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Decreto - nº 6330/2015
“Dispõe sobre autorização de repasse financeiro, mediante 4º Aditivo ao Convênio, 
à entidade sem fins lucrativos ASSOCIAÇÃO DE VELA DE SÃO SEBASTIÃO”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas 
atribuições legais, em conformidade com a Lei nº 2211, e 
Considerando ser a Associação de Vela de São Sebastião, entidade representativa da 
modalidade Vela neste Município, onde desenvolve projetos de marinharia, segu-
rança marítima e iatismo, entre outros;
Considerando haver interesse público a envolver essa atividade, que se volta à for-
mação de crianças e adolescentes e de atletas para compor equipes de representação 
municipal em competições oficiais do gênero;
Considerando, finalmente, que a entidade referida, enquanto convenente apresen-
tou resultado positivo ao longo da execução do convênio celebrado em outubro de 
2012 e em seus Termos Aditivos nºs. 01, 02 e 03;
D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica corrigido o valor autorizado do repasse financeiro de R$ 201.003,96, 
em parcelas mensais de R$ 16.750,33, no corrente exercício, à ASSOCIAÇÃO DE 
VELA DE SÃO SEBASTIÃO, sociedade civil sem fins lucrativos, com a finalidade 
da completa execução do Plano de Trabalho em área do desporto específico da Vela, 
retroagindo seus efeitos à data de assinatura do 3º Termo Aditivo. 
Artigo 2º - Fica autorizada a alteração no Plano de Trabalho proposto pela Conve-
niada, que passará a vigorar a partir de 01/09/2015.
Artigo 3º -  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,          18       de setembro de 2015. 
 

ernane BIlotte prImaZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SEGOV/SAJUR/nsa

4º termo aDItIVo De conVÊnIo
O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO e a ASSOCIAÇÃO DE VELA DE SÃO 
SEBASTIÃO, já qualificados no Termo de Convênio do Decreto n.º 5478/2012, 
resolvem firmar este 4º Termo Aditivo ao Convênio, mediante as cláusulas e con-
dições seguintes: 

clÁUSUla prImeIra – Do oBJeto
Este 4º Termo Aditivo tem como objeto a correção do valor do repasse mensal para 
R$ 16.750,33, em 12 parcelas, totalizando R$ 201.003,96, retroagindo os efeitos ao 
início da vigência do 3º Termo Aditivo e a alteração no Plano de Trabalho propos-
to pela conveniada, a partir de 01/09/2015, permanecendo inalteradas as demais 
cláusulas.

clÁUSUla SegUnDa – Do praZo De VIgÊncIa
1.1– Considerando equívoco quando da emissão do 3º Termo Aditivo, considera-se 
a seguinte correção: No decorrer do prazo estabelecido no subitem anterior, o Mu-
nicípio de São Sebastião repassará à Associação de Vela convenente o montante de 
R$ 201.003,96, em parcelas mensais de R$ 16.750,3, durante 12 meses.

clÁUSUla terceIra – Do plano De traBalHo
Em decorrência de alteração na distribuição das modalidades de despesas pela Con-
veniada, passará a vigorar o novo Plano de Trabalho a partir de 01/09/2015.

clÁUSUla QUarta – DaS DemaIS clÁUSUlaS
Ficam inalteradas as demais cláusulas do Termo de Convênio, sendo este Termo 
Aditivo parte integrante daquele.
E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam este 4º Termo Aditivo ao 
Termo de Convênio em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das teste-
munhas abaixo qualificadas, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.
São Sebastião,            de agosto de 2015.

ernane BIlotte prImaZZI
Prefeito

WellIngton De araúJo moreIra
Presidente

Associação de Vela de São Sebastião

TESTEMUNHAS:
1.________________________    2.________________________
Fábio Figueiredo Lopez  Rodrigo Fontana Ventura Alves
CPF:281.308.308-92                                         CPF 304.562.818-43

4º Termo Aditivo ao Termo de Convênio do Decreto nº 5478/2012, que entre si 
celebram o Município de São Sebastião e a ASSOCIAÇÃO DE VELA DE SÃO 
SEBASTIÃO

