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preFeItUra Do mUnIcÍpIo De SÃo SeBaStIÃo
eDItal De aBertUra De InScrIÇÕeS  - cIp - nº 004/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, Estado de São Paulo, por intermédio do Centro Integra-
do Profissionalizante (CIP), vinculada a Secretaria Municipal da Educação (SEDUC), nos termos da legislação 
vigente, torna pública a abertura de inscrições ao Processo Seletivo objetivando o preenchimento das vagas para 
os Cursos de SALGADEIRO; CONFEITARIA PARA CAFETERIA; CHOCOLATEIRO; CONFEITEIRO; 
FABRICAÇÃO DE GELEIAS E DOCES DE FRUTAS; SOPAS, CREMES E CALDINHOS; SALADEIRA E 
ENTRADAS FRIAS (GARDE MANGER); MASSAS E MOLHOS ARTESANAIS E TOMATES SECOS MA-
RINADOS.

InStrUÇÕeS eSpecIaIS

1 - DaS DISpoSIÇÕeS prelImInareS
1.1 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas existentes, distribuídas em Turmas com no míni-
mo 16 alunos, em período diurno e noturno.
1.2 São condições prévias para a inscrição no Processo Seletivo: 
1.2.1 ser brasileiro ou gozar das prerrogativas dos Decretos nº 70.391/72 e 70.436/72;
1.2.2 ser residente no município de São Sebastião;
1.2.3 Ter a idade exigida em cada curso, conforme indicado no quadro abaixo:

cUrSo IDaDe mÍnIma eXIgIDa
SALGADEIRO TER NO MÍNIMO 16 ANOS COMPLETOS
CONFEITARIA PARA CAFETERIA TER NO MÍNIMO 16 ANOS COMPLETOS
CHOCOLATEIRO TER NO MÍNIMO 16 ANOS COMPLETOS
CONFEITEIRO TER NO MÍNIMO 16 ANOS COMPLETOS
FABRICAÇÃO DE GELEIAS E DOCES DE FRUTAS TER NO MÍNIMO 16 ANOS COMPLETOS
SOPAS, CREMES E CALDINHOS TER NO MÍNIMO 16 ANOS COMPLETOS
TOMATES SECOS MARINADOS TER NO MÍNIMO 16 ANOS COMPLETOS
MASSAS E MOLHOS ARTESANAIS TER NO MÍNIMO 16 ANOS COMPLETOS
SALADEIRA E ENTRADAS FRIAS (GARDE MANGER) TER NO MÍNIMO 16 ANOS COMPLETOS
1.2.4 Ter a formação mínima exigida em cada curso, conforme indicado no quadro abaixo:

cUrSo IDaDe mÍnIma eXIgIDa
SALGADEIRO ENSINO FUNDAMENTAL I (5º ANO COMPLETO)
CONFEITARIA PARA CAFETERIA ENSINO FUNDAMENTAL I (5º ANO COMPLETO) 
CHOCOLATEIRO ENSINO FUNDAMENTAL I (5º ANO COMPLETO)
CONFEITEIRO ENSINO FUNDAMENTAL I (5º ANO COMPLETO) 
FABRICAÇÃO DE GELEIAS E DOCES DE FRUTAS ENSINO FUNDAMENTAL I (5º ANO COMPLETO)
SOPAS, CREMES E CALDINHOS ENSINO FUNDAMENTAL I (5º ANO COMPLETO) 
TOMATES SECOS MARINADOS ENSINO FUNDAMENTAL I (5º ANO COMPLETO)
MASSAS E MOLHOS ARTESANAIS ENSINO FUNDAMENTAL I (5º ANO COMPLETO) 
SALADEIRA E ENTRADAS FRIAS (GARDE MANGER) ENSINO FUNDAMENTAL I (5º ANO COMPLETO)

1.2.5 No ato da inscrição apresentar os originais dos documentos: RG, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊN-
CIA E ESCOLARIDADE.

2 – InScrIÇÕeS
2.1 As inscrições serão efetuadas pessoalmente pelo interessado. Em caso de menor de 18 anos, pelo responsá-
vel legal, no período de 16 de setembro de 2015 ao dia 18 de setembro de 2015, das 08h30min às 17h30min, 
no Centro Integrado Profissionalizante (CIP), de São Sebastião, localizada na Rua Antonio Pereira da Silva, nº 
56, Topolândia, São Sebastião.

