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A EM Maria Francisca Santana de Moura 
Tavolaro, no Pontal da Cruz, na região Central de 
São Sebastião, realizou a primeira festa do sorvete 
na escola. O evento reuniu alunos, pais, professores, 
equipe gestora e comunidade em geral.

De acordo com a coordenadora da escola, Cleide 
Christiano, o evento contou com a apresentação de 
atividades desenvolvidas pelos estudantes, como 
danças, musicais, contação de histórias, teatro e re-
cital de poesias, além ter arrecadado com a venda 
dos sorvetes.

“As atividades tiveram embasamento em todo 
conteúdo aprendido durante o primeiro bimestre, 
com atenção especial à leitura, como por exemplo, a 
leitura compartilhada”, declarou Cleide. (BR)

Divulgação

Alunos fazem apresentações teatrais, de leitura compartilhada, entre outras durante festa

Festa do sorvete anima escola durante fim de semana
Diversas atividades reuniram alunos, 
professores e pais em escola do 
Pontal da Cruz
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- comprovante de anuidade 2014 do conselho de classe (CRM-SP), ou 
2015 se já vencido; 

- cópia do CPF;
- original da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- cópia do Título de Eleitor;
- cópia do comprovante da última votação ou justificativa;
- cópia da Certidão de Casamento;
- cópia do PIS;
- cópia do comprovante de residência;
- 1 foto 3x4;
- cópia do Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
- Antecedentes Criminais emitidos pela internet ou nas agências do Pou-

pa Tempo;
- Certidão de Distribuição de Processos Cíveis do Poder Judiciário, emi-

tida no Fórum do município de residência do candidato;
- cópia da certidão de nascimento de filhos com idade até 14 (quatorze) 

anos;
- cópia da carteira de vacinação de filhos com idade até 14 (quatorze) 

anos;
- comprovante de conta bancária (cópia da face do cartão).

3) Dos Recursos:
3.1) O Recursos a fatos extraordinários deverão ser feitos por escrito em 

02 (duas) vias e protocolados no Departamento de Recursos Humanos da 
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS, na Rua Pref. Mansue-
to Pierotti, 391 – 2º piso – Centro – São Sebastião/SP, e estar devidamente 
fundamentado, constando o nome do candidato, a denominação do motivo 
do recurso, endereço e telefones para contato.

3.2) O prazo para interposição de recurso é de 24 (vinte e quatro) horas 
após a ocorrência do fato gerador.

4) Disposições Finais:
4.1) Este processo de recrutamento e seleção não tem caráter de concur-

so público, segue normativas internas.
4.2) Neste processo seletivo não haverá nenhum custo financeiro de ins-

crição para o candidato.
4.3) Não será aceita a entrega de documentação fora dos prazos estabele-

cidos nas fases acima citadas.
4.4) A contratação será realizada por tempo determinado pelo regime 

CLT – Constituição das Leis Trabalhistas, conforme previsto no Art. 443 
desta carta.

4.5) Será automaticamente excluído da seleção o candidato que:
4.5.1) apresentar-se após o horário ou data estabelecidos para cada fase 

do processo;
4.5.2) não apresentar os documentos solicitados nas fases do processo ou 

apresentá-los em discordância com as exigências deste edital.
São Sebastião, 27 de abril de 2015.

antonIo carloS nISolI pereIRA Da SIlVa
Diretor Presidente

tação 
i) Certidão de casamento 
j) Cartão de vacina do candidato 
k) Certidão de nascimento dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 
l) Cartão de vacina dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 
m) Comprovante da anuidade de 2014 do conselho de classe (COREN-

SP), ou 2015 se já vencido.
n) Comprovante de residência (conta telefone, extrato de cartão crédito ou 

bancário do mês vigente, contendo a data de emissão do correio do mês atual 
ou anterior) 

o) Comprovante de Conta Bancária – com número da agência e conta cor-
rente (xerox da face  do cartão) 

p) Currículo atualizado 
q) 1 (uma) foto 3x4 colorida e atual 
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do PoupaTem-

po 
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo Poder Judici-

ário, ou protocolo de solicitação.