Decreto nº 6331/2015
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exer-
cício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o requerido através do Processo Administrativo nº 6.467 de 
24 de junho de 2015.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo de Aposen-
tadoria e Pensões dos Servidores Municipais lavrada no dia 17/09/2015 assinada 
pelos Conselheiros presentes, deferindo a aposentadoria requerida na forma da Lei, 
e anexada no Processo mencionado acima.
CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de contribuição, con-
forme Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003.
D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada APOSENTADA, nos termos da Lei, o servidor CLAUDIO 
MATEUS GONZALES, matricula nº. 3630-7, do cargo de Motorista, Referência 6 
“I” admitido em 03 de julho de 1995.
Artigo 2º- Perceberá o servidor, proventos integrais pela última remuneração, com 
reajustes pela paridade total.  
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 de 
outubro de 2015.                       
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
São Sebastião,         23        de setembro de 2015.
 

ernane BIlotte prImaZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SECAD/FAPS/nsa

Decreto - nº 6332/2015
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exer-
cício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o requerido através do Processo Administrativo nº 5.864 de 
08 de junho de 2015.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo de Aposen-
tadoria e Pensões dos Servidores Municipais lavrada no dia 17/09/2015 assinada 
pelos Conselheiros presentes, deferindo a aposentadoria requerida na forma da Lei, 
e anexada no Processo mencionado acima.
CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de contribuição, con-
forme Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003.
D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada APOSENTADA, nos termos da Lei, a servidora IVANA RO-
SELI GOMES MOLLICA, matricula nº. 5125-0, do cargo de Professor de Educa-
ção Básica I, Referência 8 Grau 6 F, do Anexo III, da Tabela III de vencimentos do 
quadro de magistério, admitida em 22 de março de 1999.
Artigo 2º- Perceberá a servidora, proventos integrais pela última remuneração, com 
reajustes pela paridade total.  
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 de 
outubro de 2015.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,       23          de setembro de 2015.
 

ernane BIlotte prImaZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SECAD/FAPS/nsa

PELO PRESENTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO ESTÁ 
CONVOCANDO OS CANDIDATOS ABAIXO, APROVADOS EM CONCUR-
SO PÚBLICO PARA COMPARECER NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS NA DIVISÃO DE ADMISSÃO, RUA JOÃO CUPERTINO DOS 
SANTOS, 218, CENTRO, NOS DIAS  24,25,28,29 ou 30 de setembro de 2015, 
DAS 10 AS 16 HORAS, IMPRETERIVELMENTE, COM OBJETIVO DE TRA-
TAR DE ASSUNTO REFERENTE ADMISSÃO.

encanaDor
classif./ Insc./ candidato                                                                                                      
2 MEN 450977 WILSON JOSE DOS SANTOS 

ESCLARECEMOS QUE O NÃO ATENDIMENTO A ESTA CONVOCAÇÃO, 
IMPLICARÁ NA DESISTÊNCIA FORMAL DE ADMISSÃO AO QUADRO DE 
PESSOAL NESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Departamento de Recursos Humanos
Secretaria da Administração
23 de setembro de 2015 

FUnDaÇÃo De SaúDe púBlIca De SÃo SeBaStIÃo
eDItal De conVocaÇÃo 55

concUrSo púBlIco 01/2014
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBAS-
TIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, e considerando o resultado Final e 
Classificação dos aprovados no Concurso Público aberto pelo EDITAL DE CON-
CURSO 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 Sebastião 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, con-
forme anexo I: 
Art. 2º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: Rua 
Prefeito Mansueto Pierotti, 391, 2º piso, - Centro, entre os dias 24 (quinta-feira) e 
25 (sexta-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 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 bancá-
rio 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 (xe-
rox 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, mu-
nido de instrumento de procuração particular com firma reconhecida com poderes 
específicos para o presente ato. 
§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente habili-
tado, 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  automaticamente 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, 23 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
65 MAA 505639 ALEXANDRE PLATCHECK