2.2 A inscrição implica no conhecimento e aceitação expressa de todo o disposto neste Edital, bem como:
2.2.1 Conhecer, entender, aceitar e submeter-se às condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
2.2.2 A apresentação dos documentos comprobatórios, e suas respectivas cópias, das condições exigidas no 
item anterior será feita por ocasião da matrícula. 
2.3 A não apresentação da referida documentação é fator de cancelamento de todos os efeitos da inscrição.
2.4 Não serão aceitas inscrições fora do período mencionado acima. Verificado, a qualquer tempo, o recebimen-
to destas e que não atenda a todos os requisitos fixados, será a mesma cancelada.
2.5 As informações prestadas na inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo a Comissão 
Especial de Seleção do Centro Integrado Profissionalizante o direito de excluir do Processo Seletivo aquele que 
preenchê-la com dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja 
constatado posteriormente.
2.6 Não serão aceitos pedidos para alteração de dados relatados, implicando no desligamento do certame.
2.7 Não serão aceitas inscrições por via postal, eletrônicas, condicionais ou extemporâneas ou por qualquer 
outra via que não as especificadas neste Edital.
2.8 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital.
2.9 Nos termos do que dispõe a legislação pertinente, 5% (cinco por cento) das vagas existentes serão destina-
das a pessoas com necessidades especiais.
2.10 Para cálculo do número de vagas serão desprezadas as frações inferiores a 0,5 (cinco décimos), respeitan-
do-se o critério de aproximação para o número inteiro subseqüente, das frações iguais ou superiores a 0,5 (cinco 
décimos).
2.11 Serão considerados pessoas com necessidades especiais aqueles que se enquadrarem nas categorias discri-
minadas nos art. 4º do Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/99.
2.12 Não serão consideradas como deficiência, os distúrbios passíveis de correção.
2.13 O candidato com necessidades especiais que, na ocasião de sua inscrição, não declarar essa condição, não 
poderá impetrar recurso em favor de sua situação.

3 - Da SeleÇÃo e lIStagem FInal
3.1 Serão divulgadas duas listas com os candidatos selecionados, sendo uma geral (todos os candidatos) e outra 
especial (pessoas com necessidades especiais). 
3.2 Não ocorrendo o preenchimento de candidatos para as vagas reservadas a pessoas com necessidades espe-
ciais, essas serão preenchidas pelos demais candidatos.
3.3 A listagem geral (todos os candidatos) e outra especial (pessoas com necessidades especiais) serão publica-
das no site www.saosebastiao.sp.gov.br, e na sede do Centro Integrado profissionalizante - CIP, localizada a Rua 
Antonio Pereira da Silva, nº 56, Topolândia, São Sebastião/SP.
3.4 Os critérios para fins classificatórios serão os seguintes:

3.4.1 Estar entre os primeiros inscritos conforme a ordem de inscrição constante do protocolo de atendimento.
3.4.2 Ter a idade e a escolaridade mínima exigida por cada curso
3.4.3 Ser residente no Município de São Sebastião – SP.
3.4.4 Todos os critérios supracitados serão objetos de investigação e comprovação, sob pena de exclusão do 
candidato em verificação contrária aos dados apresentados no ato da efetivação de sua matrícula.

4 - DoS recUrSoS
4.1 O candidato poderá interpor recurso, a saber:
4.1.1 referente ao edital de abertura do processo seletivo;
4.1.2 referente ao indeferimento de inscrição;
4.2 Todos os recursos deverão ser interpostos até 02 (dois) dias úteis após a publicação que lhe deu causa.
4.2.1 referente a incorreções ou irregularidades constatadas na execução do processo seletivo, no prazo de 02 
(dois) dias úteis, contados da data da ocorrência das mesmas.
4.3 Os recursos apresentados, deverão ser fundamentados em legislação vigente e nos termos das propostas 
do edital e serão protocolados no Centro Integrado Profissionalizante (CIP) dirigidos à Comissão Especial de 
Seleção do Centro Integrado Profissionalizante designada para a realização do Processo Seletivo.
4.4 Não se conhecerão os recursos que não tenham fundamentação do pedido e sua justificativa.
4.5 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos.

