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eDItal

REF.: NOTIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS.
1 – Tendo sido improfícuos os meios de notificação “por via postal registrada”, ficam os contribuintes abaixo relacionados NOTIFICADOS 
para ciência de que, nos termos dos respectivos processos administrativos, foi apurada a existência de créditos líquidos e certos: 
Contribuinte Inscrição Cadastral Processo
Associação de Amparo a Mulher Sebastianense 3134.142.4172.0001.0000 8885/2013
Carlos Augusto M do Prado 3134.142.1381.0228.0400 9430/2013
Carlos A Cardim 3134.121.6268.0092.0000 7617/2013
José Cardim de Souza 3134.121.6268.0139.0000 7618/2013
Helmut Hess 3134.121.6266.0016.0000 5823/2013
Eulina Santana Caldeira 3134.121.6258.0265.0000 5386/2014
2 – Os referidos créditos poderão ser utilizados para restituição ou compensação com débitos eventualmente existentes para com a Fazenda 
Pública Municipal;
3 – Outrossim, notificamos para que os contribuintes acima relacionados, qualquer que seja a modalidade escolhida para aproveitamento dos 
referidos créditos, contatem a Divisão de Cadastro Fiscal pelo e-mail cadastrofiscal@saosebastiao.sp.gov.br, ou pelos telefones (12) 3891-2117  
para obter orientações, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação do presente edital, findo os quais os processos serão reme-
tidos ao arquivo do Protocolo Central.
São Sebastião, 25 de maio de 2015

andrea peres magalhães castro
chefe da Divisão de cadastro Fiscal

eDItal De notIFIcaÇÃo De conclUSÃo Do proceSSo aDmInIStRAtIVo 

Tendo sido improfícuos os meios de comunicação “por via postal registrada” quanto às solicitações de isenção do Imposto Predial e Territorial 
Urbano e/ou da Taxa de Coleta de Lixo do exercício 2014, ficam os contribuintes abaixo relacionados notificados para ciência da análise e 
conclusão dos correspondentes processos administrativos, a saber:
Contribuinte Inscrição Cadastral Tributo Decisão Processo
Maria Helena Hadad 3134.124.4378.0062.0000 IPTU Indeferimento 2307/2014
Landulfo Silveira 3132.222.2474.0309.0000 IPTU Indeferimento 5045/2014
Comunicamos, outrossim, que o indeferimento das solicitações acima relacionadas justifica-se pelo não atendimento aos requisitos previstona 
legislação vigente, qual seja Lei nº. 1.317/98 (e alterações), e por essa razão deverão promover o pagamento do(s) tributo(s) devido(s).
O prazo para pagamento ou apresentação de recurso do contribuinte é de 30 dias, a contar da data da publicação deste Edital de Notificação 
de Lançamento. 
O pagamento com atraso sujeitará o contribuinte à multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração de mês, além de juros à razão mensal de 1% 
(um por cento) em conformidade com o disposto nos artigos 18, 33 e 163, parte in fine, da LC 1.317/1998. 
São Sebastião, 25 de maio de 2015.

andréa peres magalhães castro
Chefe da Divisão de Cadastro Fiscal

eDItal De notIFIcaÇÃo De lanÇamento 

Tendo sido improfícuos os meios de notificação do lançamento previstos nos Art. 11, 29 e 163, parte in fine, da Lei Complementar nº 1.317/98, 
ficam notificados, através deste Edital de Lançamento do Imposto Territorial Predial Urbano e/ou da Taxa de Coleta de Lixo, os contribuintes 
abaixo relacionados a promoverem o recolhimento do montante do(s) tributo(s) devidamente revisado(s) conforme os processos administra-
tivos correspondentes, a saber:

O prazo para pagamento ou apresentação de recurso do contribuinte é de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste Edital de No-
tificação de Lançamento. 
O pagamento com atraso sujeitará o contribuinte à multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração de mês, além de juros à razão mensal de 1% 
(um por cento) em conformidade com o disposto nos artigos 18, 33 e 163, parte in fine, da LC 1.317/1998. 
São Sebastião, 25 de maio de 2015.

andréa peres magalhães castro
Chefe da Divisão de Cadastro Fiscal

eDItal De notIFIcaÇÃo De conclUSÃo Do proceSSo aDmInIStRAtIVo 

Tendo sido improfícuos os meios de comunicação “por via postal registrada” quanto às solicitações de isenção do Imposto Predial e Territorial 
Urbano do(s) exercício(s) 2.014, ficam os contribuintes abaixo relacionados notificados para ciência da análise e conclusão dos corresponden-
tes processos administrativos, a saber:
Contribuinte Inscrição Imobiliária Decisão Processo
Carlos Alberto Pessoa 3134.141.5494.0279.0000 Aguardando apresentação de documentos 12665/2013
Cícero Venâncio 3134.143.2265.0001.0470 Aguardando apresentação de documentos 5010/2014
Cândida Maria Jesus dos Santos 3034.361.4289.0159.0000 Aguardando apresentação de documentos 2520/2014
Benedita Marques Rodrigues da Silva 3134.141.6100.0122.0000 Aguardando apresentação de documentos 1753/2014
Benedita Mariana de Oliveira Souza 3133.111.3363.0261.0000 Aguardando apresentação de documentos 5223/2014
Euro Wanes Teixeira Junior 3134.142.4227.0057.0000 Aguardando apresentação de documentos 706/2014
Vera Lucia da Silva 3034.361.4318.0037.0000 Aguardando apresentação de documentos 8089/2014
Roberto Carlos Pereira da Silva 3134.143.2265.0001.0112 Aguardando apresentação de documentos 7195/2014
Claudia Valeria dos Santos 3034.361.1424.0246.0000 Aguardando apresentação de documentos 10519/2014
Selma da Silva Alves 3134.143.2249.0736.0000 Aguardando apresentação de documentos 2925/2014
Orlinda Joaquina de Jesus 3034.361.4318.0415.0000 Aguardando apresentação de documentos 4293/2014
Maria Jose de Medeiros 3134.141.5292.0209.0000 Aguardando apresentação de documentos 2956/2014
Maria Teixeira da Costa 3134.121.5258.0257.0000 Aguardando apresentação de documentos 1905/2014
Julieta Moreira Papini 3133.124.6258.0001.0000 Aguardando apresentação de documentos 4042/2014
Jucilene Lopes Miranda 3034.352.6477.0039.0000 Aguardando apresentação de documentos 3725/2014
Joventina Teixeira Rodrigues 3134.141.6379.0103.0000 Aguardando apresentação de documentos 2931/2014
Jose Rodrigues dos Santos 3134.141.5471.0089.0000 Aguardando apresentação de documentos 603/2014
Izilda de Morais Costa 3134.141.6317.0095.0000 Aguardando apresentação de documentos 2742/2014
Francisca da Costa 3034.361.4100.0190.0000 Aguardando apresentação de documentos 246/2014
Dirce Chagas Cadenazzi 3133.213.2367.0328.0000 Aguardando apresentação de documentos 100363/2013
Kiyosi Tessima 3134.141.6349.0233.0000 Aguardando apresentação de documentos 3735/2013
Comunicamos, outrossim, que os Contribuintes que não atenderem ao comunique-se, terão seus pedidos indeferidos devendo promover o 
pagamento do(s) tributo(s) devido(s), dado o não atendimento aos requisitos previstos na legislação vigente, qual seja Lei nº. 1.317/98 (e 
alterações), para a concessão do benefício pleiteado.
São Sebastião, 25 de maio de 2015.

