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Autorizado pela Lei  n°  2247/13

w w w. s ao s eba st i ao. s p.gov.b r

FUnDaÇÃo De SaÚDe pÚBlIca De SÃo SeBaStIÃo
eDItal De conVocaÇÃo 49

concUrSo pÚBlIco 01/2014

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no 
uso de suas atribuições estatutárias, e considerando o resultado Final e Classificação dos apro-
vados no Concurso Público aberto pelo EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO FSPSS Nº 
01/2014, de 17 de ABRIL DE 2014, publicado em 17.04.2014, bem como os editais de Clas-
sificação Final e Homologação, publicados no site da Prefeitura Municipal de São Sebastião 
e SH Dias Consultoria, 
reSolVe:
Art. 1º - Convocar os candidatos aprovados para o emprego público, para ser lotado na Funda-
ção de Saúde Pública de São Sebastião, município de São Sebastião, conforme anexo I: 
Art. 2º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: Rua Prefeito Man-
sueto Pierotti, 391, 2º piso, - Centro, entre os dias 20 (quinta-feira) e 21 (sexta-feira) de agosto 
de 2015, das 09:00 às 16:00, impreterivelmente, para a entrega dos seguintes documentos: 
Cópia autenticada:
a) Carteira de Identidade – RG 
b) Diploma Universitário e certificado de especialização da área que concorre ou Certificado 
de conclusão escolar (em conformidade com os critérios exigidos no Edital de abertura para 
cada cargo)
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 2015 do conselho de classe (CREMESP, COREN, CROSP 
etc..) 
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 corrente (xerox da  face 
do cartão) 
p) Currículo atualizado 
q) 2 (duas) fotos 3x4 coloridas e atual 
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do PoupaTempo, conf. item h do 
edital de  abertura deste concurso 
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo Poder Judiciário, conf. item h  do 
edital de abertura deste concurso ou protocolo de solicitação 
t) Preencher o anexo II a ser entregue juntamente com a documentação. 
§ 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 concurso, legitimando a convocação 
de outro candidato observada a ordem de classificação. 
Art. 3º - Apenas realizarão os exames admissionais os candidatos que estiverem de posse da 
Guia de Solicitação de exames, a qual será concedida no ato de entrega de documentação. 
Art. 4º - A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS esclarece que o candidato  
que não atender a presente convocação, dentro dos prazos determinados será  automatica-
mente ELIMINADO do concurso.
Art. 5º - 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, 19 de agosto de 2015.

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

aneXo I 
Auxiliar Administrativo
 Classif./Insc./ Candidato
59 MAA 504623 BRENDA SHERIDA FERREIRA DOS SANTOS

aneXo I I
TERMO DE EXISTÊNCIA OU AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES E PENALIDADES
(exigência prevista no item “h” do Edital 01 do Concurso Público da FSPSS-Fundação de 
Saúde Pública de São Sebastião).
IDENTIFICAÇÃO
Nome:_________________________________________________________
Documento de Identidade: ___________________________________________
Cargo:___________________   Inscrição Concurso nº: ___  Classificação: ___ ° lugar .
O (A) candidato (a) acima identificado (a):
(    ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, não haver sofrido, no exercício profissional 
ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de advertência, multa, suspensão ou 
demissão, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual, distrital 
ou municipal.
(     ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, que AINDA RESPONDE...
(     ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, que JÁ RESPONDEU...
... a processo no exercício profissional ou de qualquer função pública, conforme discriminado 
a seguir:
Processo: (     ) Administrativo (     ) Disciplinar
Esfera: (     ) Federal (     ) Estadual (     ) Distrital (     ) Municipal
Penalidade:_____________________________________________________
Andamento:____________________________________________________
(   ) DECLARA não ter sido condenado (a) em processo civil em qualquer Estado da Federa-
ção na qual teria como parte lesada a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo cível, com sentença transitada em julgado 
em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Estado ______________________, 
no qual teria como parte lesada a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (poden-
do ser resumido):_________________.
(     ) DECLARA não ter sido condenado (a) em processo criminal em qualquer Estado da 
Federação.
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo criminal, com sentença tran-
sitada em julgado em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Estado 
____________________________, com seguinte teor (podendo ser resumido):
_____________________________________________________________
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo penal com senten-
ça transitada em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Esta-
do_______________________________, relativo a CRIMES 
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser resumi-
do):___________________________________________________________
D E C L A R A entregar neste ato a ficha de antecedentes criminais exigida no edital de chama-
mento nº 01/2014, bem como ter ciência de que deverá entregar certidão de distribuição cível 
no prazo de 30 dias, como forma de cumprimento das normas editalícias.
D E C L A R A, ainda, ter ciência de que a falta de veracidade das informações ora prestadas 
poderá acarretar a eliminação do concurso, sem prejuízo da responsabilidade penal pela práti-
ca do delito de falsidade ideológica, previsto no Código Penal Brasileiro.
São Sebastião, _____/_____/______.
____________________________________________ (assinatura do candidato)
Testemunhas:
________________________________Assinatura e Matrícula do Servidor Público
________________________________ Assinatura e Matrícula do Servidor Público

