduzida em geral), usuários do transporte 
coletivo do Município de São Sebastião.

Artigo 2º- Fica instituída a concessionária de transporte coletivo a realizar 
o desembarque de passageiros fora das paradas obrigatórias, no período 
noturno, compreendido entre às 22h (vinte e duas horas) e o último horário de 
circulação dos ônibus.

Artigo 3º- A Parada Segura poderá ser solicitada pelos passageiros por 
meio dos dispositivos disponíveis no veículo, ou diretamente ao motorista, 
que terá a responsabilidade e o discernimento de fazer a parada no local 
indicado, mais iluminado, mas próximo do seu destino.

Artigo 4º- A Parada Segura deverá ocorrer exclusivamente ao longo do 
trajeto original dos ônibus, não sendo permitidos desvios ou acessos por 
caminhos diferentes dos pré-estabelecidos.

Artigo 5º- A Prefeitura de São Sebastião, por meio de sua Secretaria de 
Segurança Urbana, orientará as empresas concessionárias do transporte 
coletivo do Município de São Sebastião a afixar aviso, em local visível, no 
interior de cada veículo com os seguintes dizeres: “Mulheres e usuários 
com mobilidade reduzida, podem solicitar a Parada Segura, que prevê o 
desembarque de passageiros fora dos pontos de ônibus obrigatórios, das 22h 
(vinte e duas horas) até a última viagem do dia”.

Artigo 6º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

 São Sebastião,         04       de março de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei  nº  27/2014

Autoria do Vereador: Gleivison Henrique Costa Gaspar

LEI Nº 2316/2015

DECRETO Nº 6238/2015
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no 

exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o requerido através do Processo Administrativo nº 

13.885 de 18 de dezembro de 2014.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo de 

Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais lavrada no dia 11/02/2015 
assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício requerido na 
forma da Lei, e anexada no Processo mencionado acima.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre compulsoriamente por 
idade conforme Artigo 40, parágrafo 1º, Inciso II da Constituição Federal.

D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada APOSENTADA, nos termos da Lei, a servidora 

CLEIDE APARECIDA BERTUZO, matrícula nº. 6270-7, do cargo de Agente 
Comunitário de Saúde, Referência 3 “B”,   admitida em 15 de outubro de 2009.

Artigo 2º- Perceberá a servidora, proventos proporcionais apurado pelas 
médias contributivas, limitada à referência do cargo, com reajustes pelo 
Regime Geral de Previdência Social.

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir 
de 11 de fevereiro de 2015.                       

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,           04       de março de 2015.

  
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no 

exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o requerido através do Processo Administrativo nº 803 

de 16 de janeiro de 2014.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo 

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais lavrada no dia 
16/04/2014 assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício 
requerido na forma da Lei, e anexada no Processo mencionado acima.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de contribuição, 
conforme Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003.

D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada APOSENTADA, nos termos da Lei, a servidora 

SILVANA RAMOS BARROS, matrícula nº. 2285-3, do cargo de Professor de 
Educação Básica I, Referência 8 Grau 7“G”, do Anexo III, da Tabela III de 
vencimentos do quadro de magistério, admitida em 12 de fevereiro de 1990.

Artigo 2º- Perceberá a servidora, proventos integrais pela última 
remuneração, com reajustes pela paridade total.

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir 
de 01 de abril de 2015.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,           09       de março de 2015.

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 6239/2015

CONCURSO PÚBLICO -  CONVOCAÇÃO
PELO PRESENTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO ESTÁ 
CONVOCANDO OS CANDIDATOS ABAIXO, APROVADOS EM CONCURSO 
PÚBLICO PARA COMPARECER NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS NA DIVISÃO DE ADMISSÃO, RUA JOÃO CUPERTINO DOS 
SANTOS, 218, CENTRO, NOS DIAS  17,18,19,20 ou 23 de março de 2015, 
DAS 10 AS 16 HORAS, IMPRETERIVELMENTE, COM OBJETIVO DE 
TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE ADMISSÃO.

Agente de Tráfego
 Classif./ Insc./ Candidato                                                                                                      
11 MAT 431140 MAURICIO COUTINHO HUMPHREYS
 
BRAÇAL
 Classif./ Insc./ Candidato                                                                                                      
64 ABR 420675 LAERCIO DONIZETE DOS SANTOS
65 ABR 431326 GABRIEL LARA DA MOTA
66 ABR 410583 GLEIBER RAFAEL DE AGUIAR
67 ABR 431591 JUAREZ DE SOUZA
 
Pedreiro
 Classif./ Insc./ Candidato                                                                                                      
7 APE 412269 FABIO  FURTADO LEITE

ESCLARECEMOS QUE O NÃO ATENDIMENTO A ESTA CONVOCAÇÃO, 
IMPLICARÁ NA DESISTÊNCIA FORMAL DE ADMISSÃO AO QUADRO DE 
PESSOAL NESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Departamento de Recursos Humanos
Secretaria da Administração

11 de março de 2015 
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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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A atleta sebastianense Brisa Melcop conquistou o 
terceiro lugar na categoria Profissional da competição 
“XTerra Mangaratiba”, uma prova que inclui natação 
oceânica, mountain bike e trail run. Em São Sebastião 
ela foi recebida pelo secretário de Esportes, Fábio 
Lopes.

