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FUnDaÇÃo De SaÚDe pÚBlIca De SÃo SeBaStIÃo
eDItal De claSSIFIcaÇÃo e conVocaÇÃo 
proceSSo De recrUtamento e SeleÇÃo 

emergencIal nº 11/2015
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 preenchi-
mento de vaga do PACS Boracéia, aberta desde 05 de abril de 2015, com a saída 
da enfermeira contratada por Prazo Determinado, sendo que, desde o Edital de 
Convocação Nº 26 de 04 de março de 2015 até o Edital de Convocação Nº 34 
de 24 de abril de 2015, ambos do Concurso 01/2014, não houve assunção de 
enfermeiro(a) para a respectiva vaga. Esta contratação por prazo determinado 
visa à cobertura da vaga até que haja assunção por chamamento do concurso 
01/2014, que continuará sendo publicado, de forma a garantir a continuidade 
do serviço público.

enfermeiro(a)
roberta toth thezouro gonçalves

Art. 1º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: 
Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391, 2º piso, - Centro, no dia 12 (terça-feira) de 
maio de 2015 das 09:00 às 16:00, impreterivelmente, para a entrega dos seguin-
tes 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 quitação 
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 Judiciá-

rio, ou protocolo de solicitação.

§ 1º - Em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a entrega 
dos documentos poderá ser feita na mesma data, local e horário, por procurador, 
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 estive-
rem 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 de-
terminados será  automaticamente ELIMINADO do PROCESSO DE RECRU-
TAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL.

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

São Sebastião, 11 de maio de 2015.

antonIo carloS nISolI pereIra Da SIlVa
Diretor presidente - Fundação de Saúde pública de São Sebastião

eDItal
Edital público de convocação para participação da sociedade organizada no 

Conselho Municipal de Habitação do município de São Sebastião/SP – Período 
de Inscrição das Entidades Representativas da Sociedade.

Roberto Alves dos Santos, Secretário de Habitação e Planejamento, no uso 
de suas atribuições legais e em cumprimento a Lei Federal 11.124/05, torna pú-
blico que estão abertas as inscrições de representantes de entidades sociais de 
São Sebastião/SP interessadas em participar do Conselho Municipal de Habi-
tação mediante eleição que ocorrerá no dia 26 de maio de 2015 às 15h00 no 
Observatório Ambiental, situado na Avenida Dr. Altino Arantes (Rua da Praia).

1- As inscrições poderão ser feitas na Secretaria de Habitação e Planejamen-
to – SEHAB, situada na Avenida Antônio Januário do Nascimento n. 213 – Cen-
tro, a partir do dia 12/05/2015 até o dia 25/05/2015, das 9h00 às 12h00 e das 
14h00 às 17h00.

2- Os documentos necessários para a inscrição são:
•Carta de indicação ou ofício oriundo da Entidade a ser representada;
•Comprovante de residência pessoal;
•Cópia de Estatuto da Entidade que representa;
•Cópia da última ata da Assembléia Geral de eleição da diretoria e do Con-

selho Fiscal em registro em cartório.
3-A participação no Conselho Municipal de habitação de São Sebastião será 

considerada de alta relevância.
São Sebastião, 11 de maio de 2015

roBerto alVeS DoS SantoS
Secretário de Habitação e planejamento

Todo o trabalho desenvolvido pela Secretaria 
Municipal de Saúde no primeiro quadrimestre de 
2015 será divulgado nos dias 26 e 28 de maio durante 
a audiência pública de Prestação de Contas.

No dia 26 (terça-feira), às 16h, a apresentação será 
feita para os representantes do Conselho Municipal 
de Saúde (Comus) e na quinta (28), às 15h, aos verea-
dores e à comunidade em geral  na Câmara Municipal.

Tanto ao Comus quanto na Câmara serão informa-
dos os dados da execução orçamentária e financeira e 
as ações desenvolvidas nos meses de janeiro, feverei-
ro, março e abril de 2015.

