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eDItal De conVocaÇÃo 53
concUrSo pÚBlIco 01/2014

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SE-
BASTIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, e considerando o resul-
tado Final e Classificação dos aprovados 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 Classificação 
Final e Homologação, publicados no site da Prefeitura Municipal de São Se-
bastião e SH Dias Consultoria, 
RESOLVE:
Art. 1º - Convocar os candidatos aprovados para o emprego público, para ser 
lotado na Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, município de São 
Sebastião, conforme anexo I: 
Art. 2º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endere-
ço: Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391, 2º piso, - Centro, entre os dias 14 
(segunda-feira) e 15 (terça-feira) de setembro 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 exi-
gidos 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 corren-
te (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 Judiciá-
rio, conf. item h  do edital de abertura deste concurso ou protocolo de soli-
citação 
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 procura-
dor, 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 ha-
bilitado, 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 estive-
rem 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  automaticamente ELIMINADO do concurso.
Art. 5º - 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 setembro de 2015.

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

aneXo I 
Auxiliar Administrativo
 Classif./Insc./ Candidato
63 MAA 504561 MARCELO EDUARDO SEABRA

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: _________  Classi-
ficação: _____ ° lugar .
O (A) candidato (a) acima identificado (a):
(    ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, não haver sofrido, no exer-
cício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de 
advertência, multa, suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão pú-
blico 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, confor-
me 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 Federação na qual teria como parte lesada a ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA.
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo cível, com sen-
tença transitada em julgado em ___/_____/_____, no Tribunal de 
Justiça do Estado ___________, no qual teria como parte lesada a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser resumi-
do):_____________________________________.
(     ) DECLARA não ter sido condenado (a) em processo criminal em qual-
quer Estado da Federação.
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo criminal, com sentença 
transitada em julgado em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Es-
tado _________________, com seguinte teor (podendo ser resumido):
____________________________________________________
____________________________________________________
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo penal com sen-
tença transitada em ___/_____/_____, no Tribunal de Jus-
tiça do Estado__________, 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 chamamento 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 res-
ponsabilidade penal pela prática 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

l e I - nº 2342/2015

“Dispõe sobre celebração de convênio com o Governo do Estado de São Pau-
lo – Operação Verão”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI,  Prefeito Municipal de São Sebastião, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara  Municipal aprovou e 
ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Artigo 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com o Go-
verno do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, com vistas ao reforço temporário do efetivo da Polícia 
Militar neste Município, na chamada “Operação  Verão”.
Artigo 2º- As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta 
das seguintes  dotação  orçamentária: Função 06, Sub-função 181, Programa 
8003 e ação 2.270,:  no total de R$ 936.602,33.                          
Artigo 3º- Esta Lei entrará em vigor na data sua publicação.
São Sebastião,        10       de setembro de 2015.

ernane BIlotte prImaZZI
Prefeito 

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei  nº  28/2015
SAJUR/nsa

eDItal para conHecImento pÚBlIco n° 025/2015

A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de São Sebastião – (CMDCA), no uso de suas atribuições legais, 
torna público o que segue: 
a) Considerando a Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990; 
b) Considerando a Lei Federal nº 12.696, de 25 de julho de 2012; 
c) Considerando a Resolução do CONANDA nº 170, de 27 de janeiro de 
2015; 
d) Considerando a Lei Municipal nº 1078, de 18 de dezembro de 1995; 
e) Considerando a Lei Municipal nº 1624, de 06 de março de 2003; 
f ) Considerando a Lei Municipal nº 2187, de 27 de março de 2012; 
g) Considerando a Resolução CMDCA n° 003, de 21 de julho de 2015; 
h) Considerando as decisões aprovadas na Assembleia extraordinária realiza-
da no dia 09 de agosto de 2015. 
INFORMA e CONVOCA os vinte aprovados na prova escrita, à concorrer 
ao cargo de conselheiro tutelar, para participar do sorteio de números dos 
candidatos, que acontecerá no dia 14 de setembro de 2015, na secretaria de 
Educação de São Sebastião, situada na Rua Mansueto Pierotti, Edifício Lucin-
da Pierotti – Centro – São Sebastião, às 16H00 horas. Assim, para que chegue 
ao conhecimento de todos expedimos e publicamos o presente edital. Lista 
de convocados Anexa.
São Sebastião, 10 de agosto de 2015.