Pela primeira vez competindo na Profissional, 
Brisa contou que a prova realizada na cidade da região 
metropolitana do Rio de Janeiro foi bem difícil, 
sendo assim foi uma conquista bastante importante. 
“Essa competição teve um início indescritivelmente 
emocionante, pois foram meses de preparação e 
logo na largada saí muito bem, estava me sentindo 
extremamente confortável e num ritmo forte”, disse. 
“Foram 750m de natação com um ponto onde 
houve interação com o público, pois saímos da água 
correndo contornando uma boia na areia e voltamos 
a nadar até a área de transição, onde fui a primeira 
mulher a sair da água”, concluiu Brisa.

De acordo com ela, a transição para o  mountain 
bike  foi rápida. “Estava pronta para os 15km de 
pura prova técnica que, devido às chuvas na região, 
foi feita num terreno com muita lama. Colocamos 
a bike nas costas para subir morros, além de cruzamos 
rios e acabei tendo três quedas leves, só com alguns 
arranhões”, mencionou.

Atleta sebastianense ganha bronze na categoria 
Profissional do “XTerra Mangaratiba”

A conquista de Brisa Melcop foi numa 
prova que inclui natação oceânica, 
mountain bike e trail run

Na sequência a transição para o trail run, segundo 
explicou, também foi bem rápida, com mais 5km em 
um percurso desafiador. “Porém este é um esporte 
em meio à natureza e ela nos oferece diversos 
sentimentos, uma energia diferente e motivadora”, 
observou. “Desfrutar destes momentos é mágico, é 
sentir o prazer que a modalidade nos propicia com 
força física, mental e respeito à natureza”, declarou a 
atleta.

Brisa lembrou a grande emoção ao cruzar a 
linha de chegada. “No momento em que levantei a 
faixa, as lágrimas vieram junto a um sentimento de 
recompensa diante de tudo que o esporte significa 
em minha vida, principalmente numa conquista onde 

pude sentir minha evolução como atleta”, afirmou.
O secretário Fábio Lopez falou sobre mais essa 

conquista do esporte sebastianense.   “A Brisa é 
uma atleta muito dedicada e recebe o apoio da 
Administração por meio da Secretaria de Esportes. 
Os resultados dessa parceria certamente aparecerão 
cada vez mais. Seguimos trabalhando com seriedade 
em favor do esporte de São Sebastião”, comentou.

No final Brisa agradeceu ao apoio recebido da 
Prefeitura via Secretaria de Esportes e os demais 
apoiadores: Unibr, Bita Esportes, Jacques Janine 
Juquehy, Ateliê Cerâmica Bairro São Francisco, a 
nutricionista Angela Schubert, a terapeuta holística 
Neli Cavalcante e a fisioterapeuta Saskia.

Brisa Melcop na última parte da prova 

Equipe da Regional Costa Norte continua com 
os serviços de limpeza geral nos bairros

Servidores lotados na Regional Costa Norte de 
São Sebastião, continuam a executar os serviços 
de limpeza geral em três bairros que estão sob sua 
jurisdição.

Tanto no Canto do Mar quanto na Enseada e no 
Jaraguá, a equipe conta com o apoio de máquinas 
pesadas para realizar os trabalhos de coleta de podas 
e entulhos e os serviços de jardinagem.

Segundo informações da chefia de Operações, 
as tarefas iniciadas na segunda-feira (9), devem ser 
concluídas até esta sexta-feira (13), com o auxílio de 
dois caminhões e uma retroescavadeira.

De acordo com a diretoria da Regional, até o 
momento foram necessárias mais de 25 viagens com 
caminhões para retirar todo o material recolhido 
durante o período dos trabalhos nos três bairros.

A Regional, subordinada à Seadre (Secretaria das 
Administrações Regionais), atua também na praia 
das Cigarras. A soma dos moradores nos quatro 
bairros alcança a casa dos 14 mil.

Os trabalhos, feitos com apoio de 
uma máquinas pesada, acontece na 
Enseada, Canto do Mar e Jaraguá

Tarefas executadas pelos bairros contam com apoio de uma retroescavadeira e dois caminhões
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14/03
ESPETÁCULO “PONY GIRLS” – A MÁGICA DA AMIZADE
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. 
Ingressos: 01 kg de alimento não perecível (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.

Em reunião do Conselho Municipal de Políticas 
Culturais, foi aprovado o Regimento Interno, elaborado 
por uma comissão composta pelas conselheiras 
Jessyca Biazini e Carmem Prado (Sociedade civil), 
Gustavo Barboni e Vera Alonso (Poder Público).