aneXo I I
termo De eXIStÊncIa oU aUSÊncIa De anteceDenteS e pena-
lIDaDeS
(exigência prevista no item “h” do Edital 01 do Concurso Público da FSPSS-Funda-
ção 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, dis-
trital 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 senten-
ça transitada em julgado em ___/_____/_____, no Tribunal de Justi-
ça 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 qualquer Estado da 
Federação.
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo criminal, com sentença transitada 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 cha-
mamento 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 prá-
tica 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 cItaÇÃo
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 
perante esta Corregedoria da Prefeitura Municipal de São Sebastião instaurou-se Pro-
cesso Administrativo Disciplinar, em face do GCM DIEGO DE OLIVEIRA VIEIRA 
(processo n.º 6408/2015), determinando-se a expedição do presente Edital com a fi-
nalidade de CITÁ-LO de todo conteúdo da Portaria aqui resumida, por ter faltado aos 
turnos de serviço desde 11 de janeiro de 2015 até a presente data sem apresentar justi-
ficativa, deixando o serviço desguarnecido, faltando com zelo e dedicação essenciais ao 
cargo que exerce, desrespeitando, portanto, as normas legais, fato que prejudicou o bom 
andamento dos trabalhos da corporação, incorrendo desta forma nas tipificações do ar-
tigo 205, inciso I,II, III e X, da Lei Complementar 146/2011, sujeito as penalidades do 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Sebastião. Estando em termos 
expediu-se o Edital de Citação, com prazo de 15 (quinze) dias, e, para, querendo, nesse 
prazo, oferecer defesa, sob pena de revelia, presumindo-se com verdadeiros os fatos ali 
narrados. Assim, pelo presente edital que vai publicado no jornal local e fica o indicia-
do interessado, ausente, incerta e desconhecida e não sabido devidamente citado dos 
termos do referido Processo Administrativo Disciplinar, para que no futuro não alegue 
ignorância ou erro.
Jefferson Luiz Melo Pereira da Silva
Presidente Comissão Disciplinar
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Extrato do Contrato Administrativo – 2015SESAU045 – Processo n.º 60.931/15
Contratado: Jovani Teixeira
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Locação do imóvel localizado à Rua Manoel Tavares, 10 – Barra do Sahy.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ nº 009/15
Valor: R$ 53.090,64 (cinquenta e três mil e noventa reais e sessenta e quatro centavos).
Data: 12.08.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Jovani Teixeira pelo contratado

Extrato do Contrato Administrativo – 2015SESAU046 – Processo n.º 60.938/15
Contratado: Nilvando Jose de Almeida.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Locação do imóvel localizado à Rua Cirene, 285 – Canto da Mar – São Sebas-
tião - SP 
Prazo: 12 (doze) meses
Modalidade: DJ nº 010/14
Valor: R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).
Data: 12.08.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Nilvando José de Almeida pelo con-
tratado

Extrato do Contrato Administrativo – 2015SEGUR049– Processo n.º 60.939/15
Contratado: Sindicato dos Estivadores Trabalhadores Avulsos e com vinculo Emprega-
tícios em estiva nos Portos de São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba e Ilhabela.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Locação do imóvel localizado à Rua Vitorino Gonçalves dos Santos, 82 – Cen-
tro – São Sebastião - SP.
Prazo: 12 (doze) meses
Modalidade: DJ nº 011/15
Valor: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).
Data: 19.08.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Robson Wilson dos Santos pelo 
contratado

Extrato do 04º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2011SEESP058 – Proces-
so n.º 60.926/11
Contratado: Maria da Glória Dias Medeiros dos Santos
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$ 40.500,84 (quarenta mil e quinhentos reais e oitenta e quatro centavos).
Modalidade: DJ n.º 020/11
Data: 14.08.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Maria da Glória Dias Medeiros dos 
Santos pela contratada.

ato RAtIFIcatÓrIo DISpenSa De lIcItaÇÃo
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O ATO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo n.º 60.505/15 
(Chamada Pública N.º 01/15), com fundamento no inciso XXX do Artigo 24º da Lei 
8.666/93 e suas alterações, da Lei 11.947/09 e da Resolução CD/FNDE 26/13 e 04/15 
e subsidiariamente nos termos do § único do Artigo 38 da Lei 8.666/93 e suas altera-
ções, para aquisição de gêneros e produtos alimentícios in natura e industrializados da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar - PNAE, em atendimento a Secretaria de Educação.
São Sebastião, 18 de setembro de 2015.

ernane Bilotte primazzi
PREFEITO MUNICIPAL

conVIte - aUDIÊncIa púBlIca
A Prefeitura Municipal de São Sebastião em cumprimento ao Artigo 48, parágrafo úni-
co, da Lei de responsabilidade Fiscal, convida toda a população para participar da Au-
diência Pública no dia 25/09/2015 às 18:00 horas, para elaboração da LDO 2016, a 
ser realizada no Espaço Cultural Batuira, sito à Rua Martins do Val, nº 81, Bairro São 
Francisco.