cristiane leal assunção de Sales
Coordenadora da Comissão Eleitoral

ato ratIFIcatorIo De DISpenSa De lIcItaÇÃo
Nos termos do parecer da Procuradoria Jurídica, RATIFICO O ATO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento nos art. 24, inciso X da Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações, referente ao Processo Administrativo n.º 
1080/2015, para celebração do Contrato Administrativo da locação de imó-
vel não residencial sito à Rua Benjamim Manoel Santos, n.º 84- Bairro Bois-
sucanga, com destinação ao gabinete do vereador José Reis de Jesus Silva.
São Sebastião, 10 de setembro de 2015.

luiz antonio de Santana Barroso
Presidente

extrato do 02º termo aditivo ao contrato administrativo – 2013Se-
DUc037 – processo n.º 60.760/13
Contratado: Erlane José Lacerda Pereira 
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A alteração do prazo de vigência do Contrato Original e alteração do 
valor pago a título de aluguel.
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 39.069,72 (trinta e nove mil e sessenta e nove reais e setenta e dois 
centavos).
Modalidade: DJ n.º 013/13.
Data: 26.06.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo contratante e Rogério da Silva Calisto 
pelo contratado. 

extrato do termo de rescisão amigável do contrato administrativo – 
2015SeSaU027 – processo n.º 60.388/15
Contratada: Associação Instituto Chuí de Psiquiatria
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: a rescisão amigável do Contrato Administrativo n.º 2015SESAU027, 
celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO e a empresa ASSO-
CIAÇÃO INSTITUTO CHUÍ DE PSIQUIATRIA, contratada através da 
Dispensa por Justificativa n.º 03/15, para prestação de serviços de internação 
em clínica especializada em tratamento psiquiátrico para atender um usuário 
da rede pública de saúde do município de São Sebastião.
Modalidade: DJ n.º 03/15.
Data: 27.07.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo contratante e Filipe Costa Pinto pela 
contratada.

ato ratIFIcatÓrIo De IneXIgIBIlIDaDe De lIcItaÇÃo

Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O 
ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Ad-
ministrativo n.º 61.160/15 (IN n.º 014/15), com fundamento no inciso III 
do Artigo 25º da Lei 8666/93 e suas alterações, para contratação de empresa 
especializada em promoção de espetáculos artísticos para apresentação artís-
tica da banda “Voz da Verdade” no evento VII Glorifica Litoral, em atendi-
mento a Secretaria de Cultura e Turismo.
São Sebastião, 10 de setembro de 2015.

reinaldo luiz de Figueiredo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ato ratIFIcatÓrIo De IneXIgIBIlIDaDe De lIcItaÇÃo

Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O 
ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Ad-
ministrativo n.º 61.161/15 (IN n.º 015/15), com fundamento no inciso III 
do Artigo 25º da Lei 8666/93 e suas alterações, para contratação de empresa 
especializada em promoção de espetáculos artísticos para apresentação artís-
tica da cantora “Ana Nobrega” no evento VII Glorifica Litoral, em atendimen-
to a Secretaria de Cultura e Turismo.
São Sebastião, 10 de setembro de 2015.

reinaldo luiz de Figueiredo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ato ratIFIcatÓrIo De IneXIgIBIlIDaDe De lIcItaÇÃo

Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O 
ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Ad-
ministrativo n.º 61.163/15 (IN n.º 016/15), com fundamento no inciso III 
do Artigo 25º da Lei 8666/93 e suas alterações, para contratação de empresa 
especializada em promoção de espetáculos artísticos para apresentação artís-
tica do cantor “PG” no evento VII Glorifica Litoral, em atendimento a Secre-
taria de Cultura e Turismo.
São Sebastião, 10 de setembro de 2015.

reinaldo luiz de Figueiredo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 nome regIStro  mÚltIpla  DISSertatIVa  pontUaÇÃo 