§ 1º - Em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a entre-
ga dos documentos poderá ser feita na mesma data, local e horário, por procu-
rador, munido de instrumento de procuração particular com firma reconhecida 
com poderes específicos para o presente ato. 

§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente 
habilitado, no local, data e horário indicados, será considerada desistência do 
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL.

Art. 2º - Apenas realizarão os exames admissionais os candidatos que esti-
verem de posse da Guia de Solicitação de exames, a qual será concedida no ato 
de entrega de documentação. 

Art. 3º - A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS esclarece 
que o candidato  que não atender a presente convocação, dentro dos prazos 
determinados será  automaticamente ELIMINADO do PROCESSO DE RE-
CRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL.

Art. 4º - Os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão 
orientados e resolvidos pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – 
FSPSS. 

São Sebastião, 27 de abril de 2015.

antonIo carloS nISolI pereIRA Da SIlVa
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

proceSSo De recrUtamento e SeleÇÃo 
emergencIal nº 10/2015

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO 
SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, torna público para co-
nhecimento dos interessados, que encontram-se abertas as inscrições para 
recrutamento e seleção externa ao (s) cargo (s) abaixo descrito (s), mediante 
condições e instruções estabelecidas neste processo seletivo, para contratação 
pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto no Artigo 22, § 
5º da Lei Complementar nº 168/2014, por falta de candidatos aprovados nos 
concurso 01/2014 e 02/2014, para convocação.

1) Requisitos para o cargo:
- Ensino Superior Completo em Medicina, com Especialização ou Resi-

dência Médica na área específica e registro no respectivo Conselho de Classe 
– CREMESP.  

1.1) As etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas:

2) Documentação a ser apresentada
- cópia autenticada do RG;
- cópia autenticada do Diploma Universitário;
- cópia autenticada da carteira de identidade profissional;

eDItal De claSSIFIcaÇÃo e conVocaÇÃo 
proceSSo De recrUtamento e SeleÇÃo 

emergencIal nº 08/2015
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO 

SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, torna pública a lista de 
classificados para contratação pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, con-
forme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2014, em fun-
ção do desligamento, a pedido, da empregada Camila Aparecida Rocha de Oli-
veira, admitida mediante Concurso Público 01/2014 e por falta de candidatos 
aprovados nos concurso 01/2014 e 02/2014, para convocação.

Médico III (Clínico Geral/Generalista)
Gilberto Flores Paniagua
Art. 1º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: 

Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391, 2º piso, - Centro, nos dias 28 (terça-feira) 
de abril de 2015 e 29 (quarta-feira) de abril de 2015 das 09:00 às 16:00, impre-
terivelmente, para a entrega dos seguintes documentos: 

Cópia autenticada: 
a) Carteira de Identidade – RG 
b) Diploma Universitário 
c) Carteira de Identidade Profissional 

Original: 
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social 

Cópia simples: 
e) CPF 
f) PIS/PASEP 
g) Certificado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino) 
h) Titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de qui-

tação 
i) Certidão de casamento 
j) Cartão de vacina do candidato 
k) Certidão de nascimento dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 
l) Cartão de vacina dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 
m) Comprovante da anuidade de 2014 do conselho de classe (CRM-SP), 

ou 2015 se já vencido.
n) Comprovante de residência (conta telefone, extrato de cartão crédito ou 

bancário do mês vigente, contendo a data de emissão do correio do mês atual 
ou anterior) 

o) Comprovante de Conta Bancária – com número da agência e conta cor-
rente (xerox da face  do cartão) 

p) Currículo atualizado 
q) 1 (uma) foto 3x4 colorida e atual 
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do PoupaTem-

po 
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo Poder Judici-

ário, ou protocolo de solicitação.