A apresentação do balanço segue a determinação 
da Lei Federal Complementar número 141 de 13 de 
janeiro de 2012, que prevê em seu artigo 37 a presta-
ção de contas com o demonstrativo das despesas com 
saúde integrante do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária a fim de subsidiar a emissão do parecer 
prévio. Para os interessados a apresentação na sede do 
Legislativo sebastianense é aberta ao público e pode 
ser uma  boa oportunidade de os munícipes tirarem 
suas dúvidas sobre temas relacionados às políticas pú-
blicas relacionadas à Saúde no Município.

Luciano Vieira - Arquivo/PMSS

Secretaria de Saúde presta 
contas do primeiro 

quadrimestre de 2015
Todas as ações do quadrimestre serão apresentadas e poderão ser 

acompanhadas pelos munícipes

Serviço:
26/05 – às 16h, audiência de Prestação de Contas 

da Saúde no Comus na sala de reuniões da Secretaria 
de Saúde (Rua Mansueto Pierotti, 391, Centro)

 28/05 – às 15h, audiência de Prestação de Contas 
da Saúde na Câmara Municipal de São Sebastião – 
aberta ao público.

Na Câmara a audiência será na quinta-feira dia 28
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Quem tem interesse em ingressar na Etec 
(Escola Técnica Estadual) deve correr, pois as 
inscrições para o Vestibulinho marcado para 
ocorrer em junho, serão encerradas nesta quinta-
feira (14).

A unidade, que fica no Porto Grande, na região 
central da cidade, oferece o curso de Turismo 
Receptivo com exame marcado para as 13h30 de 
14 de junho. Antes, porém, no dia 9, o candidato 
já poderá conferir os locais das provas via inter-
net.

Turismo Receptivo
O técnico em Turismo Receptivo é o profis-

sional que recebe/acolhe turistas em agências de 
turismo, meios de hospedagem, restaurantes e 

empresas organizadoras de eventos. Ele ainda é 
responsável por desenvolver atividades inerentes 
à arte da hospitalidade, prestando informações, 
assistência e orientações técnicas aos turistas. 
Com eixo tecnológico em turismo, hospitalidade 
e lazer,  o profissional pode encontrar várias op-
ções para atuar a exemplo dos hotéis, restauran-
tes, bares, buffets, agências de viagens, operado-
ras turísticas,; aeroportos, postos de informações 
turísticas, parques, campings e eventos. 

Além disso, pode trabalhar também como guia 
de turismo regional, após cumprir os requisitos 
necessários.

Módulos
No primeiro semestre, o Módulo I compre-

ende: Certificação de Qualificação Técnica de 
Assistente de Atividades Recreativas.

O segundo semestre, Módulo II, apresenta: 
Certificação de Qualificação Técnica de Operador 
de Assistente de Eventos e Serviços Turísticos

Já o terceiro semestre, Módulo III, compre-

Associação de Surf de São Sebastião (ASSS), 
Associação de Surf de Maresias (ASM) e a 
Associação Paulista de Surf Universitário (ASPU) 
reuniram-se na escola de Vela, no Balneário dos 
Trabalhadores, região central da cidade, para de-
bater ideias e projetos futuros, visando parcerias e 
padronização das competições que entram no mu-
nicípio.   

Na reunião, o principal assunto em pauta foi 
pensar em uma forma de alinhar projetos junto às 
universidades e empresas que querem desenvolver 
campeonatos nas praias da cidade.

Dois pontos importantes ganharam destaque, 
a utilização de banheiros químicos nas praias e o 
desenvolvimento de ações sociais e ambientais em 
prol do munícipio, como doações de alimentos, 
roupas e até mesmo limpezas das praias.

De acordo com Christovão Marmo, presidente 
da ASSS, a ideia principal é que tenha sempre uma 
atividade em beneficio à comunidade. “Vamos de-
senvolver um formato que facilite tanto para eles 
quanto para nós”, frisou.