andréa peres magalhães castro
Chefe da Divisão de Cadastro Fiscal

proceSSo De recrUtamento e SeleÇÃo emergencIal nº 15/2015

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, torna público 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 

Tendo sido improfícuos os meios de notificação do lançamento previstos nos Art. 11, 29 e 163, parte in fine, da Lei Complementar nº 

1.317/98, ficam notificados, através deste Edital de Lançamento do Imposto Territorial Predial Urbano e/ou da Taxa de Coleta de

Lixo, os contribuintes abaixo relacionados a promoverem o recolhimento do montante do(s) tributo(s) devidamente revisado(s) 

conforme os processos administrativos correspondentes, a saber: 

Contribuinte  Inscrição Cadastral Exercício Tributo  Valores em R$ Processo  
IPTU 307,51 

Luciano de Oliveira Santos 3133.213.1140.0025.0000 2015 
TAXA DE LIXO 186,17 

11256/2014

IPTU 550,45 
2013

TAXA DE LIXO 258,08 
IPTU 582,62 

2014
TAXA DE LIXO 385,92 

IPTU 621,95 

Valdir Prado 3133.214.3491.0001.0400 

2015
TAXA DE LIXO 411,97 

11211/2014

IPTU 159,19 
2013

TAXA DE LIXO 112,35 
IPTU 196,65 

2014
TAXA DE LIXO 168,00 

IPTU 209,93 

Jose Augusto de Jesus Sacramento 3133.244.1169.0001.0006 

2015
TAXA DE LIXO 179,34 

11120/2014

IPTU 1042,98 
2013

TAXA DE LIXO 382,65 
IPTU 1192,36 

2014
TAXA DE LIXO 572,19 

IPTU 1276,06 

Renata de Freitas Rueda  3133.244.1169.0001.0021 

2015
TAXA DE LIXO 611,53 

10492/2014

IPTU 103,51 
Antonio Martins de carvalho 3034.361.4147.0437.0000 2015 

TAXA DE LIXO 9,56 
10416/2014

2013 300,90 
Marcelo Santana dos santos 3133.214.3491.0001.0374 

2014
IPTU

350,00
7008/2014

IPTU 93,02 
2013

TAXA DE LIXO 82,69 
IPTU 100,91 

Iracema pereira 3133.214.3491.0001.0381 
2014

TAXA DE LIXO 123,64 

5518/2014

IPTU 325,01 
2013

TAXA DE LIXO 154,08 
IPTU 348,58 

Luiz Carlos dos Santos 3133.214.3491.0001.0384 
2014

TAXA DE LIXO 230,40 

3684/2014

IPTU 70,42 
2013

TAXA DE LIXO 51,36 
IPTU 93,87 

Isaias Evangelista de Oliveira 3134.121.5263.0001.0164 
2014

TAXA DE LIXO 76,80 

7790/2014

IPTU 154,49 
2013

TAXA DE LIXO 64,20 
IPTU 179,84 

Miguel Novais da Silva 3133.214.3491.0001.0379 
2014

TAXA DE LIXO 96,00 

7793/2014

IPTU 266,58 2013
TAXA DE LIXO 128,40

IPTU 298,74 
2014

TAXA DE LIXO 192,00
IPTU 318,91 

Mario Ferreira de Almeida Neto 3133.214.3491.0001.0388

2015
TAXA DE LIXO 204,96

8908/2014

IPTU 271,93 
2013

TAXA DE LIXO 86,67 
IPTU 307,24 

2014
TAXA DE LIXO 91,75 

IPTU 328,00 

Gilberto de Lima Silva 3133.214.3491.0001.0386 

2015
TAXA DE LIXO 163,97 

8909/2014

2013 69,18 
Weuler Gomes Lopes 3034.361.4233.0001.0095 

2014
IPTU 

184,00
8990/2014

IPTU 137,98
2013

TAXA DE LIXO 89,88
Teresa Andressa Pereira da Silva 
Zanetti

3034.363.225.0001.0017 

2014 IPTU 103,22

11186/2014

TAXA DE LIXO 80,28
IPTU 196,11

2015
TAXA DE LIXO 85,7

2013 250,27 
2014 291,11 Alex Sandro Candido de Avilla 3133.212.3491.0001.0392 
2015