§ 1º - Em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a entre-
ga dos documentos poderá ser feita na mesma data, local e horário, por procu-
rador, munido de instrumento de procuração particular com firma reconhecida 
com poderes específicos para o presente ato. 

§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente 
habilitado, no local, data e horário indicados, será considerada desistência do 
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL.

Art. 2º - Apenas realizarão os exames admissionais os candidatos que esti-
verem de posse da Guia de Solicitação de exames, a qual será concedida no ato 
de entrega de documentação. 

Art. 3º - A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS esclarece 
que o candidato  que não atender a presente convocação, dentro dos prazos 
determinados será  automaticamente ELIMINADO do PROCESSO DE RE-
CRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL.

Art. 4º - Os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão 
orientados e resolvidos pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – 
FSPSS. 

São Sebastião, 27 de abril de 2015.

antonIo carloS nISolI pereIRA Da SIlVa
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

eDItal De claSSIFIcaÇÃo e conVocaÇÃo 
proceSSo De recrUtamento e SeleÇÃo 

emergencIal nº 09/2015
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO 

SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, torna pública a lista de 
classificados para contratação pelo período de 60 (sessenta) dias, conforme 
previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2014, para substitui-
ção temporária da empregada Dayanne Alves de Lima admitida mediante Con-
curso Público 01/2014 desta Fundação, ausente em função de Licença Médica.

Auxiliar de Enfermagem
Agda Angelo da Silva
Art. 1º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: 

Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391, 2º piso, - Centro, nos dias 28 (terça-feira) 
de abril de 2015 e 29 (quarta-feira) de abril de 2015 das 09:00 às 16:00, impre-
terivelmente, para a entrega dos seguintes documentos: 

Cópia autenticada: 
a) Carteira de Identidade – RG 
b) Diploma Universitário 
c) Carteira de Identidade Profissional 

Original: 
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social 

Cópia simples: 
e) CPF 
f) PIS/PASEP 
g) Certificado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino) 
h) Titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de qui-

Fase Data e horário Local
Entrega dos seguintes documentos
1) Curriculum digitado;
2) Comprovante de Escolaridade
3) Comprovante de registro no 
Conselho de Classe da categoria
4) Comprovante da anuidade de 2014 
do conselho de classe, ou 2015 se já 
vencido.
5) Comprovante de tempo de 
experiência (Carteira de Trabalho / 
Contrato)
6) Comprovante de endereço
Obs. Para os itens 2, 3, 4, 5 e 6,
apresentar cópia e original para 
conferência ou cópia autenticada

29 de abril de 2015 e
30 de abril de 2015,
das 9h às 12h e das 

13h às 16h.

Fundação de Saúde Pública 
de São Sebastião – R. Pref. 
Mansueto Pierotti, 391 – 2º
piso – Centro – São 
Sebastião/SP. A/C 
Departamento de Recursos 
Humanos.

Avaliação dos candidatos e critério de 
desempate
Os candidatos serão avaliados pela 
documentação apresentada, ficando 
estabelecido como critérios de 
classificação e desempate, nesta ordem:
1) maior tempo de experiência no 
cargo,  comprovada em Carteira de 
Trabalho ou contrato;
2) maior proximidade da residência 
com a Unidade de Saúde a ser lotada,
3) candidato (a) de maior idade

04/05/2015 Direção de Atenção Básica 
da FSPSS.

