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A Secretaria de Esportes em parceria com a Secreta-
ria das Administrações Regionais (Seadre) realizou me-
lhorias na área de lazer do bairro Jaraguá, na Costa Nor-
te de São Sebastião.  Foram instaladas novas lâmpadas e 
reforço na infraestrutura. A ação integra o cronograma 
de melhorias para a região. 

O secretário de Governo e de Esportes, Fábio Lopez, 

Diante de uma série de cobranças feitas pela Pre-
feitura de São Sebastião, a Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) garantiu a 
retomada das obras de implantação do Sistema de Es-
gotos Sanitários de Barra do Una, que atenderá tam-
bém as comunidades do Engenho e Juréia, na Costa 
Sul da cidade. 

Após pressão de prefeito Ernane Sabesp 
promete retomar obras de esgotos na Costa Sul 

Empresa garante lançar edital de licitação das obras na primeira quinzena de dezembro

A garantia foi dada oficialmente ao prefeito Ernane 
Primazzi, que cobrou insistentemente da companhia 
a necessidade da retomada das obras, uma reivindi-
cação antiga da população daquela região. A Sabesp 
alega que tem a expectativa de publicar o edital licita-
tório das obras complementares ainda nesta primeira 
quinzena de dezembro. 

Segundo nota encaminhada pela empresa ao pre-
feito, com a conclusão destas obras será possível dar 
início a operação de todo o sistema de esgotamento 
sanitário destes bairros. Ainda segundo a nota, encer-
rado o processo licitatório será aguardada a liberação 
dos recursos necessários para a complementação da 
obra.

Foto:  Arnaldo Klajn | PMSS 

Prefeitura realiza melhorias no Jaraguá

secretário das Administrações Regionais, Sérgio Félix 
e o presidente da Associação Amigos do bairro Jaraguá 
(Asabaja), Felipe Gimenez, estiveram recentemente no 
local e estabeleceram melhorias ao bairro. De acordo 
com Fábio Lopez, a instalação de novos refletores possi-
bilitará que os moradores aproveitem o espaço para usu-
fruir também da quadra no período noturno. 

Mutirão
A partir desta quarta-feira (2), o mutirão da Seadre 

sai do bairro Vila Amélia, na região central, e segue para 
a Costa Norte do município que compreende os bairros 
Cantos do Mar, Jaraguá, Enseada e Cigarras. As ações fa-
zem parte de um conjunto de limpeza e melhorias para 
cidade. 

Alunos das Escolas de Esportes em atividade na quadra da área de lazer
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eDItal De conVocaÇÃo
concUrSo pÚBlIco 01/2014

PELO PRESENTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO ESTÁ CON-
VOCANDO OS CANDIDATOS ABAIXO, APROVADOS EM CONCURSO PÚBLI-
CO PARA COMPARECER NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA 
DIVISÃO DE ADMISSÃO, RUA JOÃO CUPERTINO DOS SANTOS, 218, CENTRO, 
NOS DIAS 03,04,07,08 ou 09 de dezembro de 2015, DAS 10 AS 16 HORAS, IMPRE-
TERIVELMENTE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AD-
MISSÃO.

Inspetor Fiscal de rendas
classif./   Insc./   candidato
1   2000017493   CESAR MARQUES PAINO PAIN
2   2000017415   RICARDO CESAR DE OLIVEIRA

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
02 de dezembro de 2015

Segue até sexta-feira (4), o projeto “A Mata Atlân-
tica é aqui” que tem como principal objetivo pro-
mover a sensibilização ambiental com atividades de 
educação e cultura para todo o público que passar 
pela Rua da Praia, no Centro Histórico da cidade. 

Nessa terça-feira (1), a abertura das atividades 
foi às 15h com uma oficina de “Bomba de Semen-
tes” que contou com a participação do projeto Santa 
Gaia Sustentável. Na sequência, houve apresentação 
da maquete dinâmica com o título água e a floresta. 
Durante as atividades do dia terão ainda contação 
de histórias às 18 e 20h, e a palestra “Impactos so-
cioeconômicos causados devido à paralisação da 
miticultura no município de Caraguatatuba”,  com 
o professor de matemática e mestre em ciências am-
bientais Élton Carlos Eller Pedroso (confira progra-
mação abaixo). 