5 – DaS DISpoSIÇÕeS FInaIS
5.1 Caberá à Comissão Especial de Seleção do Centro Integrado Profissionalizante (CIP), a responsabilidade 
pela triagem prévia, definição de critérios classificatórios, apreciação e julgamento dos recursos e elaboração 
das listagens finais.
5.2 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consu-
mada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a 
se publicar, sendo do candidato, a responsabilidade de acompanhar os informativos e demais orientações de seu 
exclusivo interesse no site www.saosebastiao.sp.gov.br.
São Sebastião, 11 de setembro de 2015

angela regIna coUto
SecretarIa De eDUcaÇÃo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

eDItal De pregÃo preSencIal nº 020/15 
proceSSo  lIcItatÓrIo  nº 60.809/15 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA INTERVALO DE EVENTOS 
E REUNIÕES DE TRABALHOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 
147/14 HÁ COTAS PARA MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA DA REALIZAÇÃO: 25/09/2015
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 9:30 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NEVES, 214 – CENTRO – 
SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 4,00 (QUATRO REAIS) OU DISPONÍVEL GRATUITAMENTE, 
NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 11 DE SETEMBRO DE 2015

reInalDo lUIZ FIgUeIreDo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

eDItal De pregÃo preSencIal nº 023/15 
proceSSo  lIcItatÓrIo  nº 60.825/15 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE QUADRO VERDE E QUADRO BRANCO 
PARA UNIDADES ESCOLARES
EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 
147/14 HÁ COTAS PARA MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA DA REALIZAÇÃO: 24/09/2015
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 9:30 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NEVES, 214 – CENTRO – 
SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 4,00 (QUATRO REAIS) OU DISPONÍVEL GRATUITAMENTE, 
NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 11 DE SETEMBRO DE 2015

reInalDo lUIZ FIgUeIreDo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

eDItal De tomaDa De preÇoS nº 002/15
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTU-
RA URBANA EM VIAS DOS BAIRROS TOQUE TOQUE PEQUENO E TOQUE TOQUE GRANDE NAS 
ALAMEDA CAMBURIU,  ALAMEDA TORRES, E NA RUA ANA AYRES DOS SANTOS (TOQUE TOQUE 
PEQUENO), E NA RUA BERALDINO DE MATOS (TOQUE TOQUE GRANDE), COM FORNECIMEN-
TO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA E HORÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DOCUMENTOS E PROPOSTAS: ATÉ 
30/09/2015 ÀS 9:30 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NEVES, 214 – CENTRO – 
SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 4,00 (QUATRO REAIS) 
SÃO SEBASTIÃO, 11 DE SETEMBRO 2015

reInalDo lUIZ FIgUeIreDo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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Aproximadamente 200 estudantes participaram, 
neste sábado (12) da segunda fase da 11ª Olimpíada 
Brasileira de Matemática das escolas públicas (Ob-

Os grupos Descendentes de Rua, de Júnior Ro-
cha, Independance, de Anderson Rodrigues, Sintonia 
Corpo & Arte, da professora Michele Nunes e o gru-
po de dança do Projeto Garoçá, de Mariana Sanches, 
a “Bombom”, esquentaram a noite fria do último sá-
bado, 12, no Centro de Apoio Educacional (CAE) do 
Pontal da Cruz.

Com apoio da Secretaria de Esportes, Cultura e 
Fundo Social, cada grupo no seu estilo reuniu cen-
tenas de espectadores e dançarinos para apreciar os 
trabalhos desenvolvidos pelas Oficinas Culturais – 
Fundação Deodato Santana – além da Master Class 
de Zumba, com o organizador do evento, Anderson 
Andrade, o “TV”.