IPTU 
310,76

100408/2013

2013 252,76 
Nadson de Araujo Xavier 3133.214.3491.0001.0385 

2014
IPTU 

294,00
3205/2015

IPTU 79,04
2013

TAXA DE LIXO 73,62
IPTU 95,75

2014
TAXA DE LIXO 110,08

IPTU 102,49

Amara Maria Claudino 3134.141.6339.0001.0135 

2015
TAXA DE LIXO 117,51

7692/2014

2013 222,67 
2014 333,00 Expedito da Silva Pacheco 3133.244.1169.0001.0020 
2015

IPTU 
355,48

9329/2014

2013 IPTU 433,56
TAXA DE LIXO 198,06

2014 IPTU 466,75
TAXA DE LIXO 296,16

2015 IPTU 497,94

Mirtes Prado 3133.214.3491.0001.0396 

TAXA DE LIXO 316,52

11122/2014

2013 743,91 
2014 1318,41 Erineu Lopes Ferreira 3134.121.5263.0001.0172 
2015

IPTU 
1407,41

11023/2014

IPTU 209,03
2013

TAXA DE LIXO 171,20
IPTU 228,02

2014
TAXA DE LIXO 256,00

IPTU 243,42

Maria Jose da Silva 3133.214.3491.0001.0391 

2015
TAXA DE LIXO 273,28

100292/2014

IPTU 660,70
2013

TAXA DE LIXO 100,90
IPTU 268,62

2014
TAXA DE LIXO 150,88

IPTU 286,76

Marcelo Tavares 3133.121.4377.0001.0011 

2015
TAXA DE LIXO 161,25

100290/2014

IPTU 222,61
2013

TAXA DE LIXO 68,48
IPTU 355,30

Gilberto Machado da Silva 3133.213.2159.0001.0024 
2014

TAXA DE LIXO 102,40

100273/2014

2013 152,86 
Antonia Maria Pereira Vieira 3133.122.1333.0001.0099 

2014
IPTU 

177,80
100164/2014

2013 190,41 
2014 221,48 Gleiberson Oliveira Silva 3133.213.2159.0001.0035 
2015

IPTU
236,41

100328/2014

IPTU 331,27
Antonio Bersani Filho 3034.361.4271.0098.0000 2013

TAXA DE LIXO 205,44
7235/2008

2013 180,54 
Rafaela Pereira Costa 3133.122.1333.0001.0098 

2014
IPTU 

210,00
100543/2012

Wemerson Chaves Ferreira 3134.121.3420.0410.0000 2014 TAXA DE LIXO 505,56 9552/2014 
Sibeli de Oliveira Silva 3134.121.6238.0016.0000 2014 TAXA DE LIXO 376,80 1000/2014 
José de Oliveira Paulo 3134.121.3420.0500.0000 2013 TAXA DE LIXO 199,08 6787/2013 
Idéia Arquit Eng Adm Plan e 
Consult  S/C Ltda 3134.142.1421.0226.0000 2014 TAXA DE LIXO 414,96 8028/2014 

O prazo para pagamento ou apresentação de recurso do contribuinte é de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste Edital 

de Notificação de Lançamento.

O pagamento com atraso sujeitará o contribuinte à multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração de mês, além de juros à razão 

mensal de 1% (um por cento) em conformidade com o disposto nos artigos 18, 33 e 163, parte in fine, da LC 1.317/1998.  

São Sebastião, 25 de maio de 2015. 

Andréa Peres Magalhães Castro 
Chefe da Divisão de Cadastro Fiscal 
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para conhecimento dos interessados, que encontram-se abertas as inscrições para recrutamento e seleção externa ao (s) cargo (s) abaixo des-
crito (s), mediante condições e instruções estabelecidas neste processo seletivo, para contratação pelo período de 60 (sessenta) dias, conforme 
previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2014, em função do desligamento, a pedido, dos empregados Leonardo Lorenzon 
e Maria Cristina de Paula Pinto Lorenzon, admitidos mediante Concurso Público 01/2014 e por falta de candidatos aprovados no mesmo 
concurso para convocação.

1) Requisitos para o cargo:

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 15/2015 

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 60 (sessenta) dias, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei 
Complementar nº 168/2014, em função do desligamento, a pedido, dos empregados Leonardo 
Lorenzon e Maria Cristina de Paula Pinto Lorenzon, admitidos mediante Concurso Público 
01/2014 e por falta de candidatos aprovados no mesmo concurso para convocação. 

Cargo
Nº de 
vagas

Carga
horária
semanal 

Salário Benefícios 

Médico III (Clínico 
Geral/Generalista) 1 40 

R$ 8.211,00 + 
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 – CRM-SP.

1.1) As etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas: 

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

26 de maio de 2015 
e 27 de maio 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 

28/05/2015
Direção de Atenção Básica 
da FSPSS. 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 
Publicação do resultado no site da 
Prefeitura Municipal de São 
Sebastião

29/05/2015
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 

01/06/2015 das 9h 
às 12h e das 13h às 

16h

Site:
www.saosebastiao.sp.gov.br

Início das atividades Imediato 
Qualquer USF da Costa Sul 
do Município de São 
Sebastião/SP. 

2) Documentação a ser apresentada 

- cópia autenticada do RG; 
- cópia autenticada do Diploma Universitário; 
- cópia autenticada da carteira de identidade profissional; 
- 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 Poupa Tempo; 
- Certidão de Distribuição de Processos Cíveis do Poder Judiciário, emitida 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: 

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 15/2015 

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 60 (sessenta) dias, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei 
Complementar nº 168/2014, em função do desligamento, a pedido, dos empregados Leonardo 
Lorenzon e Maria Cristina de Paula Pinto Lorenzon, admitidos mediante Concurso Público 
01/2014 e por falta de candidatos aprovados no mesmo concurso para convocação. 

Cargo
Nº de 
vagas

Carga
horária
semanal 

Salário Benefícios 

Médico III (Clínico 
Geral/Generalista) 1 40 

R$ 8.211,00 + 
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 – CRM-SP.

1.1) As etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas: 

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

26 de maio de 2015 
e 27 de maio 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 

28/05/2015
Direção de Atenção Básica 
da FSPSS. 