A Segur (Secretaria de Segurança Urbana) encer-
rou na manhã na terça-feira (22), o ciclo de pales-
tras para o treinamento e aprimoramento do efetivo 
da GCM (Guarda Civil Municipal). Esta é uma das 
atividades que cumpre o TAC (Termo de Ajuste de 
Conduta) exigido pelo Ministério Público.

Desta vez os temas abordados foram “Confronto 
armado noturno” e “Direitos Humanos”; as palestras 
foram ministradas respectivamente pelo secretário-
adjunto da pasta Osmar Henrique Oliveira e pelo 
GCM Mauro.

De acordo com o comandante da GCM, Edson 
Rosalvo, a atividade foi a última referente ao aprimo-
ramento deste ano. “Cumprimos a grade curricular 
do Senasp e a grade nacional dos GCM’s; com estas 
duas últimas palestras concluímos o currículo deste 
ano, mas, já estamos nos preparando para as ativi-
dades a serem desenvolvidas durante todo o ano de 
2016”, disse.

Com o objetivo de limitar a velocidade dos veículos e reforçar a segurança dos pedestres, a Prefeitura de 
São Sebastião, por meio da Segur (Secretaria de Segurança Urbana), revitalizou na última segunda-feira, as 
lombadas existentes na Zeis (Zona de Especial Interesse Social) Areião, em Cambury, na Costa Sul do muni-
cípio. A iniciativa atende reivindicação da comunidade e foi executada pela equipe de Sinalização vinculada à 
Ditraf (Divisão de Tráfego), cuja base fica em Boiçucanga.

O serviço também contou com o apoio da Seadre (Secretaria das Administrações Regionais).

Ainda de acordo com o comandante, todo o efe-
tivo da guarda passou por estes treinamentos que 
visam aprimorar as ações realizadas no dia-a-dia da 
Segur. “A proposta é uma ação continuada e que cer-
tamente irá refletir em um bom atendimento ao nos-
so cidadão”, frisou.

Para a secretaria este tipo de trabalho garante o 
aprimoramento da Corporação. Desde o inicio da 
gestão a GCM tem tido características muito pecu-
liares e contando com uma política de valorização 
do efetivo, seja com equipamentos e melhores con-
dições de trabalho, seja com o aperfeiçoamento com 
atividades teóricas e práticas que possam auxiliar no 
cotidiano dos guardas.

Recentemente a Administração Municipal fez 
a entrega de equipamentos para os integrantes da 
GCM como botas, escudos de proteção, capacete, 
cotoveleira, caneleira e os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI’s) para motociclistas.

Foto: Segur/PMSS

Prefeitura revitaliza lombadas 
na Zeis Areião, em Cambury

Segur encerra ciclo de palestras 
de aprimoramento da GCM

Iniciativa atende reivindicação da comunidade
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O estudante Igor Costa Júlio,10, da Escola Muni-
cipal Walfrido Maciel Monteiro, participou na ter-
ça-feira (22), da fase regional do projeto Matemá-

tica Vanguarda, realizado pela emissora com todas 
as cidades do Litoral Norte, Vale do Paraíba, Vale 
Histórico e Serra da Mantiqueira.

O grupo de dança sebastianense ‘Sintonia Cor-
po & Arte’ esteve em Santos entre os dias 19 e 20 
de setembro, onde foram participar do “XII Festival 
Santista 2015 (Fesadan)” com apoio da Secretaria 
de Cultura e Turismo.

O evento aconteceu no Teatro Municipal da cida-
de e contou com a presença de cerca de 500 repre-
sentantes da dança do litoral do Estado.

Iniciado em 2001, o Fesadan é realizado pela Ser-
thos Eventos e tem como propósito dar oportunida-
des para grupos que trabalham em projetos sociais, 
proporcionando às crianças que nunca estiveram 
num palco, a possibilidade de dançar pela primeira 
vez nele, estimulando-as a sonhar com a possibilida-
de de se tornarem profissionais da dança, seja qual 
for a modalidade que pratica.