Aproximadamente 100 quilos de alimentos foram 
arrecadados somente nesta primeira edição, que se-
gundo “TV” foi um sucesso. “Uma honra poder con-
tribuir com o município doando alimentos aos mais 
necessitados e, além disso, promover a interação 
dos grupos de dança, unindo pessoas, fortalecendo 
a linguagem universal da dança em São Sebastião”, 
comentou. A representante do Fundo Social de Soli-
dariedade, Vanda Lopes, acompanhou todas as apre-
sentações e se emocionou com uma apresentação em 
especial, do Projeto Garocá, que é administrado pela 

Foto: Williams Sousa|PMSS

Escolas de São Sebastião receberam segunda 
fase da olimpíada brasileira de matemática

Resultado será publicado no dia 27 de novembro, no site da Obmep

Foto: Damares Oliveira|PMSS 

Master Class de Zumba arrecadou 
cerca de 100 quilos de alimentos

Grupos das Oficinas Culturais “Garoçá” se apresentaram

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano. 
“A dança alimenta a alma e a solidariedade. Estou feliz 

com os resultados que o município vem alcançando 
em diversos segmentos”, disse.

mep). Todas as unidades escolares da rede de Ensi-
no de São Sebastião participaram desta etapa.

A escola estadual Maísa Theodoro da Silva, no 

Centro, foi usada como o polo da Costa Norte e re-
gião central e utilizou oito salas para a realização da 
prova. A escola estadual Walkir Vergani, em Boiçu-
canga, foi o polo da Costa Sul.

A Olimpíada é uma realização do Instituto Nacio-
nal 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 
oportunidade de estudar Matemática por um ano, 
com bolsa do CNPq (Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico) e mais de 
1800 alunos já participaram do programa como ou-
vintes.

É dirigida aos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental e aos alunos do Ensino Médio das es-
colas públicas municipais, estaduais e federais, que 
concorrem a prêmios de acordo com a sua classifi-
cação nas provas. Professores, escolas e secretarias 
municipais de educação dos alunos participantes 
também concorrem a prêmios.

A lista de premiados com as medalhas, 6500 bol-
sas de iniciação científica e 46200 certificados de 
menção honrosa será publicada no dia 27 de novem-
bro, no site www.obmep.org.br.

Estudantes que participaram da olimpíada na Escola Maísa Theodoro

Oficinas Culturais marcaram presença no evento
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Quem esteve na Escola Municipal de Barequeça-
ba neste sábado, 12, se encantou com diversas apre-
sentações programadas pelo “Espaço Chão Caiçara”, 
com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo por 
meio de suas Oficinas Culturais.

A Escola Municipal Maria Francisca Santana de 
Moura Tavolaro, no Pontal da Cruz, realiza em parce-
ria com as mães de alunos o projeto “Mães na Massa”.

De acordo com a coordenadora da unidade Cleide 
Christiano o objetivo do programa, que está sendo 
desenvolvido durante o terceiro bimestre, é o de en-
volver a família em parceria com a escola como es-

Foto: Damares Oliveira|PMSS

“Chão Caiçara” promove mais um fim de 
semana cultural com “Girasonhos”

O projeto é uma parceria entre Associação de Moradores de Barequeçaba e Secretaria de Cultura e Turismo

Dança, maculelê, apresentação de flauta e roda de 
Capoeira – da Fundação Cultural Deodato Santana 
- deixaram a tarde cinzenta do fim de semana bem 
animada.

A atração principal ficou para o final das apresen-

tações e teve como convidado, o grupo “Girasonhos”, 
que veio de São Paulo para completar as comemora-
ções do mês do Folclore Brasileiro.

Contos, Lendas e Causos fazem parte do contexto 
que os seis integrantes trazem para adultos e crianças 
de forma lúdica em várias linguagens, propondo o co-
nhecimento e fortalecimento da Cultura Popular.

Entre os autores, Monteiro Lobato, Irmãos 
Grimm, Ruth Rocha, entre outros escritores inspi-
ram Léo Doktor Czyk, Fernando Boi, Paula Dugaich, 
Cauê Dok, Astro da Sanfona e Vagner Nazareth, que 
fazem uma verdadeira viagem ao mundo da imagina-
ção, envolvendo pessoas de todas as idades. “Criamos 
estórias e buscamos com isso, manter nossa cultural 
viva”, disse Léo que há 20 anos faz parte do grupo.

Lindomar dos Santos, o “Nicinho”, um dos funda-
dores do projeto Chão Caiçara conta que a proposta 
tem sido alcançada desde o começo, valorizando os 
personagens históricos caiçaras e resgatando a cultu-
ra local e nacional.