- Ensino Superior Completo em Medicina, com Especialização ou Residência Médica na área específica e registro no respectivo Conselho de 
Classe – CRM-SP.  
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;
- 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 Poupa Tempo;
- Certidão de Distribuição de Processos Cíveis do Poder Judiciário, emitida 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 Huma-
nos da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS, na Rua Pref. Mansueto 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 concurso público, segue normativas internas.
4.2) Neste processo seletivo não haverá nenhum custo financeiro de inscrição para o candidato.
4.3) Não será aceita a entrega de documentação fora dos prazos estabelecidos 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, 25 de maio de 2015.

antonIo carloS nISolI pereIRA Da SIlVa
Diretor Presidente

proceSSo De recrUtamento e SeleÇÃo emergencIal nº 14/2015

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 des-
crito (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, para preenchimento da vaga de Enfermeiro(a), em caráter temporá-
rio e emergencial, em função de reserva de vaga por determinação judicial em sede de liminar em mandado de segurança, processo digital nº 
1002181-54.2014.8.26.0587 – 2ª Vara Cível da Comarca de São Sebastião/SP.

1) Requisitos para o cargo:
- Ensino Superior Completo em Enfermagem com registro no respectivo Conselho de Classe.

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 14/2015 

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, para preenchimento da vaga de Enfermeiro(a), em caráter 
temporário e emergencial, em função de reserva de vaga por determinação judicial em sede de 
liminar em mandado de segurança, processo digital nº 1002181-54.2014.8.26.0587 – 2ª Vara 
Cível da Comarca de São Sebastião/SP. 

Cargo
Nº de 
vagas

Carga
horária
semanal 

Salário Benefícios 

Enfermeiro(a) 1 40 

R$ 2.350,00 + 
gratificação de 

até 70% do 
vencimento 

CLT e 
convenção
coletiva de 
trabalho

1) Requisitos para o cargo: 
- Ensino Superior Completo em Enfermagem com registro no respectivo Conselho de Classe. 

1.1) As etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas: 

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

26 de maio de 2015 
e 27 de maio 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 

28/05/2015
Coordenação de 
Enfermagem. 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 
Publicação do resultado no site da 
Prefeitura Municipal de São 
Sebastião

29/05/2015
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 

01/06/2015 das 9h 
às 12h e das 13h às 

16h

Site:
www.saosebastiao.sp.gov.br

Início das atividades Imediato USF Olaria 

2) Documentação a ser apresentada 
- cópia autenticada do RG; 
- cópia autenticada do Diploma Universitário; 
- cópia autenticada da carteira de identidade profissional; 
- comprovante de anuidade 2014 do conselho de classe (COREN-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 Poupa Tempo; 
- Certidão de Distribuição de Processos Cíveis do Poder Judiciário, emitida 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. Mansueto Pierotti, 391 – 2º piso – Centro – São 

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 14/2015 

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, para preenchimento da vaga de Enfermeiro(a), em caráter 
temporário e emergencial, em função de reserva de vaga por determinação judicial em sede de 
liminar em mandado de segurança, processo digital nº 1002181-54.2014.8.26.0587 – 2ª Vara 
Cível da Comarca de São Sebastião/SP. 

Cargo
Nº de 
vagas

Carga
horária
semanal 

Salário Benefícios 

Enfermeiro(a) 1 40 

R$ 2.350,00 + 
gratificação de 

até 70% do 
vencimento 

CLT e 
convenção
coletiva de 
trabalho

1) Requisitos para o cargo: 
- Ensino Superior Completo em Enfermagem com registro no respectivo Conselho de Classe. 

1.1) As etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas: 

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

26 de maio de 2015 
e 27 de maio 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 

28/05/2015
Coordenação de 
Enfermagem. 

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;
- comprovante de anuidade 2014 do conselho de classe (COREN-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 Poupa Tempo;
- Certidão de Distribuição de Processos Cíveis do Poder Judiciário, emitida 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. Mansueto 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 concurso público, segue normativas internas.
4.2) Neste processo seletivo não haverá nenhum custo financeiro de inscrição para o candidato.
4.3) Não será aceita a entrega de documentação fora dos prazos estabelecidos 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, 25 de maio de 2015.

antonIo carloS nISolI pereIRA Da SIlVa
Diretor Presidente
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A cidade de São Sebastião ficou repleta de brilho, 
criatividade, técnica e muito talento por entre as co-
reografias apresentadas durante o 18º Litoral Dance 
Festival.

O evento, realizado pela AllegroStúdio& Produ-
ções, de São José dos Campos, sob a direção da pro-
fessora e coreógrafa Mathilde Mathias, e com reali-
zação da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), 
contou este ano com a participação de aproximada-
mente mil dançarinos vindos de três estados entre 
os dias 21 e 24 de maio.

O palco do Teatro Municipal abriu os trabalhos 
da sexta-feira (22), com a sequência de apresenta-
ções nas modalidades Solo, Duo, Trio e Quarteto, 
sempre sob os olhos atentos dos jurados Éder Car-
doso, Jolles Salles e Marina Boschi.

Após o teatro, jurados e dançarinos seguiram 
para o palco do Tebar Praia Clube, onde acontece-
ram as apresentações dos concorrentes da modali-
dade conjuntos. Em meio aos espetáculos houve um 
momento especial, a despedida da bailarina Vitória 
Mazzone de Castro que segue em julho pra Califór-

Valéria Borges | PMSS

Dezenas de coreografias desfilaram pelos palcos da cidade, incluindo as dos talentosos dançarinos sebastianenses

A diversidade da dança invade os palcos 
do Teatro Municipal e do Tebar

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 

Tendo sido improfícuos os meios de notificação do lançamento previstos nos Art. 11, 29 e 163, parte in fine, da Lei Complementar nº 

1.317/98, ficam notificados, através deste Edital de Lançamento do Imposto Territorial Predial Urbano e/ou da Taxa de Coleta de

Lixo, os contribuintes abaixo relacionados a promoverem o recolhimento do montante do(s) tributo(s) devidamente revisado(s) 

conforme os processos administrativos correspondentes, a saber: 