Abertura 
Na tarde de segunda-feira (30), o secretário de 

Meio Ambiente Eduardo Hipólito participou da 
abertura oficial do evento e aproveitou para falar 
um pouco sobre os impactos dos grandes empreen-

Foto: Josiane Carvalho/PMSS

Debates sobre Meio Ambiente seguem na 
Rua da Praia até sexta-feira (4) 

Projeto “A Mata Atlântica é aqui” é uma parceria entre Prefeitura e Fundação S.O.S Mata Atlântica

dimentos no Litoral Norte Paulista. 
Na avaliação do secretário a participação popu-

lar e das autoridades na fase de liberação de licen-
ças para as obras dos contornos surtiu efeito muito 
positivo no que se refere ao impacto ambiental da 
nova estrada. “Claro que uma obra deste tamanho 
vai causar problemas ambientais irreparáveis, mas, 
é importante dizer que a mobilização  feita na épo-
ca minimizou um pouco os impactos. Tendo em 
vista que o projeto inicial previa a instalação de 
viadutos e nós conseguimos que tudo fosse feito 

em túneis”, frisou. 
A bióloga marinha da Fundação S.O.S Mata 

Atlântica, Ana Lúcia, também contou um pouco 
sobre o histórico das florestas do Brasil e o quan-
to a Mata Atlântica foi devastada desde o inicio da 
colonização do país. “Desde a chegada dos portu-
gueses ao Brasil sofremos com o desmatamento e 
atualmente o estado de São Paulo é o local onde está 
concentrada a maior parcela dela em todo o país e 
esta fatia está justamente aqui, onde fica o Parque 
Estadual da Serra do Mar”, destacou.  

Programação
Dia 02 | Quarta-feira

15h |Maquete Dinâmica: A água e a Floresta 
16h | Cine Mata: Exibição de Vídeos com temas socioambientais

18h | Maquete Dinâmica: A água e a Floresta
19h | Palestra: “Arborização urbana, saúde pública e sustentabilidade” , com o especialista em 

gestão ambiental e permacultor Ronaldo Gonçalves Madureira, secretário de Meio Ambiente de Cruzeiro 
20h | Palestra: “Exemplos diários da boa prática da arborização urbana como forma de prolongar a vida 

saudável das árvores”, com a bióloga Cintia Castro de Freitas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Dia 03 | Quinta-feira
15h | Maquete Dinâmica: A água e a Floresta 

16h | Cine Mata: Exibição de Vídeos com temas socioambientais
17h | Jogos Educativos: A Mata é o bicho e Jogo da Memória

19h | Palestra: “O Porto de São Sebastião: Condições atuais e perspectivas”, com o oceanógrafo 
Adriano Truffi Lima – gerente de meio ambiente da Companhia Docas de São Sebastião

Dia 04 | Sexta-feira
10h | Oficina “Exposição de equipamentos oceanográficos e o monitoramento ambiental do 

Porto de São Sebastião – Programa de Educação Ambiental da Companhia Docas de 
São Sebastião – Porto de São Sebastião”, com Guilherme Gerrero Schultz/Fundespa

11h | Jogos Educativos: A Mata é o bicho e Jogo da Memória
14h | Maquete Dinâmica: A água e a Floresta

15h | Dinâmica: De olho nos Bichos
16h | Encerramento 

Secretário Eduardo Hipólito participou de debate sobre obras em expansão na cidade
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A Operação Verão 2015-2016 será tema da última 
reunião mensal de 2015 a ser realizada na próxima 
sexta-feira (4), pelo Conselho de Segurança (Con-
seg) da Costa Sul de São Sebastião, em Boiçucanga. 

Segundo O presidente José Eduardo Bastista Nu-
nes, tantos os moradores como turistas estão convi-
dados a comparecer para participar também de ou-

Foto: Ricardo Faustino/PMSS

Operação Verão é tema da última reunião 
de 2015 do Conseg da Costa Sul

tros assuntos e/ou problemas que afligem a região. 
O encontro contará com a presença de represen-

tantes da Secretaria de Segurança Urbana (Segur), 
Polícias Militar e Civil, além de dirigentes das asso-
ciações amigos de bairro.  No mês passado, a reunião 
ocorreu no Sertão de Cambury, em Cambury, onde 
vários temas, como a contração dos GVTD (Guarda-

Vidas por Tempo Determinado), foram debatidos 
pelos participantes.Para interagir com o Conseg, os 
cidadãos agora também podem acessar a página ht-
tps://www.facebook.com/consegcostasul/?fref=ts e 
deixar os seus comentários, sugestões e reclamações. 

Serviço: A reunião acontecerá, a partir das 19h, na 
praça Pôr-do-Sol.