eDItal De conVocaÇÃo 
concUrSo pÚBlIco 01/2010

Processo judicial 1001669-71.2014.8.26.0587
PELO PRESENTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO ESTÁ CON-
VOCANDO OS CANDIDATOS ABAIXO, APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO 
PARA COMPARECER NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA DIVI-
SÃO DE ADMISSÃO, RUA JOÃO CUPERTINO DOS SANTOS, 218, CENTRO, NOS 
DIAS 24,25,26,27 ou 28 de agosto de 2015, DAS 09:00 AS 16:30 HORAS, IMPRETERI-
VELMENTE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE ADMISSÃO.
Cargo: AGENTE DE MONITORAMENTO
Classif.     Candidato                                                                                             Insc.
22 MARINA DE MENEZES MONTENEGRO  102008
23 FERNANDO LUCIANO   80325
24 CARLOS ALBERTO DE ASSIS NEVES  106601
25 MARGARETE SOARES DE OLIVEIRA MARQUES 80975
ESCLARECEMOS QUE O NÃO ATENDIMENTO A ESTA CONVOCAÇÃO, IMPLICA-
RÁ NA DESISTÊNCIA FORMAL DE ADMISSÃO AO QUADRO DE PESSOAL NESTA 
PREFEITURA MUNICIPAL.

Departamento de Recursos Humanos
Secretaria da Administração

19 de agosto de 2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO 01/2012

PELO PRESENTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO ESTÁ CON-
VOCANDO OS CANDIDATOS ABAIXO, APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO 
PARA COMPARECEREM NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA DI-
VISÃO DE ADMISSÃO, RUA JOÃO CUPERTINO DOS SANTOS, 218, CENTRO, NOS 
DIAS 24, 25, 26, 27 OU 28 de agosto 2015, DAS 09:00 AS 16:30 HORAS, IMPRETERI-
VELMENTE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE ADMISSÃO.
 Professor de Ed. Básica I
 Classif./ Insc./ Candidato                                                                                       
40 SPB 451917 MARIA ELIZABETH SAMPAIO LAGES 
41 SPB 410631 MARILENE NUNES VALENÇA 
42 SPB 421019 TANIA REGINA CARNEIRO 
43 SPB 441424 GABRIELA DE SIQUEIRA PASIN 
44 SPB 460556 SIMONE TEIXEIRA VIANNA 
45 SPB 460159 MARIA DE LOURDES DUARTE LAGES 
46 SPB 410690 CENIRA CRISTINA SOARES PINTO 
47 SPB 470241 POLLIANA APARECIDA LEANDRO 
Candidatos Portadores de Deficiência Física: SPB - Professor de Ed. Básica I
 Classif./ Insc./ Candidato                                                                                       
2 SPB 421682 SELMA REGINA SANTANA HARADA 
Professor de Ed. Básica II (Ciências)
 Classif./ Insc./ Candidato                                                                                       
4 SPC 440996 MARIA CRISTINA SILVA OLIVEIRA 
5 SPC 470230 TATIANE MENDES LEAL 
Professor de Ed. Básica II (Português)
 Classif./ Insc./ Candidato                                                                                       
18 SPP 431608 LUCIANA PIRES CONDE MONTEIRO VIAN-
NA 
19 SPP 450742 THIAGO DE MELO CURCI 
20 SPP 410480 SILVIA REGINA MUNIZ 
21 SPP 451530 DEBORA ELIZA PUERTAS MOURA 
Candidatos Portadores de Deficiência Física: SPP - Professor de Ed. Básica II (Português)
 Classif./ Insc./ Candidato                                                                                       
1 SPP 460536 EDNA BARBOSA RIBEIRO CARDOSO 
Professor de Ed. Básica II (Matemática)
 Classif./ Insc./ Candidato                                                                                       
23 SPM 410332 JOSE RICARDO DE JESUS TEIXEIRA 
24 SPM 430714 WILLIAM DO NASCIMENTO REZENDE 
LOPES 
ESCLARECEMOS QUE O NÃO ATENDIMENTO A ESTA CONVOCAÇÃO, IMPLI-
CARÁ NA DESISTÊNCIA FORMAL DE ADMISSÃO AO QUADRO DE PESSOAL 
NESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Departamento de Recursos Humanos
Secretaria da Administração