Publicação do resultado no site da 
Prefeitura Municipal de São 
Sebastião

05/05/2015
Site: 
www.saosebastiao.sp.gov.br

Convocação para entrega de 
documentação descrita no item 2
Os candidatos selecionados serão 
convocados através do site da Prefeitura 
Municipal de São Sebastião

06/05/2015 das 9h
às 12h e das 13h às 

16h

Site: 
www.saosebastiao.sp.gov.br

Início das atividades Imediato USF Varadouro
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PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 10/2015

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso 
de suas atribuições estatutárias, torna público para conhecimento dos interessados, que 
encontram-se abertas as inscrições para recrutamento e seleção externa ao (s) cargo (s) abaixo 
descrito (s), mediante condições e instruções estabelecidas neste processo seletivo, para 
contratação pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da 
Lei Complementar nº 168/2014, por falta de candidatos aprovados nos concurso 01/2014 e 
02/2014, para convocação.

Cargo
Nº de 
vagas

Carga 
horária 
semanal

Salário Benefícios

Médico II (Clínico 
Geral/Generalista) 1 30

R$ 6.158,25 +
gratificação de 

até 70% do 
vencimento

CLT e 
convenção 
coletiva de 
trabalho 

1) Requisitos para o cargo:
- Ensino Superior Completo em Medicina, com Especialização ou Residência Médica na área 
específica e registro no respectivo Conselho de Classe – CREMESP.

1.1) As etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas:

1
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A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Sefaz 
(Secretaria da Fazenda), realizou audiência pú-
blica para discussão e elaboração da LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias) 2016. A audiência aconte-
ceu no Centro Cultural de São Sebastião Batuíra, no 
bairro de São Francisco, região central, na sexta-feira, 
24 de abril.

Na ocasião foi apresentado projeção para a recei-
ta e despesas do próximo ano. A LDO compreende 
as metas e prioridades da Administração Pública, in-
cluindo a despesa de capital para o exercício financei-
ro subsequente e orientará a elaboração da LOA (Lei 
Orçamentária Anual).

Um dia bastante movimentado e com muitas novi-
dades foi vivenciado  pelos alunos do Projeto Viração, 
desenvolvido pela Setradh (Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Humano) na Topolândia, região cen-
tral da cidade.

A atividade fora do Centro Comunitário, onde as au-
las do projeto são desenvolvidas de segunda a sexta-feira, 
em dois períodos, agradou bastante a turma que seguiu à 
vizinha, Caraguatatuba.

De acordo com a coordenadora do Viração, Ana 
Carla Santana,  o grupo composto por 21 crianças foi 
recepcionado pelos  educadores físicos Luiz Eduardo 

Projeto Viração leva seus alunos para 
atividades diferenciadas em Caraguatatuba

Grupo composto de 21 crianças foi recepcionado pelos  educadores

Amador Bueno e Elaine do Prado.  No primeiro mo-
mento, ambos acompanharam os alunos pelo projeto 
Praia Acessível, instalado na região central da cidade.

Ela disse que os alunos ficaram atentos às explicações 
dos educadores sobre as atividades voltadas às pessoas 
com mobilidade reduzida. “Eles falaram sobre o objeti-
vo do projeto em proporcionar aos mesmos o acesso ao 
lazer na praia”, disse. “As crianças conheceram as cadei-
ras anfíbias e ainda puderam se divertir nas pranchas de 
stand up e também nos caiaques”, acrescentou.

A atividade continuou na praça sensorial “tsuo 
Kashiura”, com as orientações prestadas pela responsá-

vel pela área, Elma Cristina Martins. “Nosso grupo, ain-
da acompanhado pelo educador Luiz Eduardo, ficou a 
par do objetivo da praça, ou seja, provocar os estímulos 
dos sentidos”, mencionou Ana Carla.

Segundo afirmou, as crianças estimularam o sentido 
tátil mantendo contato direto com as texturas das plan-
tas e materiais diversos. O sentido olfativo aconteceu por 
conta dos contatos com a vegetação (ervas, temperos e 
plantas medicinais). O auditivo foi imposto aos alunos 
por meio do ambiente aberto, canto dos pássaros, sinos 
dos ventos e uma fonte. Por fim, o sentido visual ficou 
por conta da diversidade de estímulos através das dife-
rentes cores das plantas, flores, frutos e equipamentos.