Contribuinte  Inscrição Cadastral Exercício Tributo  Valores em R$ Processo  
IPTU 307,51 

Luciano de Oliveira Santos 3133.213.1140.0025.0000 2015 
TAXA DE LIXO 186,17 

11256/2014

IPTU 550,45 
2013

TAXA DE LIXO 258,08 
IPTU 582,62 

2014
TAXA DE LIXO 385,92 

IPTU 621,95 

Valdir Prado 3133.214.3491.0001.0400 

2015
TAXA DE LIXO 411,97 

11211/2014

IPTU 159,19 
2013

TAXA DE LIXO 112,35 
IPTU 196,65 

2014
TAXA DE LIXO 168,00 

IPTU 209,93 

Jose Augusto de Jesus Sacramento 3133.244.1169.0001.0006 

2015
TAXA DE LIXO 179,34 

11120/2014

IPTU 1042,98 
2013

TAXA DE LIXO 382,65 
IPTU 1192,36 

2014
TAXA DE LIXO 572,19 

IPTU 1276,06 

Renata de Freitas Rueda  3133.244.1169.0001.0021 

2015
TAXA DE LIXO 611,53 

10492/2014

IPTU 103,51 
Antonio Martins de carvalho 3034.361.4147.0437.0000 2015 

TAXA DE LIXO 9,56 
10416/2014

2013 300,90 
Marcelo Santana dos santos 3133.214.3491.0001.0374 

2014
IPTU

350,00
7008/2014

IPTU 93,02 
2013

TAXA DE LIXO 82,69 
IPTU 100,91 

Iracema pereira 3133.214.3491.0001.0381 
2014

TAXA DE LIXO 123,64 

5518/2014

IPTU 325,01 
2013

TAXA DE LIXO 154,08 
IPTU 348,58 

Luiz Carlos dos Santos 3133.214.3491.0001.0384 
2014

TAXA DE LIXO 230,40 

3684/2014

IPTU 70,42 
2013

TAXA DE LIXO 51,36 
IPTU 93,87 

Isaias Evangelista de Oliveira 3134.121.5263.0001.0164 
2014

TAXA DE LIXO 76,80 

7790/2014

IPTU 154,49 
2013

TAXA DE LIXO 64,20 
IPTU 179,84 

Miguel Novais da Silva 3133.214.3491.0001.0379 
2014

TAXA DE LIXO 96,00 

7793/2014

IPTU 266,58 2013
TAXA DE LIXO 128,40

IPTU 298,74 
2014

TAXA DE LIXO 192,00
IPTU 318,91 

Mario Ferreira de Almeida Neto 3133.214.3491.0001.0388

2015
TAXA DE LIXO 204,96

8908/2014

IPTU 271,93 
2013

TAXA DE LIXO 86,67 
IPTU 307,24 

2014
TAXA DE LIXO 91,75 

IPTU 328,00 

Gilberto de Lima Silva 3133.214.3491.0001.0386 

2015
TAXA DE LIXO 163,97 

8909/2014

2013 69,18 
Weuler Gomes Lopes 3034.361.4233.0001.0095 

2014
IPTU 

184,00
8990/2014

IPTU 137,98
2013

TAXA DE LIXO 89,88
Teresa Andressa Pereira da Silva 
Zanetti

3034.363.225.0001.0017 

2014 IPTU 103,22

11186/2014

TAXA DE LIXO 80,28
IPTU 196,11

2015
TAXA DE LIXO 85,7

2013 250,27 
2014 291,11 Alex Sandro Candido de Avilla 3133.212.3491.0001.0392 
2015

IPTU 
310,76

100408/2013

2013 252,76 
Nadson de Araujo Xavier 3133.214.3491.0001.0385 

2014
IPTU 

294,00
3205/2015

IPTU 79,04
2013

TAXA DE LIXO 73,62
IPTU 95,75

2014
TAXA DE LIXO 110,08

IPTU 102,49

Amara Maria Claudino 3134.141.6339.0001.0135 

2015
TAXA DE LIXO 117,51

7692/2014

2013 222,67 
2014 333,00 Expedito da Silva Pacheco 3133.244.1169.0001.0020 
2015

IPTU 
355,48

9329/2014

2013 IPTU 433,56
TAXA DE LIXO 198,06

2014 IPTU 466,75
TAXA DE LIXO 296,16

2015 IPTU 497,94

Mirtes Prado 3133.214.3491.0001.0396 

TAXA DE LIXO 316,52

11122/2014

2013 743,91 
2014 1318,41 Erineu Lopes Ferreira 3134.121.5263.0001.0172 
2015

IPTU 
1407,41

11023/2014

IPTU 209,03
2013

TAXA DE LIXO 171,20
IPTU 228,02

2014
TAXA DE LIXO 256,00

IPTU 243,42

Maria Jose da Silva 3133.214.3491.0001.0391 

2015
TAXA DE LIXO 273,28

100292/2014

IPTU 660,70
2013

TAXA DE LIXO 100,90
IPTU 268,62

2014
TAXA DE LIXO 150,88

IPTU 286,76

Marcelo Tavares 3133.121.4377.0001.0011 

2015
TAXA DE LIXO 161,25

100290/2014

IPTU 222,61
2013

TAXA DE LIXO 68,48
IPTU 355,30

Gilberto Machado da Silva 3133.213.2159.0001.0024 
2014

TAXA DE LIXO 102,40

100273/2014

2013 152,86 
Antonia Maria Pereira Vieira 3133.122.1333.0001.0099 

2014
IPTU 

177,80
100164/2014

2013 190,41 
2014 221,48 Gleiberson Oliveira Silva 3133.213.2159.0001.0035 
2015

IPTU
236,41

100328/2014

IPTU 331,27
Antonio Bersani Filho 3034.361.4271.0098.0000 2013

TAXA DE LIXO 205,44
7235/2008

2013 180,54 
Rafaela Pereira Costa 3133.122.1333.0001.0098 

2014
IPTU 

210,00
100543/2012

Wemerson Chaves Ferreira 3134.121.3420.0410.0000 2014 TAXA DE LIXO 505,56 9552/2014 
Sibeli de Oliveira Silva 3134.121.6238.0016.0000 2014 TAXA DE LIXO 376,80 1000/2014 
José de Oliveira Paulo 3134.121.3420.0500.0000 2013 TAXA DE LIXO 199,08 6787/2013 
Idéia Arquit Eng Adm Plan e 
Consult  S/C Ltda 3134.142.1421.0226.0000 2014 TAXA DE LIXO 414,96 8028/2014 

O prazo para pagamento ou apresentação de recurso do contribuinte é de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste Edital 

de Notificação de Lançamento.