19 de agosto de 2015

preFeItURA mUnIcIpal De SÃo SeBaStIÃo
termo De reVogaÇÃo

CONCORRÊNCIA Nº.: 006/14
PROCESSO Nº.: 61.484/14
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE BOIÇUCANGA, COM FORNECIMENTO DE 
MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO DECORRENTE DOS FATOS DEVIDA-
MENTE JUSTIFICADOS E COMPROVADOS NO REFERIDO PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO, DECIDO PELA REVOGAÇÃO DO CERTAME NOS TERMOS DO 
ARTIGO 49 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
SÃO SEBASTIÃO, 18 DE AGOSTO DE 2015.

ernane BIloTTe prImaZZI
PREFEITO MUNICIPAL

Temporada de jogos do 4º Lisfuts começa nesta quinta-feira
Quadra do CAE do Pontal da Cruz receberá a cerimonia de abertura

Partidas serão disputadas nas categorias Sub-17 e Adulto

Arnaldo Klajn | PMSS
Nesta quinta-feira (20), começará mais uma 

temporada de jogos da Lisfuts. A cerimonia de 
abertura contará com a partida entre Seesp e Pa-
raibuna, pela categoria Sub-17. A solenidade está 
marcada para as 19h, no CAE do Pontal da Cruz, 
região central de São Sebastião.

Neste ano, a Lisfuts contará com as seguintes 
equipes na categoria Sub-17 e Adulto: Balsi/Fê-
nix, Caiçara/Tebar, E.S.L/Fire Roots, JB/Naja 
Futsal, JL/Sombra Negra, LOD Agostini/Reno-
vação, Paraibuna, Seesp e Total/Tabajara. A equi-
pe LOD/Renovação, não tem time na categoria 
Sub-17.

Na categoria Adulto, todos os times se enfren-
tarão na primeira fase onde se classificam os qua-

tros primeiros; na semifinal, o primeiro encarará 
o quarto colocado e o segundo, pegará o terceiro.

No Sub-17, o sistema de confronto será dife-
rente; os times foram separados em dois grupos e 
dois deles se classificam.  Na semifinal e final, as 
equipes não contarão a vantagem, assim, em caso 
de empate a decisão será nos pênaltis.

Grupos
Categoria Sub-17, o Grupo A será formado por 

Caiçara/tebar, E.S.L/ Fire Roots, Paraibuna, JB/
Naja Futsal. Já o Grupo B, pelas equipes: Total 
Tabajara, Balsi/Fênix, Seesp, JL/Sombra Negra.

Serviço: Para mais informações sobre a Lisfuts 
basta acessar o site oficial do órgão: www.lisfuts.
com  ou pelo e-mail: ligassfutsal@gmail.com
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Campanha de vacinação contra paralisia 
infantil continua até o dia 31

Crianças de seis meses a cinco anos que não tomaram a dose podem ir a uma unidade básica de saúde

Divulgação/PMSS
Segue até o dia 31 de agosto a Campanha Nacio-

nal de Vacinação contra a poliomielite, ou, paralisia 
infantil.  Além da pólio, a Secretaria Municipal de 
Saúde de São Sebastião faz também a atualização 
da caderneta de vacinação de crianças com idade 
entre seis meses e cinco anos de idade.

Segundo dados da própria Secretaria, fechados 
até o dia 18, foram vacinadas 2.520 crianças, ou 
seja, 47,16% da meta estipulada pelo Ministério da 
Saúde que é de 95% ou o correspondente a 5.344 
crianças.

Segundo a pasta não há contra-indicação para 
quem precisar tomar a dose contra a poliomielite. 
A restrição é para os casos de crianças que forem 
atualizar a caderneta e se estiver com febre a orien-
tação é para adiar a imunização. Em todo caso, con-
versar com a equipe de enfermagem é a melhor sa-
ída para evitar transtornos.

A poliomielite ou paralisia infantil é uma doença 
contagiosa aguda causada pelo poliovírus que pode 
infectar crianças e adultos, através do contato dire-
to com fezes ou com secreções expelidas pela boca 
das pessoas infectadas e provocar, ou não, paralisia.  

Segundo especialistas a multiplicação desse ví-
rus começa na garganta ou nos intestinos e dali 
alcança a corrente sanguínea e pode atingir o cé-
rebro. Quando a infecção ataca o sistema nervoso, 
destrói os neurônios motores e provoca paralisia 

em um dos membros inferiores.
Na maioria dos casos a infecção pelo vírus da 

poliomielite pode ser assintomática e o período de 
incubação varia de 5 a 35 dias, com mais frequên-
cia entre 7 a 14 dias.