  geRAl eScolHa  FInal

1 ANDREA MARINA HIRAOKA 25.584.099.-8 72 10 82
2 VINICIUS MATOS DOS SANTOS 40.511.747-4 66 9 75
3 RHAIANE DE OLIVEIRA RAMOS 48.789.369-4 63 8 71
4 VÂNIA CAVALCANTE DA SILVA 23.741.857-5 63 7 70
5 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS 45.652.091 57 9 66
6 NATHALIE DE ASSIS PACHECO 317.447.198-29 57 9 66
7 SOLANGE WOLF FISCHER 13.045.098-4 60 5 63
8 APARECIDA REGINA PIRES RAIMUNDO 28.381.522-X 57 6 63
9 TALITA DE ASSIS PASSOS 35.148.997-6 51 9,5 60,5
10 SHEILA ALVES HARAGUCHI 35.695.705-6 51 9 60
11 ROSANGELA FARIAS LUZ  12.156.354 51 9 60
12 RAFAEL RIBEIRO DE ALMEIDA  27.737.716-X 51 9 60
13 JABES BORGES DE SOUZA 7.588.834-8 51 5 56
14 ELISANGELA CRISTINO BARBOSA E SILVA  24.684.697-5 48 8 56
15 VALQUIRIA LOPES SOUZA FERREIRA  44.683.157-8 51 4 55
16 LUCIANA AMARAL FELIX SILVA 21.475.214-8 45 7 52
17 ROSE MARY ORNELLAS GOMES 59.574.696-2 48 4 52
18 CINTIA FERREIRA OLIVEIRA 33.012.888-7 48 3 51
19 ANA PAULA LEANDRO  35.678.410-1 45 4 49
20 MARIA HELENA MIRANDA DE LIMA TORRICELLI 12.388.767-7 42 7 49
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Pintar ao vivo e terminar o quadro em pou-
cos minutos. Este é o dom do pastor Pedro de 
Faria, residente em Taubaté, no Vale do Para-
íba, e que pela segunda vez participa do Glo-
rifica Litoral expondo e comercializando seus 
trabalhos.

Acompanhado pela esposa Noemi e pela fi-
lha Alice, o pastor Pedro de Faria já esteve an-
teriormente no evento aproveitando o espaço 
para mostrar seu talento que, a cada ano, atrai 
mais olhares.

De acordo com Noemi, com a venda dos 
quadros, o casal consegue manter a “Ágape”, 
uma casa de apoio a dependentes químicos.

No local o tratamento é feito com muita 
oração, leitura da Bíblia, louvor e adoração. 
“Medicação só é ministrada ao interno com 
receita médica, ou seja, se temos um paciente 
cardíaco, respeitamos os remédios que ele usa 
periodicamente, se é hipertenso, também. Mas 

se o problema for dependência química, pro-
priamente dito, o nosso remédio é Jesus, muita 
oração e atividades que preencham o dia-a-dia 
do interno”, comentou, acrescentando que a 
equipe é formada por médico, assistente social 
e psicólogo.  “Mantemos 50 vagas e oferece-
mos aos nossos internos atividades variadas 
como artesanato, marcenaria e trabalhos na 
horta”, declarou.

Segundo informou, o dom do pastor foi des-
coberto em uma época bastante difícil. “Pas-
sávamos por um sério problema econômico, 
então orei para Deus e pedi uma solução. Na 
mesma época apareceu na casa um rapaz, um 
artista plástico que pintava em azulejos. 

Ele tentou ensinar a técnica para todos nós, 
mas somente meu marido aprendeu e por sete 
anos isso nos ajudou. Há uns dois anos ele 
aprendeu também esta técnica, de pintar em 
tela, ao vivo, sem esboço, usando apenas sua 

Foto: Arnaldo Klajn | PMSS

Pastor de Taubaté pinta telas ao vivo 
dentro do VII Glorifica Litoral

Venda das telas ajuda a manter casa de apoio aos dependentes químicos

imaginação e em meia hora consegue iniciar 
e terminar um quadro; as vendas dessas obras 
nos ajudam a completar a renda para manu-
tenção da casa”, explicou Noemi.

A instituição, aberta à visitação, se localiza 
na Estrada do Barreiro, 700, onde fica o Sítio 
dos Barreiros. “Estamos sempre com as nossas 
portas abertas àqueles que queiram conhecer 
nosso trabalho que ainda inclui a realização de 
eventos sociais visando a integração dos nos-
sos internos, como a Noite da Pizza, por exem-
plo”, mencionou. 

“Todos são convidados a participar dessa 
obra voluntária”, observou.

O pastor/artista plástico continuará a expor 
neste fim de semana dentro da Praça de Even-
tos do Glorifica Litoral.  

Serviço: Quem se interessar pelos quadros 
do pastor Pedro de Faria, pode encomendar 
pelo telefone (12) 9 9746-6107.

Pastor trabalha em suas telas ao vivo e agrada os espectadores
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A Prefeitura de São Sebastião e a Associação de 
Pousadas e Hotéis de Maresias (APHM) inicia-
ram conversas para a elaboração de um calendá-
rio de atividades e eventos no bairro de Maresias, 
na Costa Sul do município.

A parceria visa o fomento de eventos esporti-
vos, ações integradas da prefeitura e outros pro-
jetos.  A associação é formada por empresários 
e comerciantes locais. Segundo Niuara Tedesco, 
que faz parte da diretoria da APHM, a socieda-
de conta com a união de 21 hotéis, responsável 
por cerca de 60% da hospedagem em Maresias, 
com aproximadamente 3 mil leitos para a capa-
citação de receber eventos de médio e grande 
porte. “A APHM também elaborar roteiros turís-
ticos, fomentamos a prática do turismo esportivo 
e contamos com diversos restaurantes parceiros. 
Essa união com a Prefeitura, Maresias só tem a 
ganhar”, comenta. 