Na ocasião foi realizada a eleição para a Mesa 
Diretora do Conselho, sendo eleita presidente a 
secretária de Cultura e Turismo, Marianita Bueno 
(Poder Público) e vice-presidente Talyta Atheyeh 
(Sociedade Civil). Ainda foram formadas duas 

Reunião do Conselho de Cultura aprova 
Regimento Interno e elege Mesa Diretora

Grupo elege Marianita Bueno como presidente
e Talyta Atheyeh como sua vice

comissões que irão elaborar o Código de Ética e 
Conduta e a Regulamentação do Fundo de Cultura.

O Conselho Municipal de Políticas Culturais é 
representado pelo Poder Público nas seguintes pastas: 
Cultura, Patrimônio Histórico, Educação, Assuntos 
Jurídicos, Fazenda, Governo e Fundação Cultural e 
Educacional Deodato Santana.

A próxima reunião do Conselho está marcada para 
o dia 9 de abril, às 9h30, também na Sectur (Secretaria 
de Cultura e Turismo).
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Violência e condição feminina são 
discutidas dentro da Semana da Mulher

Na semana em que se comemorou o Dia 
Internacional da Mulher (8 de março), mulheres 
da cidade se reuniram   para discutir   a condição 
feminina. O encontro foi no Tebar Praia Clube, na 
região central, com total apoio da Prefeitura.

A iniciativa foi da AAMS (Associação de Amparo 
à Mulher Sebastianense), tendo à frente a jornalista, 
ativista e ex-primeira dama Priscila Siqueira.

O tema deste ano foi Chiquinha Gonzaga, 
maestrina, abolicionista e republicana. Uma mulher 
que sofreu grandes discriminações por conta de suas 
posturas de vanguarda na época.

Com mais de 50 mulheres presentes na plateia, o 
encontro começou com a exibição de um vídeo sobre 
Chiquinha Gonzaga realizado pelo Departamento de 
Comunicação da Prefeitura.

Na sequência houve apresentações musicais e 
foi formada uma mesa com Priscila Siqueira, Geisa 
Elisa Fenerech da Coordenadoria Municipal da 
Mulher (que representou a primeira dama Roseli 
Primazzi). Também integraram a mesa, mulheres 
com história de luta no município. Elas abordaram 
os inúmeros casos de violência contra mulheres que 
ainda são registrados em diversos pontos do País 
bem como  em São Sebastião.

Uma segunda mesa recebeu mulheres de diversos 
segmentos sociais que relataram suas experiências 
pessoais de vida, momentos embaraçosos que 
passaram e constrangimentos dos quais foram 
vítimas.

Chiquinha Gonzaga
Chiquinha Gonzaga foi filha de um general do 

Exército imperial brasileiro com uma negra muito 
humilde, Rosa Maria Neves de Lima.

Seu pai era de uma família aristocrática, o que lhe 
proporcionou os estudos com os mais   renomados 
professores de música da época.   Desde cedo 
frequentou rodas de ritmos africanos como lundu e 
umbigada. O que era um escândalo na época. Aos 11 
anos começou sua carreira de compositora com uma 
música de natal.

O tema deste ano foi a vida da 
maestrina Chiquinha Gonzaga

Mulheres participam de debates no Tebar Praia Clube

Por imposição da família casou-se aos 16 anos com 
um oficial da Marinha imperial brasileira:   Jacinto 
Ribeiro Amaral. Logo engravidou.   Um marido que 
vivia longo tempo no mar, que proibia que educasse 
os filhos e que desenvolvesse sua aptidão musical.

Logo separou-se, o que foi um verdadeiro atentado 
naquele momento. Só conseguiu levar consigo o filho 
mais velho,  deixando os outros dois com o pai. Sofreu 
muito com a separação dos filhos e com a sociedade 
preconceituosa da época que impunha duras críticas 
às mulheres que se separavam dos maridos.

Em 1867 reencontrou um grande amor do passado, 
o engenheiro João Batista de Carvalho com quem teve 
uma filha. Mas ela não aceitava as traições dele. Mais 
uma vez separou-se, mais uma vez foi obrigada a deixar 
uma filha e mais uma vez sofreu grande preconceito.

Mesmo cuidando apenas do filho mais velho, 
Chiquinha nunca se desligou dos outros três filhos e  

acompanhou a educação deles de perto.
Viveu então como musicista independente para 

conseguir manter o filho mais velho.
Aos 52 anos, depois de décadas sozinha, conheceu 

um jovem músico por quem se apaixonou: João Batista 
Fernandes Lage. Ela com 52 anos e ele 16.  Temendo 
novas críticas e novos escândalos,  apresentou o novo 
amor à sociedade como sendo um filho adotivo. Foi 
a forma encontrada por ela para viver ao lado de seu 
grande amor.

Os filhos e a sociedade não aceitariam o romance. 
Restou ao casal ir viver na Europa. Moraram em 
Portugal durante alguns anos. Ela nunca tornou 
público o romance, que só foi descoberto depois de 
sua morte por meio de cartas e fotos do casal.

Chiquinha morreu ao lado de João Batista Lage, seu 
grande amor, parceiro e companheiro em 1935, bem 
no dia em que começava o Carnaval.
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