Sintonia
O grupo “Sintonia Corpo & Arte”, junto com as 

Oficinas Culturais da Fundação Educacional e Cul-
tural Deodato Santana/Sectur de São Sebastião, 
marcou presença no festival santista com a partici-
pação de 20 dançarinos das categorias Juvenil e In-
fantil nas modalidades Jazz, Moderno, Estilo Livre e 

Neo Clássico Livre. Esta foi a primeira experiência 
competitiva deste grupo, que viajou com a supervi-
são das professoras das Oficinas Culturais Daniele 
Alves e Fabiana Fagundes para disputar com três 
coreografias e já voltou trazendo na bagagem o ter-
ceiro lugar com a coreografia “Sentimentos”, na ca-
tegoria Estilo Livre.

Os dançarinos contaram com o apoio da secre-

Foto: Beatriz Rego | PMSS

Aluno fica em segundo lugar em projeto 
Matemática Vanguarda

Igor representou o município e ficou em segundo 
lugar na etapa de grupos que reuniu as cidades de 
Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela, Paraibuna, Santa 
Branca, São Luiz do Paraitinga, Jambeiro e Lagoi-
nha.

Para a mãe do aluno, Renata Lourenço da Costa, 
o desempenho do filho foi maravilhoso. “Foi uma 
grande experiência para a vida dele. Vamos conti-
nuar estudando; no ano que vem ele irá competir 
novamente, pois tem apenas 10 anos e já obteve um 
resultado muito bom. Estamos muito orgulhosos”, 
afirmou a mãe.

Já o estudante contou que competiu com alu-
nos mais velhos e mais experientes, porém preten-
de dedicar-se ainda mais nesse sonho de vencer a 
competição. “Gostaria de agradecer minha profes-
sora Simone que me ajudou muito nos estudos e sei 
que vai continuar ajudando;  no próximo ano quero 
competir de novo”, concluiu o jovem.

O organizador e apresentador do evento, Daniel 
Pasqualin, afirmou que a participação de cada crian-
ça deve ser enaltecida. “Independentemente do re-
sultado, eles já são campeões, para chegarem nessa 
fase já se sagraram o melhor de suas cidades, o im-
portante é continuar estudando e buscando crescer 
sempre. Todos estão de parabéns”, completou.

Foto: Sectur | PMSS

Sintonia Corpo & Arte participa de festival de dança em 
Santos e conquista 3° lugar na categoria Estilo Livre

As apresentações foram realizadas 
no Teatro Municipal da cidade

taria de Cultura e Turismo e a secretária da pasta, 
A professora Fabiana Fagundes agradeceu o apoio 
em nome de todo o grupo. “Quero aproveitar essa 
oportunidade para dizer que foi uma experiência 
muito bacana e especial; isso só aconteceu em vir-
tude do apoio da Sectur e das Oficinas Culturais da 
Fundação Educacional e Cultural Deodato Santana. 
Foi tudo muito emocionantes”, resumiu Fabiana.

Grupo trouxe na bagagem premiações do festival santista

Jovens realizam as quatro operações matemáticas durante competição
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Mais de 100 pessoas, entre alunos e monitores dos 
projetos Cidadão Criança, Garoçá e Viração partici-
param da ação mundial de limpeza de rios e praias no 
final de semana em São Sebastião.

Os grupos, assistidos pela Secretaria do Trabalho 
e Desenvolvimento Humano proporcionaram sua 
contribuição à preservação ambiental ao aliarem-se, 
mais uma vez, à iniciativa do Instituto Terra & Mar 
que contou, novamente, com o apoio da Prefeitura.

Cidadão
Com um grupo formado por 32 alunos, o Cidadão 

Criança somou esforços ao limpar, separar e catalo-
gar as diferentes categorias de lixo recolhido na praia 
do São Francisco, na região central da cidade.

A ação contou com a participação dos estudantes 
do Colégio Mestre e alguns moradores locais, que 
também vestiram suas luvas para auxiliar no trabalho. 
“Tivemos um dia diferente fora das salas de aula do 
projeto com a atividade prática sobre a conscientiza-
ção ambiental e, consequentemente, mostramos aos 
alunos a importância da consciência de manter limpo 
o espaço onde brincam”, disse a coordenadora do Ci-
dadão, Alessandra Peixoto.