De acordo com o secretário de Esportes, Fábio 
Lopez, o surfe sebastianense vive um bom momen-
to e é importante ter ações que fomentem o espor-
te. “A Prefeitura tem feito seu papel e por meio do 

Inscrições para o Vestibulinho da Etec 
terminam na próxima quinta-feira

O exame do processo seletivo será 
realizado no dia 14 de junho nas 
dependências da escola técnica

ende: Diploma de Habilitação Profissional em 
Técnico de Turismo Receptivo. Segundo a Etec, 
são 40 as vagas disponibilizadas e as aulas são no 
período noturno. Ou seja, de segunda a sexta-fei-
ra, das 18h55 às 22h50.

Perfil
De acordo com Rogério Barroso, coordena-

dor de Curso - Técnico em Eventos, os egressos 
(técnicos formados) da unidade sebastianense 
são moradores da Costa Norte e Costa Sul de São 
Sebastião. “Já formados, atuam principalmente 
em hotéis, pousadas, restaurantes e empresas or-
ganizadoras de casamentos, principalmente bu-
ffet e decoração”, disse, acrescentando que duran-
te o período do curso, com duração de 18 meses, 
os alunos podem atuar como estagiários e apren-
dizagem profissional.

Serviço: A taxa de inscrição para o vestibuli-
nho é de R$ 30,00. Outras informações, inclusi-
ve os locais das provas, podem ser obtidas no site 
oficial da Etec: www.vestibulinhoetec.com.br

Associações de surfe da cidade debatem ideias e parcerias 
para padronizar competições dentro do município

As discussões ocorreram durante 
reunião na escola de Vela, no Balneário 
dos Trabalhadores

Divulgação

Representantes das associações debateram melhorias para o esporte na cidade

convênio com a ASSS, vai proporcionar um traba-
lho mais sólido no surfe”, frisou.

As entidades foram representadas por Alex 

Cezar, o Leco (ASM), Felipe Marques (ASPU), 
Christovão Marmo (ASSS) e Walter Adil, divisão 
de Esportes Náuticos da Secretaria de Esportes.
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Começaram no último fim de semana as come-
morações da comunidade católica de São Sebastião 
ao Dia de Nossa Senhora de Fátima, mundialmente 
celebrado em 13 de maio.

Tanto na região central quanto na Costa Sul da 
cidade as festas tiveram início no sábado (9), e se-
guem até a próxima quarta-feira, com celebrações e 
muita animação com barracas de alimentação e sor-
teios de brindes, além de shows na festa da Costa 
Sul.

Centro
As festividades acontecem no Balneário dos 

Trabalhadores, situado na Praia Grande, onde há 
mais de nove anos é realizada uma festa com o obje-
tivo de levantar recursos para a construção de uma 
capela no bairro.

O evento conta em sua programação religiosa 
com o tríduo iniciado neste domingo (10), e culmi-
na com missa, coroação de N.S. de Fátima e procis-
são na quarta-feira (13). Sempre após as celebrações 
a comunidade pode usufruir das barracas com ali-

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Semam (Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente) realizou 28.381 vistorias entre janeiro de 2009 até abril deste 
ano. O trabalho já resultou em 2.095 autuações.

A Semam elaborou relatório com as ações da Divisão de Fiscalização de 
Agressões Ambientais e aponta que as autuações efetuadas se deram por motivos 
de entulho em via pública e limpeza de terreno, o que gerou tanto notificação, 
quanto multa. Além das 28.381 vistorias, há ainda o registro de 4.896 autos de 
infração e 147 ações demolitórias e apreensão de materiais com 221 construções 
demolidas. Entre as vistorias registradas, os números revelam que 6.880 foram 
realizadas em carretas de transporte em barrilha, sulfato, uelexita, clinquer, óxido 
de alumínio, entre outros. Outras 3.550 vistorias foram feitas em caminhões de 
transporte de barrilha e sulfato do Porto de São Sebastião ao Cnaga (Companhia 
Nacional de Armazéns Gerais Alfandegados).

O levantamento divulga ainda que 1.083 vistorias foram em atendimento às so-
licitações de associações de moradores e denúncias informais. Registrou-se tam-
bém 741 vistorias em resposta a ofícios da Polícia Ambiental, Ministério Público, 
Sabes, Poder Legislativo, entre outros.