Ainda na praça dos sentidos, as crianças se depararam 
com a percepção e o equilíbrio, ficando a novidade por 
de um espaço onde o piso, composto por uma pista for-
mada por diferentes materiais, texturas e desníveis, levou 
o grupo a uma variação de sensações e estabilidade.

A turma ainda passou pelo sentido gustativo, experi-
mentando algumas ervas e condimentos que podem ser 
utilizados em chás e temperos, além de frutos de dife-
rentes árvores. “Foi um dia muito produtivo para todos 
nós”, concluiu Ana Carla Santana.

O Projeto Viração atende crianças de 6 a 11 anos, 
residentes na Topolândia, Olaria e Itatinga, bairros que 
compreendem o maior complexo habitacional do muni-
cípio, no contraturno escolar.

Para a LDO de 2016 foi prevista a receita total de R$ 
694.860.000,00, sendo:  Prefeitura R$ 562.837.100,00; 
Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores - 
FAPS R$ 110.250.000,00. Dentro do valor previsto 
de receita da Prefeitura R$ 20.074.000,00 serão man-
tidos ao Poder Legislativo. Valor esse igual em transfe-
rência este ano. Já para a Fundação Deodato Santana 
estima-se R$ 1.698.900,00.

“Neste momento estamos apresentando as prio-
ridades e metas da administração municipal para o 
exercício de 2016”, explica Osvaldo Julião, diretor fi-
nanceiro da Sefaz. 

O documento apresentado nessa sexta-feira, deve 
ser enviado ao Poder Legislativo até a próxima quin-
ta-feira (30). Lá passará pela apreciação dos verea-
dores que terão até a última sessão de junho para ser 
aprovada. Posteriormente serão enviados a previsão 
de receita.

De posse dessas informações, o Poder Legislativo 
elabora sua proposta orçamentária, que será reme-
tida ao Poder Executivo até 31 de agosto. Por fim, a 
Prefeitura entrega a LOA à Câmara Municipal até o 
dia 30 de setembro, para votação e aprovação. Vale 
destacar que na elaboração da LOA, em setembro, 
algumas informações da LDO ainda podem ser revis-
tas.

O que é? 
A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO estabele-

ce metas e prioridades, além de contribuir para elabo-
ração e execução da Lei Orçamentária Anual - LOA, 
que regula receitas e despesas da Administração 
Municipal para o próximo exercício fiscal. E cum-
pre também a função de ser a ligação entre o Plano 
Plurianual (PPA) e a LOA. No PPA estão destaca-
dos os investimentos e gastos prioritários que deve-
rão compor a LOA definindo as regras e normas que 
orientarão a elaboração da lei orçamentária para o 
próximo exercício. O PPA estabelece o planejamen-
to de médio e longo prazo, por meio de ações e pro-
gramas de governo. Já a LOA fixa o planejamento de 
curto prazo, ou seja, materializa as ações e programas 
previstos no PPA, por meio de projetos, atividades e 
operações especiais. 

Oportunidade
A LDO é um dos Instrumentos de Planejamento 

e Orçamento e nessa sexta-feira, a audiência pública 
serviu como oportunidade para adesão de sugestões 
da população, tanto para a criação de novos progra-
mas da Administração Municipal, bem como a aloca-
ção de recursos em programas de maior interesse em 
detrimento de outros de menor relevância. 

A audiência pública dessa sexta-feira, cumpriu o 
artigo 48, em seu parágrafo único, da Lei 101/00 – 
Lei da Responsabilidade Fiscal, e visa discutir a le-
gislação com o objetivo de fazer o orçamento para o 
próximo ano. 