Instalado no Morro do Abrigo, também na região 

central da cidade, o projeto atende crianças de 6 a 12 
anos no contrafluxo escolar.

Garoçá
Há 14 anos parceira do Dia Mundial de Limpe-

za de Rios e Praias, o Garoçá levou para a praia da 
Enseada, na Costa Norte, 32 pessoas entre adultos e 
crianças.

De acordo com Jucilei Silva, professor, guia turís-
tico e coordenador da praia, o objetivo da ação, ou 
seja, conscientizar a turma sobre a importância da 
água por meio de ações voluntárias conservando e 
limpando praias e rios, foi atingido. Prova disso, foi a 
declaração da aluna  Giovana Amaral Ignácio,  12, so-
bre o sábado. “Foi muito legal irmos de bicicleta para 
a praia e ajudar a tirar o lixo do lugar. Gostei muito do 
desempenho de todos”, disse

Segundo a coordenadora do Garoçá, Luciana 
Gallani, foram coletados  aproximadamente 1500 ob-
jetos entre plástico duro, plástico mole, garrafas pet, 
isopor, panos, sapatos, fraldas, vidros, madeiras, bor-
rachas, metais, nylons ,arames e materiais sem defini-
ção. “Precisamos de 15 sacos grandes para acomodar 
todo o material recolhido”, observou Luciana.

O Garoçá fica no Jaraguá, também na Costa Norte, 

Foto: Setradh | PMSS

Alunos dos projetos Cidadão Criança e Garoçá colaboram 
com o Dia Mundial da Limpeza de Rios e Praias

e atende 120 crianças, de 6 a 12 anos,  no contraturno 
escolar.

Viração
O dia 19 de setembro também foi diferente para os 

alunos do Viração. Mais uma vez o projeto participou 
da iniciativa e levou para o mangue do Araçá, uma 
turma composta por 43 alunos, fora os monitores.

A ação foi igualmente positiva no local com a ação 
das crianças e monitores do projeto em parceria com 
outras instituições, a exemplo do projeto Biota, Fun-
despa e Valorizando a Pessoa Idosa , e dos alunos de 
Yoga da Secretaria de Esportes, sob o comando da 
educadora física Maria Cecília Borges Nogueira, a 
Ciça. “Infelizmente a quantidade de lixo recolhida 
sempre nos impressiona, mas não desanimamos de 
fazer esse trabalho de conscientização, procurando 
ensinar as crianças do projeto a importância que há 
em cuidarmos do meio ambiente”, disse a coordena-
dora do projeto Ana Carla Silva.

O Viração atende 200 crianças, também de 6 a 12 
anos,  residentes na Topolândia, Itatinga e Olaria – na 
região central da cidade – e  encaminhadas pelo Cras 
(Centro de Referência de Assistência Social), com 
atividades desenvolvidas no contraturno escolar.

As crianças se divertiram ao lado dos monitores ajudando na preservação do meio ambiente
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Em ação inédita o SinHoRes (Sindicato de Hotéis 
e Bares e Restaurantes do Litoral Norte) promove 
uma ação promocional com a participação das qua-
tro cidades da reigão na 20ª  FIT (Feira Internacional 
de Turismo), uma das principais da América Latina.

São Sebastião, juntamente com Caraguatatuba, 
Ilhabela e Ubatuba, participará desta edição neste 
fim de semana, entre os dias 26 e 29, em La Rural, 
Palermo, Buenos Aires. Estão previstas a participação 
de aproximadamente 1.600 expositores de mais de 
35 países incluindo Nova Zelândia, Austrália, Egito, 
África do Sul e Jamaica.

Para o município – a ser representado pela diretora 

A próxima segunda-feira (28), será de muito agito 
na Praia Grande, região central de São Sebastião, por 
conta do Dia Mundial do Idoso. Aqui no Brasil a data é  
celebrada em 27 de setembro e no Município, em 1º de 
outubro. Para festejar a data, a Prefeitura,  programou 
uma série de atividades envolvendo não apenas o Fun-
do Social de Solidariedade, mas também as secretarias 
de Saúde, Cultura e Turismo, Esportes e Desenvolvi-
mento Humano, além do projeto Atividade.