O relatório revela também ações integradas, 73 vezes, com Polícia Ambiental 
e Fundação Florestal para vistorias em área do parque estadual. Além de outras 
26 ações em conjunto com o CCZ (Centro de Controle de Zoonose) e GCM 
(Guarda Civil Municipal) para coibir a presença de animais domésticos nas praias.

Outras 15 ações integradas foram feitas com a Fiscalização de Posturas e GCM 
para reprimir obstrução de acesso as praias.

Ações
De acordo com Luiz Teixeira da Silveira, chefe da Divisão de Fiscalização, os 24 

servidores da equipe técnica da Divisão de Fiscalização de Agressões Ambientais 
participaram na execução dos trabalhos.   Entre as atividades, a equipe da Semam 
vistoriou núcleos de congelamento para controle do crescimento desordenado 

Praia Grande e Barra do Sahy iniciam 
festejos de Nossa Senhora de Fátima

As festas em celebração a Santa vão 
até seu dia, 13 de maio

mentos e bebidas e do sorteio de prêmios.

Costa Sul
Também com início no sábado (9), a Festa de 

Nossa Senhora de Fátima da comunidade católica 

da Vila Sahy tem início sempre às 20h.
A comemoração segue na Praça da Vila Sahy e 

conta com barracas de alimentação e apresentações 
culturais. Haverá shows com bandas locais no últi-
mo dia de festa.

Prefeitura realiza mais de 28 mil vistorias em seis anos
As fiscalizações auxiliam para que a cidade seja mantida em ordem e as leis sejam cumpridas

Fiscalização do Meio Ambiente apresenta relatório de ações

Divulgação/PMSS

evitando novas construções e ampliações. Outras ações foram feitas em condomí-
nios, pousadas e hotéis para verificar o funcionamento dos sistemas de tratamen-
to de esgoto em locais não contemplados pela rede pública coletora de esgoto.

A fiscalização da Semam também acompanhou descarga de navios de barri-
lha e sulfato para evitar a emissão destes poluentes. Houve também vistorias em 
bares, restaurantes e casas noturnas para fiscalizar os níveis de emissão de ruídos 
sonoros.
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O fim de semana contou com várias competições 
esportivas dentro e fora de casa. Judocas viajaram até 
Ribeirão Preto para disputa do Paulista Sub-18 e a equi-
pe de basquete jogou contra a cidade de Caraguatatuba.

Judô
Judocas viajaram para Ribeirão Preto no interior do 

Estado para a disputa do Campeonato Paulista Sub-
18. São Sebastião competiu com seis atletas, Catarina 
Costa, Jean dos Santos, Victor Hugo e Tiago Malafaia. 
Os atletas locais Leticia Martin e João Antônio con-
quistaram a 5ª colocação na competição.

Basquete
A equipe sebastianense Sub-17 de basquete en-

trou em quadra no sábado (9), contra o time de 
Caraguatatuba no ginásio José de Souza, o Gringão. A 
equipe visitante garantiu a vitória pelo placar de 69 a 
12. De acordo com o treinador Marcelo Gonçalves, o 
Rockynho, os atletas sebastianenses continuam com o 
trabalho firme nos treinamentos.  “Buscamos sempre 
melhorar a qualidade do nosso padrão de jogo”, disse. 

Vôlei
No sábado (9), o Tebar Praia Clube, na região cen-

tral da cidade, promoveu um festival de Voleibol e con-
tou com o apoio dos jogadores e professores da secre-
taria de esportes. O evento começou às 10h.

Cerca de 40 alunos da escola de vôlei de Barequeçaba, 
Enseada e do Tebar participaram de atividades sob o co-
mando dos professores Rogério Cozendey e Fernando 
Lucas. A ação envolveu treinamento de bloqueio, agi-
lidade, percepção e técnicas de jogo. A levantadora 
Danielli Ribeiro, 19, joga desde os oito e comentou a 

importância das atividades. “Os alunos gostaram da 
aula e deu para desenvolver bem os exercícios de recep-
ção, passe e saque”, afirmou a esportista.