Para a mãe da aluna Maria Vitória, de 7 anos, que 
se apresentou por meio das Oficinas Culturais, é óti-
mo que as pessoas tenham contato com a cultural na-
cional. “Incentivo minha filha a participar de tudo o 
que promova a arte e que ela também possa ser agen-
te multiplicadora das nossas tradições”, afirmou.

Serviço: Para conhecer o “Espaço Chão Caiçara” e 
ser um apoiador basta comparecer à rua Cantídio de 
Moura Campos, 356 em Barequeçaba.

Foto: Divulgação | PMSS

Escola realiza parceria com mães 
que vivenciam teorias na prática

tratégia de estudo para o conteúdo. “O projeto está 
sendo muito produtivo, trouxemos as mães como 
parceiras da escola. Os alunos vivenciam a teoria na 
prática, e além de aprenderem o conteúdo através de 
uma estratégia diferente, no final ainda degustam sa-
borosas receitas” declarou a coordenadora. A primei-
ra parte do projeto consistiu em convidar as mães que 

tivessem disponibilidade de tempo e que pudessem 
doar seus talentos culinários para trabalhar o gênero 
textual de receita com as turmas dos terceiros anos. 
Já a segunda parte, trabalha com o gênero textual de 
divulgação científica, onde por meio de pesquisas e 
estudos sobre os ingredientes utilizados nas receitas 
os estudantes aprendem diversas informações.

Mães participam de atividades com estudantes sobre escrita e gênero textual

Nem o frio e a chuva desanimaram o público
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A noite do domingo foi bastante movimentada na 
Praça de Eventos do Complexo Turístico da Rua da 
Praia, no Centro Histórico de São Sebastião.  O tem-
po melhorou cooperando para que o VII Glorifica Li-
toral fosse encerrado com chave de ouro pelo cantor, 
compositor e pastor PG.

A programação contou com as apresentações da 
dupla Pedro e Aline, das cantoras Jocymar Oliveira 
e Letícia Savanella, além dos cantores Silvano Fon-
tanelli e Miquéias Medeiros, que mais uma vez bri-
lharam em cena. O Grupo de Teatro  Athos, da Igreja 
Evangélica Cristo é Poder, de Caraguatatuba, ence-
nou uma pequena  peça, “Procurando o Verdadeiro 
Cristão”,que levou a plateia a refletir sobre o assunto.

Logo em seguida, subiu ao palco o pastor Júnior 
Bola, enviado pelo pastor Marco Feliciano para re-
presentá-lo no evento. Feliciano participava de um 
congresso em Minas Gerais e não conseguiu deixar 
os trabalhos em tempo hábil para estar no Glorifica 
Litoral como um dos convidados da última noite de 
programação. “Venho em nome do pastor Marco Fe-
liciano. Ele gostaria muito de estar com vocês nesta 
noite, mas garantiu que no próximo ano estará”, afir-
mou o pastor.

Foto: Michele Rodrigues | PMSS

Cantor PG fecha o VII  Glorifica 
Litoral com chave de ouro

Na última noite o tempo melhorou e um grande público, em sua maioria jovem, compareceu à Praça de Eventos

Júnior Bola falou de sua alegria em poder partici-
par do evento. “É a minha primeira vez, mas sei muito 
bem da responsabilidade de estar aqui, neste evento, 
já  conhecido em todo o País. Parabenizo todos os 
envolvidos pelo excelente trabalho, pessoas usadas 
por Deus para desenvolver esta festa fantástica”,disse. 
“Um grande sucesso para honra e glória do Senhor”, 
frisou.

Rock’n’roll
Com muita personalidade, animação e rock’n’roll, 

PG entrou em cena pouco depois das 22h30 e por 
quase duas horas interpretou grandes sucessos de sua 
carreira bem como as composições de seu novo tra-
balho, S.E.T.E (Senhor, Exaltado Tu És), inclusive o 
carro-chefe que dá nome ao CD e DVD.