O pagamento com atraso sujeitará o contribuinte à multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração de mês, além de juros à razão 

mensal de 1% (um por cento) em conformidade com o disposto nos artigos 18, 33 e 163, parte in fine, da LC 1.317/1998.  

São Sebastião, 25 de maio de 2015. 

Andréa Peres Magalhães Castro 
Chefe da Divisão de Cadastro Fiscal 

nia, nos EUA. Vitória não competiu no festival, mas 
encantou a todos com seu talento que, que agora 
mostrará no Los Angeles Ballet Academy, paralela-
mente ao intercâmbio estudantil.

Com 13 anos de dança e 16 de idade, Vitória 
mora na capital paulista, mas tem cara de veraneio 
em Barequeçaba, para onde vem desde que nasceu, 
um lugar que ela conta ter um carinho muito gran-

de. “Eu já havia encerrado minhas apresentações no 
Brasil, mas quando soubemos deste festival aqui em 
São Sebastião eu não resisti a vontade de dançar na 
cidade, algo que nunca havia feito. Entrei em con-
tato com a organização e tudo deu certo para que 
minha despedida dos palcos nacionais fosse exata-
mente aqui. Estou muito emocionada e feliz”, con-
tou Vitória.
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Coreografia, uma das modalidades a serem disputadas pela equipe local

Na próxima quarta-feira (27), acontecerá mais uma 
edição do “Dia do Desafio”, campanha que tem como 
objetivo ampliar o número de praticantes de esportes e 
atividades físicas no país.

Em São Sebastião a Secretaria de Esportes em uma 
ação integrada com as demais pastas da Administração 
Municipal, promoverá diversas atividades. A ideia é que 
as pessoas interrompam suas atividades rotineiras e pra-
tiquem pelo menos 15 minutos consecutivos de alguma 
atividade física. A cidade que mobilizar maior número 
de pessoas em relação ao número oficial de habitantes, 

São Sebastião enfrentará La Concepcion, 
da Venezuela, no “Dia do Desafio”

é a vencedora. São Sebastião enfrentará a cidade de La 
Concepcion, da Venezuela.

Além de todas as atividades que acontecerão em vá-
rios pontos como nas escolas da rede pública, a secreta-
ria organizou um evento, considerado o principal, com 
aulas de Alongamento e Zumba, ministradas pelos pro-
fessores Fred Pereira e Anderson Roberto, conhecido 
como TV. As atividades estão marcadas para as 18h30, 
no anfiteatro do Complexo Turístico, na Rua da Praia, 
no Centro Histórico da cidade. As três escolas que le-
varem o maior número de alunos ganharão um kit com 

materiais esportivos, além de sorteio de brindes aos par-
ticipantes.

Vale destacar que qualquer pessoa, empresa, entida-
de entre outros, podem participar do evento realizando 
qualquer atividade física por 15 minutos. Porém, é ne-
cessário que o relatório da atividade seja registrado para 
contabilizar na pontuação da cidade.

Para isso, a Secretaria de Esporte orienta que o res-
ponsável registre a sua atividade das 8h às 18h pelo te-
lefone (12) 3891-4530 ou pelo diadodesafioss@gmail.
com.

“Onde está o Galileu em cada um de nós, a coragem de 
pensar, ousar, acreditar em suas ideias e propostas, sair da 
zona de conforto para mostrar também seu olhar sobre o 
mundo?”. Essa indagação foi feita em conversa com uma 
plateia atenta que teve a oportunidade de participar de cada 
cena do espetáculo Folias de Galileu, apresentado pelo Gru-
po Folias D`Arte, de São Paulo, no Teatro Municipal de São 
Sebastião  na noite de quinta-feira (21).

O público foi envolvido numa apresentação inovadora 
ocupando todos os espaços do teatro com cenários e per-
sonagens que falavam da vida, dilemas, embates pessoais, 
filosóficos e intelectuais do físico, matemático e astrônomo, 
Galileu Galilei, nascido na Itália em 1564, e um dos princi-
pais representantes do Renascimento Científico dos séculos 
XVI e XVII.

Prêmio Shell
Indicado ao Prêmio Shell em 2013 na categoria melhor 

Cenário e premiado pela APCA (Associação Paulista de 
Críticos de Arte) no mesmo ano na categoria Direção, o es-
petáculo com concepção cênica de Dagoberto Feliz é uma 
criação coletiva que envolve 25 atores responsáveis por pro-
mover uma verdadeira viagem no tempo. A peça sai do palco 
e acontece em cada espaço do teatro com cenários, figuri-
nos, iluminação e encenação próprias de personagens que 
fizeram parte da vida de Galileu, inclusive a representação 
mostrando a dualidade em um período de grandes desco-
bertas que eram proibidas e consideradas perigosas para os 
sistemas da época.

Dividido em grupos, o público foi levado aos cenários. 
Aí incluíram-se banheiros, camarins, escadas, salas, recep-
ção todos transformados para receber uma plateia eclética 
que passava por todos os espaços onde personagens conta-
vam sua história e relação com Galileu. A interação foi to-
tal e mesmo quem nunca tinha ouvido falar no astrônomo 
teve a perfeita noção de sua importância ao vivenciar cada 
cena. Em uma delas, a personagem que retratava a mãe de 
Galileu mostra sua preocupação com o filho. Ela encaminha 
o grupo para uma luneta e convida as pessoas a usá-la. Ela 
pergunta para as crianças: “o que vocês estão vendo?”. Todos 
respondem: “nada”. Então ela completa: “mas Galileu via o 
que os outros não viam”.