Recreança
A comunidade da Topolândia, na região central 

da cidade, participou do Projeto Recreança na E.E. 
Professora Josepha de Sant’Anna Neves em parceria 
com a Igreja Batista e Secretaria de Esportes. Os por-
tões foram abertos às 14h. 

A equipe de Divisão de Projetos e Eventos da secre-
taria desenvolveu com cerca de 400 pessoas atividades 
esportivas, recreativas e lúdicas, tais como jogos de ta-
buleiro, cama elástica, mini-jogos, entre outras ações, 
de graça para a população.

Copa Sebastianense
No sábado e domingo a segunda rodada da 7ª Copa 

Sebastianense de Futebol agitou toda a região. Abaixo 
os resultados dos jogos.

Atletas representaram São Sebastião em 
diversas disputas no fim de semana

Judô, basquete e vôlei estão entre as 
modalidades que foram disputadas no 
sábado e domingo

Arnaldo Klajn | PMSS e Divulgação

Na agenda, disputas no judô, basquete e futebol, além de um festival de vôlei

Espetáculo ‘Crônica do Punk’ tem 
mais uma noite no Teatro Municipal

Divulgação

Trupe Senta a Pua retorna ao palco do 
Municipal nesta terça-feira

Prêmios
O espetáculo, encenado outras vezes na Casa, já 

ganhou prêmios como de Melhor Ator e Peça para 
Caio Rocha no Festival Estadual de Teatro, na Mostra 
de Talentos Paulo Autran filmado pela TV Cultura 
em São Paulo, e no Festival Estudantil da Fundacc 
(Fundação Cultural de Caraguatatuba) representan-
do a Delegacia de Ensino de Caraguatatuba. A peça 
será encenada em mais uma data dentro da agen-
da do Municipal para este mês, no dia 19 de maio. 
Serviço: Os ingressos estarão disponíveis uma hora 
antes do início do espetáculo na bilheteria do teatro 
e custam R$ 10,00 e R$ 5,00. A classificação é livre.

O Teatro Municipal de São Sebastião abre a se-
mana de apresentações com mais uma encenação 
do espetáculo “Crônica do Punk” do grupo local 
‘Senta a Pua’. Dirigido por Márcia de Siene e escrito 
por Caio Rocha, os atores Marcelo Fortes, Mariana 
Barreto, Carol Bruzos e o próprio Caio subirão ao 
palco na noite desta terça-feira (12), para levar a 
mensagem do texto adaptado da obra ‘Diga Não as 
Drogas’, de Luís Fernando Veríssimo.

O tema “vício e consumo na sociedade contem-
porânea” é ratado com bastante irreverência, le-
vando a plateia a refletir sobre o assunto, além de 
arrancar boas risadas do início ao fim.

DIa 9
Estádio Municipal Otoniel Santos | Topovaradouro

Sub-18 | Sato 2 x 1 Caiçara
Campo do Barra do Una | Costa Sul

Sub-18 |  Walkir Vergani 3 x 1 Camburi

DIa 10
Estádio Municipal Otoniel Santos | Topovaradouro

Vet-50 | Unidos de Caraguá 8 x 1 Guarani
Vet -35 |  Grêmio Barequeçaba 1 x 1 Aliança

Vet-35 | Canto do Mar 1 x  4 Real Master
Vet-35 | Guarani 1 x 3 7 de Setembro

Campo de Boracéia | Costa Sul
Vet-50 | Gaivota 0 x 0 Barra do Una

Vet-50 |Vila Tupi (Bertioga) 2 x 2 Cachoeira
Vet-35 | Gaivota 3 x 0 Barra do Una

Campo de Maresias | Costa Sul
Vet-35 |Camburi 1 x 2 União de Camburi
Vet-35 |Maresias 2 x 1 União de Maresias
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cyan - magenta - amarelo - preto

Foi inaugurada em São Sebastião a nova sede da 
farmácia central, que funciona no piso superior do 
Terminal Rodoviário de São Sebastião, com capacida-
de para ofertar mais de mil itens de medicamentos à 
população. 