Antes de entrar em cena, o cantor, compositor e 
também pastor falou sobre a relevância do Glorifica 
Litoral.  “Ficamos a par da importância deste evento, 
de seu porte no cenário nacional e constatamos a sua 
grandiosidade logo que chegamos aqui para passar-
mos o som”, disse. “A estrutura desta festa é de primei-
ro mundo; o som, a iluminação, o palco, os camarins, 
a Praça de Alimentação, enfim, tudo foi preparado, 

mesmo, para receber bem os seus convidados. Quem 
percorre este grande Brasil sabe muito bem do que 
estou falando”, acrescentou. “E é com muita honra e 
felicidade que participo deste grandioso evento onde 
temos a rica oportunidade de falar sobre as maravi-
lhas que Jesus fez, faz e fará. Estamos em um lindo 
espaço, com um povo também lindo nesta gostosa 
comunhão e o melhor disso tudo, estamos todos aqui 
para exaltar e engrandecer Àquele que é digno de ser 
glorificado”, concluiu.

Para PG, que frisou ser Deus a grande estrela da 
noite, sua participação no encerramento do Glorifica 
Litoral é uma honra. “Agradeço ao carinho das autori-
dades locais, dos pastores e de toda a comunidade de 
São Sebastião. É muito bom ser bem recepcionado e 
saber que tem uma grande galera que curte o nosso 
trabalho e o que apresentaremos nesta noite é exata-
mente isto, muito rock, muita adoração e muita Pala-
vra de Deus”, concluiu.

O Glorifica Litoral, inserido oficialmente nos ca-
lendários municipal e estadual, dentro da Semana 
Sóciocultural Evangélica, é fruto da parceria entre 
a Prefeitura e o Conselho de Pastores de São Sebas-
tião.

PG agita o público com seu rock’n’roll
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A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria das Administrações Re-
gionais (Seadre), levou na tarde da sexta-feira (11), os trabalhos de ‘Mutirões nos 
Bairros’ ao Portal da Olaria. A ação começou nas ruas e praças do bairro.

Na manhã do mesmo dia, a equipe de trabalho da Seadre terminou os serviços 
na Vila Amélia. A equipe se dividiu em várias frentes e contaram com apoio de 
caminhões e máquinas no auxílio à limpeza.

A Seadre dispõe para a população o disque denúncia para queixas sobre descar-
te irregular de lixo e entulho. Agora o morador pode ligar para o 0800-7725307 e 
fazer o seu registro. O disque denúncia serve como serviço para ouvir o munícipe, 
caso flagre o depósito irregular de lixo, móveis, e entulhos em vias públicas.

Os fiscais da Saúde, Fazenda, Obras e Meio Ambiente e outros departamentos 
da Administração Municipal trabalham para orientar, notificar e, se necessário, 
autuar em caso de infração com base em lei, que prevê a cobrança de multa para 
quem jogar podas e móveis nas calçadas e vias públicas do município. 

A multa pode chegar a R$ 1,5 mil e o infrator terá 72 horas para provar que 

Foto: Arnaldo Klajn/PMSS

Mutirão de Limpeza encerra trabalhos na Vila 
Amélia e segue para Portal da Olaria

Prefeitura dispõem de disk-denúncia para morador contribuir com bairros limpos

tomou as medidas necessárias para a remediação do lixo como, por exemplo, a 
contratação de caçamba para o seu destino final e de forma correta.

Trabalho paralelo
Outra equipe da Seadre iniciou trabalhos de limpeza no Córrego do Outeiro e 

pintura da fachada do Paço Municipal em paralelo ao Mutirões nos Bairros. Du-
rante os mutirões são realizados pintura, reforma, remoção de poda, limpeza de 
terrenos baldios, guias e sarjetas, aberturas de valas entre outros. Os trabalhos en-
volvem diversos braçais, máquinas e veículos pesados, como trator e caminhões. 

Além da equipe de funcionários, que foi reforçada, são utilizados retroesca-
vadeiras e caminhões para a seleção de lixo, entulho, sucata e madeira. A medida 
também conta com o programa cata-trecos e serviços de pintura de guias.

“Esse serviço é importante nos bairros. A cidade é bonita e merece este cuida-
do. Contamos com a consciência dos próprios moradores”, considera o secretário 
Sergio Félix.

Seadre iniciou também limpeza no Córrego do Outeiro e pintura na facha do Paço Municipal
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