Realizada audiência pública para elaboração da LDO 2016

Para  2016 foi prevista a receita total 
de R$ 694.860.000,00

Centro Cultural Batuíra recebeu apresentação da Sefaz 
sobre LDO de 2016
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A Prefeitura de São Sebastião vai reformar o prédio 
onde funciona a atual Unidade de Saúde da Família 
(USF) I de Juquehy, na Costa Sul do município. Por 
conta disso, o atendimento aos usuários cadastrados 
na unidade passou a ser realizado na Unidade II, loca-
lizada no mesmo bairro.

A medida foi necessária e garantirá ainda mais 
qualidade nos serviços oferecidos à população, assim 
como nas condições de trabalho dos funcionários.

Enquanto a obra estiver em andamento, os usu-
ários serão atendidos normalmente na Unidade de 
Saúde da Família II, situada na altura do km 177 da 
rodovia Dr. Manoel Hipólito do Rego ou Rio-Santos 
(BR-101), nº 800.

O horário do expediente é das 7h às 17h, de segun-
da à sexta-feira. Mais informações podem ser obtidas 
pelos telefones (12) 3863.3058 e 3863.3052.

Correios e Samju
O atendimento dos Correios e da Samju 

(Associação Comunitária Amigos de Juquehy), cujas 
instalações estão no mesmo prédio onde funciona a 
Unidade de Saúde I, também será realizado tempora-

O anfiteatro do Complexo Turístico da Rua da 
Praia, no Centro Histórico de São Sebastião, receberá o 
projeto “Xadrez na Gestão Cultural”, no próximo final 
de semana. A atividade fará parte da ‘Estação Cultural’ 
da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), numa par-
ceria com a Secretaria de Esportes.

De autoria do professor de Educação Física da 
Secretaria de Esportes, Paulo Sérgio da Silva, o projeto 
tem como objetivo promover um ‘encontro enxadrís-
tico’ periódico, onde os amantes desta modalidade es-
portiva e também os iniciantes poderão adquirir mais 
conhecimentos teóricos de forma lúdica, porém bem 
organizada. Segundo Silva, alguns resultados indicam 
ser possível ensinar e praticar o jogo de xadrez de forma 
prazerosa, levando-se em conta o desenvolvimento das 
habilidades cognitivas de quem o pratica.

Para os interessados a participação é livre, bastando 
comparecer todo primeiro final de semana do mês ao 
anfiteatro nos seguintes horários: na manhã entre 9h 
e 12h e à tarde entre 14h e 17h. O material será total-
mente fornecido pelo projeto.

Ricardo Faustino/PMSS

Prédio construído também já abrigou base da Polícia Militar

Prefeitura reformará prédio 
da USF I em Juquehy

Durante a reforma, atendimento será 
feito na Unidade II do Bairro

riamente em outro lugar.
Os moradores e associados devem se dirigir à 

Regional Juquehy, situada na avenida Benedito 
Maurício Faustino, nº 101. 

A previsão é de que a reforma geral seja concluída 

em 90 dias. A Prefeitura solicita a compreensão dos 
usuários com relação aos transtornos que possam 
ocorrer em decorrência aos trabalhos, mas destaca 
que é uma ação necessária para bem da população do 
bairro.  

Arnaldo Klajn | PMSS

Projeto de xadrez une esporte e cultura gratuitamente para a população

Projeto “Xadrez na Gestão Cultural” começa no 
próximo final de semana no Anfiteatro da Rua da Praia

A participação no “Xadrez na Gestão 
Cultural” é aberta a todos os interessados
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Dois ultramaratonistas sebastianenses se destaca-
ram neste fim de semana em mais uma prova dentro 
do Campeonato Paulista de Corridas de Montanhas. 
Desta vez, a etapa foi disputada em Ubatuba, com saída 
da praia da Lagoinha. Esta quinta etapa, com diversos 
percursos dentro do Endurance 50km, considerada pe-

Uma força-tarefa com equipes de vários setores da 
Prefeitura de São Sebastião tem realizado mutirão de 
limpeza no Morro do Abrigo desde o início do mês. 
Nesta semana o mutirão avança para o bairro São 
Francisco, também na região central da cidade, para 
prosseguir com coleta de podas, entulhos e jardina-
gem, limpeza de ruas, roçada, capina, guias e sarjetas e 
outros serviços de manutenção. 