O atendimento será feito das 8h às 17h. Na rodo-
viária funcionarão as farmácias Central, que distribui 
173 itens de remédios de atenção básica e de especiali-
dades (cardiologia, neurologia, dermatologista, etc) e a 
Especializada, que tem capacidade para ofertar até mil 
itens de medicação de alta complexidade (medicação 
para transplantados, pacientes com hepatite e outros) 

A farmácia do antigo prédio, na rua Frei Constâncio, 
centro, funcionará agora no novo espaço do terminal. 
O secretário de Saúde, Urandy Rocha Leite, explicou 
que a centralização do atendimento no novo local be-
neficia muito a população, que antes tinha que buscar 
no Almoxarifado da Saúde os medicamentos contro-
lados e depois deslocar-se para a outra farmácia para 
retirar os remédios de atenção básica.

O prefeito Ernane Primazzi destacou outros bene-
fícios da centralização. De acordo com ele, o novo es-

O restante dos perfis metálicos da ponte em cons-
trução na Estrada do Cascalho, em Boiçucanga, costa 
sul do município, chegou para a conclusão da mon-
tagem do equipamento. As barras de ligação que irão 

Farmácia Municipal é inaugurada 
no piso superior da rodoviária

Novo espaço começa a funcionar na próxima segunda-feira

Halsey Madeira | PMSS

População conta com mais um serviço 
de utilidade pública centralizado

paço apresenta melhores condições de trabalho para 
os servidores - permitindo um melhor controle - e de 
atendimento à população, que será recebida perto do 
hospital e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 
Central. Lembrou ainda que a população será atendida 
em um local que disponibiliza fácil acesso ao transpor-
te coletivo. “Nem sempre se faz obra com tijolos, mas 
com providências que tocam o cotidiano das pessoas”. 

Além do prefeito e do secretário de Saúde, parti-
ciparam da cerimônia de inauguração os vereadores 
Coringa, Ernaninho, Neto, Marco Tenório e Teimoso; 
secretários e diretores municipais. Os vereadores elo-
giaram a iniciativa do governo municipal em centrali-
zar o atendimento e propiciar mais comodidade à po-
pulação. ”Ficará mais fácil para a população de baixa 
renda retirar os remédios”, destacaram. 

Perfis metálicos chegam para concluir montagem 
da ponte da Estrada do Cascalho, em Boiçucanga

Cada peça tem aproximadamente três toneladas e será utilizada na etapa final da obra

Previsão é de que o tráfego seja liberado até o fim de maio ou começo de junho

Ricardo Faustino/PMSS sável pela obra – a concretagem deve começar na 
próxima semana. A estrutura de aço começou a ser 
montada no dia 25 de abril pela firma com o apoio da 
Regional Boiçucanga, divisão vinculada à Secretaria 
das Administrações Regionais (Seadre).  Cada peça 
tem aproximadamente três toneladas.

O transporte dos equipamentos exige um proces-
so de logística extremamente complexo, pelo fato de 
envolver autorização da Polícia Rodoviária, carretas 
especiais, guindaste, caminhão munck, horários e 
maquinários específicos, entre outras imposições. 

O material é preparado na região do Vale do 
Paraíba (SP). Na cidade de São José dos Campos ele 
é cortado e soldado para então ser encaminhado ao 
município de Lorena, onde recebe o jateamento e a 
pintura. Logo em seguida, as peças são enviadas para 
Boiçucanga.

A liberação do tráfego em cima da ponte depende 
do tempo de cura (secagem) do concreto, o qual re-
ceberá, ainda, aditivo para que o processo seja mais 
rápido. Caso tudo aconteça dentro da cronologia, a 
previsão é de que a passagem dos veículos deve ocor-
rer até o fim do mês de maio ou começo de junho.

Enquanto isso, o acesso dos condutores que neces-
sitam chegar ao outro lado do rio deve ser feito pela 
Estrada Beira Rio, que começa na rodovia Dr. Manoel 
Hipólito do Rego (Rio-Santos).

receber o concreto usinado para a formação da área 
de circulação dos veículos também chegam nesta 
semana. De acordo com o diretor administrativo da 
empresa Vollp Construtora, Ailton Fragoso –respon-
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