Diante disso, a vacinação tem como objetivo 

manter a erradicação da doença no Brasil, que não 
apresenta casos de poliomielite desde 1990.

Além da campanha anual, a vacina contra a pa-
ralisia faz parte do Calendário Nacional de Vacina-
ção e fica disponível durante todo o ano nos postos 
de saúde do país.
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CIP realiza formatura de Curso de 
Salgadeiros da Costa Sul

Alunos aprendem técnicas de manipulação de alimentos e modelagem de salgados

Beatriz Rego | PMSS

O Centro Integrado Profissionalizante (CIP), da 
Secretaria de Educação de São Sebastião, promoveu, 
na última terça-feira (18), a formatura de 17 pesso-
as no Curso de Salgadeiro realizado em parceria com 
Instituto Verdescola, em Barra do Sahy, na Costa Sul 
do município.

De acordo com o professor Arnaldo Morais, cer-
tificado pelo Senai, o curso teve duração de quatro 
semanas e foi bastante proveitoso. “Tivemos alunos 
desde o nível iniciante até alguns mais experientes 
que queriam aprimorar suas técnicas. Em ambos os 
casos todos saem daqui preparados e qualificados 
para começar seu negócio próprio”, explicou.

A secretaria da Educação valoriza muito o investi-
mento feito na Costa Sul, e pretende levar mais cur-
sos para a população. A pasta ressalta também que a 
parceria com o Instituto Verdescola é muito impor-
tante para o município.

Para a formanda Valdineis Santos Cruz, o curso foi 
maravilhoso e agregou muito conhecimento. “Nun-
ca tinha feito nada na área de culinária e estou sain-
do daqui segura e capacitada para fazer os salgados e 
vender”, disse. “Aprendemos todas as técnicas desde a 
higiene na cozinha, manipulação dos alimentos até a 
modelagem de cada salgado específico”, relatou.

Já a aluna Milena Pinheiro Santos contou já ter fei-
to outros cursos, porém enfatizou que este foi sensa-
cional. “O professor é excelente, tirou todas as nossas 
dúvidas e nos tornou profissionais muito melhores e 
com capacidade de produzir um alimento de qualida-
de. Foi uma grande oportunidade”, afirmou.
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Atleta sebastianense garante boa classificação 
no Adventure Camp em Ubatuba

Fátima garantiu o terceiro lugar e Santos,  
o oitavo na Classificação Geral

Divulgação

A ultramaratonista de monta-
nha, Fátima de Miranda, parti-
cipou no fim de semana do Ad-
veture Camp 12 km, na Praia de 
Fortaleza, em Ubatuba. A atleta 
conquistou o terceiro lugar na 
Classificação Geral.  Giulianno 
Lúcio dos Santos, outro atleta lo-
cal, também correu e garantiu a 
oitava posição no geral.

A prova faz parte de um circui-
to anual de corridas. Fátima com-

3ª Conferência Municipal das Mulheres 
contará com horários especiais de ônibus

Encontro será no dia 22, das 8h às 18h, nas dependências da Etec no Porto Grande

Moradores do Centro e das Costas Norte e Sul participaram 
das discussões que resultaram em demandas e propostas

Cristiane Castro, Rosângela Falato e Leonardo Rodrigues | PMSS
Para melhor atender o público que deseja participar da 3ª Conferência Munici-

pal de Políticas Públicas para as Mulheres a ser realizada no sábado (22), na Etec 
(Escola Técnica Estadual), o evento contará com horários especiais de ônibus 
para atender as comunidades das Costas Norte e Sul de São Sebastião.

De acordo com a organização, a empresa Ecobus disponibilizou um itinerário 
especial com saída às 6h30 da Costa Sul, a partir do PSF de Boracéia passando 
pelo Sítio Velho, em Barra do Una, pelo KM 178 da SP-55, pelo trevo de Juquehy, 
pela Vila Sahy, mais precisamente no ponto do Areião, por  todos os pontos de 
Cambury e finalmente por Maresias.

Já a saída da Costa Norte será às 7h, do Centro Comunitário do Jaraguá.
Em ambos os percursos, o ônibus passará, normalmente, por todos os pontos 

até chegar à escola, situada no Porto Grande, na região central da cidade.
Pré-conferências
Moradores das três regiões do município tiveram oportunidades de participar 

das pré-conferencias onde vários assuntos pertinentes ao universo feminino fo-
ram abordados e discutidos resultando em um vasto material a ser apresentado 
na Conferência Municipal.