Além da equipe de funcionários, que foi reforçada, 
são utilizados retroescavadeiras e caminhões para a se-
leção de lixo, entulho, sucata e madeira. A medida tam-
bém conta com o programa cata-trecos e serviços de 
pintura de guias.

Uma das estratégias utilizadas no mutirão de lim-
peza é o desentupimento dos bueiros com o objeti-
vo de evitar possíveis criadouros do mosquito Aedes 
Aegypti, transmissor da dengue. Em seguida são rea-
lizadas pinturas de guias, manutenção geral e também 
colocação de bloquetes soltos. 

Fiscais da Seadre, Saúde e outros departamentos da 
Administração Municipal trabalham para orientar, no-

Ultramaratonista vence a 5ª Etapa 
Paulista de Corridas de Montanhas

Dupla sebastianense se destaca na competição

Maria de Fátima conquistou o ouro após 7h37m21s de prova; Giulano dos Santos ficou em quarto lugar com 7h20m15 de corrida

los atletas como a mais dura prova no gênero, foi venci-
da por Maria  de Fátima Miranda que cruzou a linha de 
chegada após  7h37m21s de corrida; Giulianno Lúcio 
dos Santos conquistou a quarta colocação com o tem-
po de 7h20m15s.

Os atletas gostaram do percurso técnico com trilhas 

em mata fechada, pedras, estrada de terra, praias com 
areia fofa, rios, lama e muita subida, porém a surpresa 
maior para ambos foi a distância. “O percurso citado 
no regulamento era de 50km, mas ao fim da prova o 
total percorrido foi de 52km”, observou o corredor.

Na opinião de ambos, a prova serviu para um ótimo 
treino visando o 75km Solo Bertioga|São Sebastião, a 
ser disputado em 30 de maio, bem como o La Misión 
80km, a ser realizado em Passa Quatro (MG), em 26 de 
junho. “São provas difíceis e dispomos de pouco tem-
po para treinar e recuperar para outras disputas, porém 
estamos sempre entre os melhores atletas em todas as 
provas que participamos”, disse Santos. 

“Nosso objetivo, para o segundo semestre, é focar 
nossos esforços em duas provas alvo e treinaremos ade-
quadamente, com tempo de recuperação adequado e 
preparação específica para este fim”, observou Maria de 
Fátima. 

Os ultramaratonistas locais contaram com apoio da 
Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e a cola-
boração da Fass|Cruzeiro do Sul, Wizard, Studio Life, 
Probol, Doplaspel Embalagens, Hering São Sebastião 
e Supersan Sanitização, além da nutricionista Luciene 
Rego, do fisioterapeuta Eduardo Massucato, do trei-
nador funcional Luiz Paulo e do engenheiro Leandro 
Fernandes. 

Foto: Leonardo Rodrigues/PMSS

Equipes da Prefeitura seguem com mutirão para o bairro São Francisco após 
trabalhos no Morro do Abrigo desde o início do mês 

Seadre avança com mutirão de limpeza do 
Morro do Abrigo ao bairro São Francisco

Ação tem passado por diversos bairros 
com objetivo de manter a limpeza das 
áreas públicas e combater a dengue

tificar e, se necessário, autuar em caso de infração com 
base na recente lei, de autoria do Executivo, que pre-
vê a cobrança de multa para quem jogar podas e mó-
veis nas calçadas e vias públicas do município. A multa 

pode chegar a R$ 1,5 mil e o infrator terá 72 horas para 
provar que tomou as medidas necessárias para a reme-
diação do lixo como, por exemplo, a contratação de ca-
çamba para o seu destino final e de forma correta.
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