O tempo todo o espetáculo leva as pessoas a refletir so-
bre si mesmas como o ator que personifica o povo. Ao falar 
sobre Galileu, ele diz que o astrônomo falava que qualquer 
pessoa simples tem condições de entender, pois são seres 
pensantes e criativos.

Folias de Galileu leva público a viajar 
no tempo e participar da história

Rosângela Falato | PMSS

Plateia é envolvida em uma apresentação inovadora passando por vários locais da Casa 
que se transformaram em cenários da peça

Interação
Após a apresentação, o grupo se reuniu com a plateia 

para uma conversa informal e saber as impressões de cada 
um. A criação coletiva é uma leitura da proposta original de 
Bertold Brecht em que o personagem Galileu está presente 
junto com os personagens. No espetáculo do Folias, a figu-
ra do astrônomo é comentada pelos personagens com uma 
proposta cênica para as pessoas perceberem que tudo está 
interligado. Em todas as cenas, a maçã, significando a terra, 
está presente mostrando a descoberta de Galileu que a terra 
não era o centro do universo conforme a concepção anterior 
de Aristóteles.

Os atores criam os cenários, figurinos, se apropriam dos 
espaços e fazem suas escolhas de forma afetiva, como uma 
das cenas falada em italiano. Para a plateia foi uma novidade, 
uma sensação de curiosidade sem saber o que viria depois 
como disse o morador de São Sebastião, José Arantes, 62, 
que pela segunda vez pisava em um teatro. A filha Joanice 
Almeida, administradora de empresas, não tinha ideia do 
que encontraria. “Ele traz o novo, o processo de que somos 
seres pensantes”, disse. Para ela, o símbolo da maçã estava li-
gado ao fruto proibido, como “também eram proibidas as 
ideias de Galileu”. Camila Braz e a filha Larissa, de 12 anos, 

moradoras em Boiçucanga, na Costa Sul do município, fo-
ram envolvidas na viagem. “Tive várias sensações porque 
a gente participa do momento”, comentou. Para Larissa, 
“mais fácil do que assistir é viver a cena”. O juiz federal Ri-
cardo Castro Nascimento conhecia a peça original e o tra-
balho do grupo, mas tinha muita vontade de ver como era 
essa nova leitura. “Os atores são impecáveis na apresentação. 
Eles vão na essência da questão e as pessoas não se perdem 
na história”, afirmou.  Luciano Draetta, do Circo Navegador, 
abordou a importância das leis de fomento para consolidar 
os recursos para projetos culturais garantindo sua continui-
dade, lembrando que a “ lei mudou o cenário da produção 
paulistana”. Ele falou da dificuldade de cidades pequenas te-
rem condições de manter seus grupos e receber espetáculos 
e agradeceu ao Folias pelo trabalho ousado e corajoso. “Foi 
um presente que vocês deram pra gente e a afetação acon-
teceu”, mencionou. Serviço: Para conhecer mais sobre o 
trabalho do Grupo Folias D´Arte basta acessar o facebook.
com/galpaodefolias ou ainda entrar em contato pelo e-mail 
foliasdarte@gmail.com. O Galpão do Folias, que também 
promove cursos, oficinas e recebe espetáculos, fica na rua 
Ana Cintra, 213, Campos Elíseos, em São Paulo. Telefone 
(11) 3361-2223.
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Um grupo de alunos dos 9º anos da EM Cynthia Cli-
quet Luciano, na Enseada, Costa Norte de São Sebas-
tião, fizeram uma visita educativa ao Museu da Língua 
Portuguesa, na cidade de São Paulo, na última semana. 
Os estudantes puderam aprender de forma mais apro-
fundada sobre a origem do idioma, história, influências 
e as variações linguísticas. Além de ter a oportunidade 
de perceber que a língua é um patrimônio cultural e que 
deve ser preservada e valorizada. De acordo com a pro-
fessora das turmas, Shirlei Costa Rodrigues, e autora do 
projeto “Que Língua é a Nossa?”, o objetivo da visita 
foi ilustrar de maneira prática o que eles vivenciaram a 
partir de pesquisas, palestras, leituras e aulas.

“A iniciativa visa mostrar as influências indígenas e 
africanas na Língua Portuguesa bem como as suas in-
serções no cotidiano dos brasileiros ainda nos dias de 
hoje”, informou. Para a aluna Mariangela Basílio da 
Silva a visita foi fantástica, pois jamais imaginou poder 

Considerado um dos documentaristas mais respei-
tados do país, Silvio Tendler levou 19 anos passando 
por 15 países para concluir o documentário “Utopia 
e Barbárie”, lançado em 2005, que aborda os 50 anos 
que precederam o início do século XXI, desde o perí-
odo pós Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje.

Com imagens históricas e depoimentos de pesso-
as que fizeram parte dessa trajetória, o filme mostra 
uma geração que viveu as revoluções de esquerda e da 
contracultura, passa por guerras como a do Vietnã, as 
ditaduras latino-americanas, a queda do muro de Ber-
lim, os movimentos que marcaram 1968 no mundo 
todo e as mudanças no Brasil chegando a dissemina-
ção da globalização e do neoliberalismo.

O reflexo de Tendler sobre esses movimentos atraiu 
um público atento à Videoteca Municipal de São Se-
bastião, na noite da sexta-feira (22), para a exibição 
do documentário integrando o projeto Conexão São 
Sebastião desenvolvido no município em parceria en-
tre a Associação Cultural Vento Forte, Secretaria de 
Cultura e Turismo (Sectur), CineFrance, Embaixada 
da França no Brasil e o InstituFrançais.