Um coffee break abrirá o evento às 10h, e na sequ-
ência, terão início as atividades esportivas e culturais, 
além de outras ações voltadas à saúde. A festividade 
prosseguirá até 14h, no Balneário dos Trabalhadores 
instalado na Praia Grande, região central da cidade.

Para o sucesso da programação, o Fundo Social 
conta com o apoio de das secretarias de Governo, 
Trabalho e Desenvolvimento Humano, Saúde, Es-
portes, Administrações Regionais, Cultura e Turis-
mo, além do Conselho Municipal do Idoso.

Vanda Lopes, presidente do Conselho do Ido-
so, e chefe de Divisão do Fundo Social, afirmou ter 
grandes expectativas para o evento que promete en-
volver todos os presentes. “Entre outras coisas tere-
mos apresentação do Coral da Faculti, exposições de 
fotos, apresentação de dança, medição de glicemia e 
palestras”, comentou. “Trabalhamos para promover 
uma grande festa e esperamos contar com a presença 
da nossa Melhor Idade”, acrescentou. “Muitas das ati-

Foto: Arnaldo Klajn | PMSS e Luciano Vieira | Arquivo

Segunda-feira é dia de festa na Praia 
Grande em comemoração ao Dia do Idoso

Programação conta com a participação de quatro secretarias: 
Saúde, Cultura e Turismo, Esportes e Desenvolvimento Humano

Atividades
Secretaria de Saúde

Aferição de pressão arterial
Medição de glicemia
Palestra com geriatra

Secretaria de Esportes
Caiaque
Stand up

Voley adaptado
Rede de beach tennis

Alongamento
Yoga

Secretaria de Cultura e Turismo
Banda Municipal “Maestro Manoel 

Ladislau de Mattos”
Zumba adaptada

Grupo de dança “Descendentes de Rua”
Apresentação do Coral da Faculti

Exposição dos trabalhos artesanais da Faculti 
(Faculdade da Terceira Idade)

Exposição de fotos antigas do fotógrafo 
caiçara Edivaldo Nascimento

Secretaria do Trabaho e 
Desenvolvimento Humano

Exposição de artesanato dos integrantes 
do projeto Valorizando a Pessoa Idosa

vidades que desenvolveremos resgatam a importân-
cia da experiência dos nossos idosos para a socieda-
de. Enfim, teremos um dia todinho dedicado àqueles 
que tanto já contribuíram para a construção deste 
país”, concluiu.

São Sebastião estará presente na 20ª FIT
Participação na Feira Internacional de Turismo ocorre em  parceria com o 

Sindicato de Hotéis e Bares e Restaurantes do Litoral Norte
de Turismo Telma Della Monica – esta é uma exce-
lente oportunidade para promover o destino junto ao 
trade turístico da Argentina e outros países da Amé-
rica Latina.

A secretária de Cultura e Turismo, Marianita Bue-
no, ressaltou a importância da cidade participar de 
um evento deste porte. “Está é mais uma ação para a 
divulgação de nosso município, desta vez em uma fei-
ra de extrema importância internacional, numa opor-
tunidade ímpar de levar aos participantes e visitantes 
o conhecimento de nossas belezas naturais e nossa 
estrutura turística”, concluiu.

De acordo com estudo recente realizado pelo Mi-

nistério do Turismo, a Argentina continua sendo o 
maior emissor de turistas para o Brasil que, em 2014, 
l recebeu em 5,8 milhões de visitantes estrangeiros; 
destes, 29,4% residentes na Argentina.

Para apoiar o esforço de divulgação do município 
foi desenvolvido um folheto especial em espanhol 
sobre São Sebastião. Também foram desenvolvidos 
CDs e sacolas promocionais patrocinadas pelas qua-
tro cidades para divulgação do Litoral Norte junto à 
imprensa especializada e trade turístico.

Serviço: Para conhecer um pouco mais sobre o 
evento acesse a página oficial da 20ª Feira Internacio-
nal de Turismo:http://fit.org.ar/

Atividades na areia e no mar devem levar um número considerável de idosos ao Balneário dos Trabalhadores