Organizadas pelo Conselho Municipal da Condição Feminina, com apoio da 
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano, as pré-conferências ocorre-
ram na Topolândia (Centro), no Jaraguá (Costa Norte) e também em Maresias 
(Costa Sul). Houve ainda uma reunião, extra, com os moradores de Juquehy, tam-
bém na Costa Sul.

O objetivo dos encontros foi discutir e reivindicar melhorias no contexto polí-
tico para as mulheres e desta forma garantir os direitos de igualdade no âmbito da 
saúde, trabalho, segurança no lar entre outros, direcionado à mulher.

Municipal
As demandas e propostas abordadas em todas as discussões serão apresentadas 

na Conferência Municipal visando alcançar medidas que surtam mudanças, as 
quais, na opinião da presidente do Conselho da Condição Feminina de São Se-
bastião, Priscila Siqueira, só acontecerão com a participação efetiva das mulheres 
em busca de soluções para seus problemas e, consequentemente, da sociedade.

Jornalista, Priscila frisou que no Brasil, a cada 5 minutos, uma mulher sofre 
violência e 10 morrem por dia, e  lembrou que as mulheres representam 52% 
da população e do número de eleitores no país, índice significativo, o que tor-
na essencial reverter a condição de atendimento e tratamento às mulheres que 
também está ligada à questão cultural. Ela também defende que enquanto todos, 
homens e mulheres, não forem tratados com a mesma dignidade, não haverá uma 

pletou a prova com o tempo de 
1h38 e Santos com 1h25. Apro-
ximadamente 200 atletas partici-
param da etapa que contou com 
um percurso de trilha, cachoeira 
e praia.

O ultramadatonista destacou 
que agora seu foco está voltado 
ao próximo XTerra 2, previsto 
para acontecer no fim do mês em 
Ilhabela. “Essa prova foi mais di-
fícil e serviu como um bom trei-

no para a próxima competição de 
50km, no XTerra 2”, frisou Giu-
lianno Santos.

Os atletas contam com o apoio 
da Prefeitura, por meio da Secre-
taria de Esportes e demais parcei-
ros, como Eduardo Massucato, 
fisioterapeuta, Luizinho Funcio-
nal, Wizard, FASS (Faculdade de 
São Sebastião), Studio Life, JVM, 
Kailash Artigos Esportivos e Nu-
tricionista Luciene Rego. 

sociedade justa.
Em São Sebastião, a III Conferência da Mulher também pretende ouvir o uni-

verso feminino sobre temas abordados em edições anteriores para constatar as 
conquistas até o momento. E de acordo com a organização, um ganho do movi-
mento de mulheres foi a criação da Coordenadoria Municipal da Mulher, institu-
ída em 2014. Trata-se de uma estrutura da Prefeitura, que coordena as políticas 
públicas femininas nas diversas Secretarias de Governo de São Paulo.

Serviço: A 3ª Conferência Municipal será realizada das 8h às 18h, na Etec, ins-
talada na rua Ítalo Nascimento, 366, no Porto Grande, região central da cidade. A 
entrada é aberta à toda população.
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‘Mutirão nos Bairros’ concentra 
esforços no Porto Grande

Seadre concentra esforços no Porto Grande, região central da cidade

Leonardo Rodrigues/PMSS

A Prefeitura de São Sebastião, através da 
Seadre (Secretaria das Administrações Re-
gionais), levou os trabalhos de ‘Mutirões nos 
Bairros’ ao Porto Grande, na terça-feira (18). 
A ação começou com mãos à obra nas ruas e 
praças.

Logo pela manhã, o Porto Grande recebeu 
força-tarefa para manutenção do bairro. A 
equipe se dividiu em várias frentes e conta-
ram com apoio de caminhões e máquinas no 

auxílio à limpeza. Os serviços e cuidados com 
as vias públicas permanecerão no bairro até a 
próxima sexta-feira (21).

Durante os mutirões são realizados pintura, 
reforma, remoção de poda, limpeza de terre-
nos baldios, guias e sarjetas, aberturas de valas 
entre outros. Os trabalhos envolvem diversos 
braçais, máquinas e veículos pesados, como 
trator e caminhões. 

De acordo com o secretário das Adminis-

trações Regionais (Seadre), Sérgio Félix, há 
em paralelo caminhões e máquinas no Pontal 
da Cruz, também na região central da cidade, 
para trabalhos de manutenção e retirada de 
poda.

Segundo o secretário, os serviços no bairro 
devem seguir na próxima semana para a Vila 
Amélia, no Centro da cidade. Na semana pas-
sada, o mutirão da Seadre concluiu os serviços 
na Topolândia, também na região central.