Produções nacionais e internacionais são exibidas 
mensalmente na videoteca com o propósito de levar 
à população o melhor do cinema, o que inclui não só 
as mostras, mas também debates com participação de 
especialistas. As ações acontecem no centro da cidade 
e na Praça Pôr-do-Sol, em Boiçucanga, Costa Sul de 
São Sebastião. O documentário “Utopia e Barbárie” 
faz um balanço dos sonhos e decepções da geração pós 
Segunda Guerra Mundial. Narrado por Chico Diaz e 
Letícia Spiller, traz também depoimentos de Ferreira 
Goulart, Eduardo Galeano, o estrategista vietnamita, 
General Giap; fala do sonho da Revolução Russa de 
1917 e do pesadelo do genocídio estalinista; os mo-
vimentos estudantis de 1968 pelos principais países 
do mundo, a luta armada na América Latina. Chega 
ao projeto do Brasil Novo de Juscelino Kubitscheck e 
João Goulart e à ditadura militar de 1964 com depoi-

As mães que participaram da Oficina de Chocolate Ca-
seiro desenvolvido pelo projeto Viração, no Centro Comu-
nitário da Topolândia, na região central de São Sebastião,  
podem com a nova atividade, ajudar no orçamento da casa.

A iniciativa – que contou com a colaboração da profes-
sora Fabiana M. dos Santos, do projeto Garoçá, desenvol-
vido no Jaraguá, na Costa Norte do município – envolveu 
a comunidade ao longo de três dias.

Durante este período, as alunas aprenderam a manusear 
o material e confeccionar trufas, cone trufado e corações  
de chocolate (puro ou trufado). De acordo com a coorde-
nadora, Ana Carla Santana, ao final de cada aula o grupo 
levou consigo o que produziu em sala de aula.

Todas as alunas receberam certificado de conclusão e 
folder explicativo com as receitas elaboradas, além de to-
dos os chocolates que produziram. “Fora isso, sorteamos 
uma cesta montada durante os dias de curso e a ganhadora 
foi a mãe da aluna  Ana Beatriz P. da Silva,  Daiane Prates da 
Silva”, disse Ana Carla.

A noite de formatura da turma ainda contou com a tra-
dicional  confraternização entre mestre, formandos e equi-
pe envolvida com o curso.  “O objetivo maior foi alcançado, 
ou seja, a integração com as famílias assistidas pelo Viração 
e nossa equipe propriamente dito”, afirmou a coordenado-
ra. “Acreditamos que elas (mães), estão capacitadas para 
suas próprias produções de chocolate caseiro”, frisou.

O Viração atende 200 crianças residentes na Topolân-
dia, Itatinga e Olaria – maior complexo populacional do 
município – , encaminhadas pelo Centro de Referência de 
Assistência Social da Topolândia com  atividades no con-
traturno escolar.  Apoio pedagógico, capoeira, circo e dan-
ça, educação ambiental, esportes integrados, música e yoga 
fazem parte da grade extracurricular.

Viração encerra 
Oficina de 

Chocolate Caseiro 
na Topolândia

“Utopia e Barbárie” atrai bom
público ao Conexão São Sebastião

mentos de pessoas que sobreviveram às torturas e de 
militantes, na época, entre eles, a atual presidente da 
República, Dilma Roussef, que faz uma autocrítica de 
seu passado de lutas.

Reflexão e experiências
Essa leitura dos principais movimentos do perí-

odo atraíram a atenção do público durante debate 
com a representante do Vento Forte, Thalita Ateyeh, 
e o professor Lucelmo Lacerda, mestre em História e 
doutorando em Educação, que participou de diversos 
movimentos sociais, como o Estudantil e Movimento 
dos Sem Universidade (MSU) e realiza projetos pe-
dagógicos relacionados a cinema.

Thalita falou sobre a produção, que tem o viés pes-
soal do documentarista que traz, com coragem, sua 
opinião sobre os fatos. Ela colocou o questionamento 
de que a utopia para alguns, pode ser barbárie para 
outros dependendo do contexto social, político e da 
história do mundo. Lacerda abordou a importância 
das mudanças que são inevitáveis e colocou a preo-
cupação com a distopia: “O que teremos no futuro, 
se não direcionarmos esse mundo para algo melhor, 
alguém vai decidir por nós. E isso é profundamente 
ruim”.

O debate levou a várias reflexões, mas deixou claro 
o objetivo do documentário em provocar a discussão 
sobre a responsabilidade de cada um com o futuro. 
Para a aluna do curso de Pedagogia da Unibr, Aline 
Leão, o debate leva as pessoas a não se alienarem. Para 
ela, o projeto Conexão é “fundamental para os siste-
mas educacional e cultural” e defende mais iniciativas 
do gênero como sua colega Martieli Martins. “Muitos 
fatos e imagens vistos são associadas ao que aprende-
mos nas salas de aula. Acho que a participação dos 
estudantes é muito importante”, disse Martieli. A as-
sistente social, Carmem Silva, achou a proposta óti-
ma e ressaltou a experiência da troca de informações 
possibilitada pelo Conexão São Sebastião.

Estudantes da escola Cynthia Cliquet 
visitam Museu da Língua Portuguesa

Divulgação

Alunos surpreendem-se com todo conhecimento 
disponibilizado por acervo de museu

visitar um museu com tanta tecnologia. Já o estudante 
Igor Belo Amaral disse ter ficado feliz por ter tido uma 
aula prática sobre o nosso idioma. Segundo a professo-
ra Shirlei, a ida ao museu serviu para promover a valo-
rização da Língua Portuguesa e a grande diversidade 
linguística existentes no Brasil.

“Esta foi a segunda etapa do projeto, a primeira foi 
a visita à Aldeia de Boraceia, onde os alunos puderam 
perceber o quanto é presente a influência indígena, não 
só na língua, como nos hábitos alimentares, culturais 
de toda população brasileira”, declarou ela. Ela explicou 
ainda que a próxima etapa do projeto consiste em uma 
visita de alguns indígenas da aldeia do Rio Silveiras à 
unidade escolar. “Na ocasião, os índios irão fazer o ri-
tual de danças, palestra e apresentação de artesanatos. 
Eles serão recepcionados com um almoço típico da 
culinária indígena, preparado pela escola”, completou a 
professora.
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