Rodrigues Alves Costa, que também faz parte 
da diretoria da associação, considera que a aproxi-
mação da sociedade organizada com o Poder Pú-
blico deve ser estimulada para o desenvolvimento 
da cidade. “A ideia é que Maresias estimule outros. 
O objetivo é mostrar que é possível se organizar e 
fazer algo semelhante também em outros bairros”, 
comenta. Também marcaram presença na reunião 
com o secretário Fábio Lopez, outros dois inte-
grantes da diretoria da APHM, Maurício Tedesco 
e André Teston.  Representantes da prefeitura e os 
dirigentes da associação voltam a se reunir daqui 
há 15 dias para dar continuidade ao projeto e ela-
borar planos já para a próxima temporada. 

Prefeitura e associação firmam parceria para 
elaborar calendário de atividades em Maresias

O secretário Fábio Lopez e dirigentes da APHM elaboram ações para atrair 
eventos e estimular atividades no bairro

O espetáculo infantil “Frozen – Uma Aventura Conge-
lante” vai lotar a plateia do Teatro Municipal na tarde deste 
domingo (13) em duas sessões que tiveram a venda de seus 
ingressos esgotada.

Com início da primeira sessão às 16h e da segunda às 
18h, a peça conta a estória das irmãs Anna e Elsa. A caçula 
Anna adora sua irmã Elsa, mas um acidente envolvendo os 
poderes especiais da mais velha, durante a infância, fez com 
que os pais as mantivessem afastadas. 

Após a morte deles, as duas cresceram isoladas no caste-
lo da família, até o dia em que Elsa deveria assumir o reina-
do de Arendell.

Com produção nacional de Rick Amaral, o espetáculo 
tem direção de Thiago Ramos, que também entra em cena 
a ao lado dos atores Aleksander Reis, Samantha Delfino, 
Maira Naara, Vitória Costa, Iris Manz, Samara Sales, Daniel 
Augusto e Rick Leone. A classificação é livre.

Foto: Divulgação

“Frozen – Uma Aventura Congelante” promete 
encantar público do Teatro Municipal

Espetáculo infantil tem duas sessões lotadas neste domingo
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Começa na noite desta sexta-feira (11), e vai até o domingo (13), a tradi-
cional Festa de Santa Rosa de Lima na área de lazer do bairro do Jaraguá, na 
Costa Norte de São Sebastião.

Com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, a festa começa sempre às 
20h e conta com barracas de alimentação, sorteio de prêmios e apresentações 
culturais e musicais.

Confira a programação cultural:
Dia 11 | Oficinas Culturais: Dança de Rua

Show: Trio Sertanejo
Dia 12 | Oficinas Culturais: Apresentação de Jazz

Show: Luciano Mendes e Banda
Dia 13 | Oficinas Culturais: Locking Dance 

Show: Os Harrys

História
As atividades da comunidade para formação da Capela de Santa Rosa de 

Lima tiveram início no ano de 1990 por meio das atividades promovidas por 
um jovem de nome Eduardo e da irmã religiosa Paula Francisnete, da Paró-
quia Nossa Senhora do Amparo, que promoviam encontros de jovens na es-
cola “Fazenda Jaraguá” atual Escola Municipal Professora Maria Alice Rangel.

A missa era celebrada uma vez por mês, assim também como a Celebração 
da Palavra, pela Irmã Paula Francisnete. Aos poucos algumas jovens se uniram 
ao grupo, vindas das atividades nas comunidades vizinhas, como Senhor Bom 
Jesus e Nossa Senhora da Glória, hoje Paróquia Nossa Senhora da Glória. O 
grupo promovia terços, novenas e procissões, além de atividades para a co-
munidade; tornaram-se posteriormente administradoras da capela.

No ano de 1991, Frei José Aussems e alguns de seus amigos benfeitores, 
conseguiram uma ajuda para a compra de um terreno, sendo que uma dessas 
pessoas era uma mulher que durante sua vida juntou dinheiro, não se casou e 
se tornou professora. Foi esta mulher que, quando fez a doação destas econo-
mias, pediu que a capela tivesse o nome da santa de sua devoção, Santa Rosa 
de Lima. 

A segunda fase da 11ª Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas pú-
blicas (Obmep) vai acontecer neste sábado (12), a partir das 14h30. Todas as 
unidades escolares da rede de Ensino de São Sebastião irão participar desta 
etapa, cerca de 200 estudantes estão inscritos na olimpíada. O polo da Costa 
Norte e região Central será na escola estadual Maísa Theodoro da Silva, no 
Centro. Já o polo da Costa Sul será na escola estadual Walkir Vergani, em Boi-
çucanga.

A Olimpíada é uma realização do Instituto Nacional de Matemática Pura 
e Aplicada - IMPA - e tem como objetivo estimular o estudo da matemática e 
revelar talentos na área. A Obmep já ofereceu a mais de 36 mil alunos a opor-
tunidade de estudar Matemática por um ano, com bolsa do CNPq (Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e mais de 1800 alu-
nos já participaram do programa como ouvintes.

Ela é dirigida aos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e aos 
alunos do Ensino Médio das escolas públicas municipais, estaduais e federais, 
que concorrem a prêmios de acordo com a sua classificação nas provas. Pro-
fessores, escolas e secretarias municipais de educação dos alunos participan-
tes também concorrem a prêmios.

Em 1992 já era realizada a celebração de missas no local, uma vez por mês, 
e neste mesmo ano o Frei Aussems foi transferido, sem deixar de colaborar 
com a comunidade religiosa até 1994, quando, já sob a administração de Frei 
Luiz Fernando Mendonça, foi formado o primeiro conselho administrativo.

Até o dia 1º de agosto deste ano de 2015 a comunidade católica pertencia 
a Paróquia Nossa Senhora do Amparo, no bairro São Francisco, e administra-
da pelos Frades, mas, desde então se tornaram ‘Pró Paróquia Santa Rosa de 
Lima’, administrada pelo Pároco Padre Marcos Vinicius Rosa, que pertence as 
comunidades, Senhor Bom Jesus – Enseada, Sagrada Família – Canto do Mar, 
Santa Terezinha do Menino Jesus – “Jaraguá do Alto” (Parque Savero). 

Há seis anos a festa vem tomando grande proporção e precisou mudar de 
lugar, indo da lateral da capela para outros locais a cada ano, sendo este ano 
realizada na área de lazer do Jaraguá. 

Festa de Santa Rosa de Lima leva animação 
para a comunidade do Jaraguá na Costa Norte

Segunda fase da olimpíada 
brasileira de matemática 

acontece neste sábado (12)
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Aconteceu, nesta quinta-feira (10), no Teatro Municipal de São 
Sebastião, a premiação da V Copa Fieis em Cristo, com entregas 
de troféus e medalhas aos destaques

A cerimônia foi iniciada com a apresentação musical da canto-
ra Denise Fuly e Davi Junior. Também foi apresentada uma men-
sagem do jogador brasileiro, da seleção alemã de futebol, Cacau, 
sobre o projeto social “Esportes para a Vida”, da Organização Não 
Governamental “ Visão Mundial”, representada no evento  pelo 
Coordenador de relações Institucionais, Rafael Bandeira.

Na categoria Feminino, a equipe da igreja Metodista Wesleyana 
foi a campeã e ganhou mais três prêmios, com a melhor goleira, 
Marcia Lopes, a artilheira da competição com 11 gols, Bruna Lu-
ana, e o time mais disciplinado. A atleta Adrielle Santos levou o 
troféu revelação.

Foto: Halsey Madeira|PMSS

Copa Fieis em Cristo realiza premiação 
aos destaques da 5ª edição

Troféus e medalhas foram entregues aos atletas, equipes e torcidas

A igreja Palavra de Vida dominou as premiações na categoria 
Veterano. Wilson Piazza ficou com o prêmio de melhor goleiro, 
Aldo Gibison de artilheiro e Dalto Silvano de jogador revelação. A 
equipe também recebeu o troféu de mais disciplina. 

Na categoria Adulto, a Assembleia de Deus Barequeçaba levou 
o primeiro lugar. Maurício Gonçalves foi eleito o melhor goleiro; 
Rubens dos Santos foi o jogador que mais balançou as redes, com 
16 gols e Diego Lima, da Metodista Wesleyana, foi eleito o joga-
dor revelação. A igreja Batista Nova Galileia conquistou o título 
de equipe disciplinada.

A melhor torcida (Palavra de Vida) recebeu uma tevê de 40 po-
legadas, doada pela empresa Ecobus. A 5º edição da Copa Fiéis em 
Cristo arrecadou 55 cestas básicas e 105 litros de leite que foram 
repassados ao Fundo Social de Solidariedade. 

Na categoria Adulto, a Assembleia de Deus Barequeçaba levou o primeiro lugar, 
enquanto na feminina, o prêmio foi para igreja Metodista Wesleyana