Encontro ocorrido em novembro no Sertão de Cambury, em Cambury
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Ampliar o atendimento de guarda vidas para a 
temporada de verão é o objetivo da Prefeitura de 
São Sebastião que abre processo seletivo nesta 
quarta-feira (2), para contratação temporária de 
guarda vidas que reforçarão a segurança nas praias 
ao longo do município. Serão disponibilizadas 16 
vagas para trabalho de 40 horas semanais em turno 
de revezamento com salário de R$ 1.200,00 além 
de vales transporte e refeição.

Para inscrição, é preciso ser brasileiro, ter 18 
anos completos, escolaridade mínima com forma-
ção no Ensino Fundamental Completo. Os interes-
sados podem efetuar inscrição até 9 de dezembro, 
no Posto de Bombeiros Marítimo de Maresias. O 
pré-requisito para atuar é a participação no curso 
ministrado pelo Corpo de Bombeiros (GBMAR) 
no período de 14 a 31 de dezembro.

Seleção
A prova da seleção para o curso será realizada no 

Foto: Cristiane Castro | PMSS e Divulgação 

Abertas as inscrições para processo seletivo 
da Prefeitura para guardas vidas temporários

Interessados terão até o próximo dia 9 de dezembro para inscreverem-se em Maresias

próprio Posto do Bombeiro, no dia 10 deste mês, 
a partir das 9h. O candidato deve comparecer ao 
local com antecedência mínima de 30 minutos e 
levar os seguintes documentos: Cédula de Identi-
dade (RG), Carteira de Órgão de Classe ou Car-
teira de Trabalho e Previdência Social, ou ainda, a 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com foto 
e atestado de saúde para aptidão física, providen-
ciado a critério do candidato.

A seleção constará de prova de corrida, de cará-
ter eliminatória, com percurso de mil metros em 
tempo máximo de oito minutos na areia da praia e 
prova de natação, de caráter eliminatório e classifi-
catória para nado em qualquer estilo durante per-
curso de 200 metros no mar em, no máximo, oito 
minutos.

Ao final do curso para contratação, as provas se-
rão realizadas na parte teórica e prática. Serão duas 
provas, uma de Prevenção e Salvamento Aquático 
e outra de Reanimação Cardiopulmonar, ambas de 

caráter eliminatório e classificatório.
Os candidatos habilitados serão classificados 

por ordem decrescente da nota final. A divulgação 
da relação dos aprovados será publicada na mídia 
local, no site oficial da Prefeitura, no Paço Munici-
pal e ainda no Grupamento do Corpo de Bombei-
ros do Centro e Maresias, em 4 de janeiro. 

Para efeito de contratação, a habilitação do can-
didato fica condicionada à aprovação em todas as 
avaliações do Processo Seletivo e comprovação da 
aptidão física e mental atestada pela USO. Os can-
didatos serão contratados com base na Lei Com-
plementar 198|2015 conforme Artigo 37, Inciso 
IX da Constituição Federal. O prazo de contrata-
ção será de 90 dias, com início em 25 de janeiro e 
término em 24 de abril de 2016.

Serviço: As inscrições podem ser feitas entre 2 e 
9 de dezembro, das 8h às 17h, no Posto de Bombei-
ro Marítimo, situado na avenida Francisco Loup, 
631, em Maresias.

Exame de seleção acontecerá com provas teóricas e práticas
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O concurso para a Corte do Carnaval sebastia-
nense, realizado pela Secretaria de Cultura e Turis-
mo (Sectur), teve seu prazo de inscrições prorro-
gado para esta sexta-feira (4). A eleição acontecerá 
no dia 12 de dezembro, no Anfiteatro do Comple-
xo Turístico da Rua da Praia com início às 20h.

De acordo com o regulamento, “o concurso des-
tina-se a candidatos e candidatas representantes ou 
não de Escolas de Samba, Blocos, Clubes Sociais e 
Conselhos Comunitários sediados neste municí-
pio e vinculados à Asec – Associação Sebastianen-
se das Entidades Carnavalescas”. Cada agremiação 
poderá inscrever no mínimo três candidatas à Rai-
nha do Carnaval e um candidato a Rei Momo.

Todos os candidatos interessados deverão pre-
encher a ficha de inscrição fornecida pela Sectur, 
até a próxima sexta-feira entre 10h e 17h, e anexar 
uma cópia de sua cédula de identidade acompa-
nhada do documento original para conferência.

Foto: Arnaldo Klajn | PMSS

Prorrogadas as inscrições para a eleição 
da Corte Momesca do Carnaval 2016

Os interessados têm até sexta-feira (4), para viabilizarem a inscrição

Após a formalização da inscrição pela Sectur, 
candidatas e candidatos estarão automaticamen-
te comprometidos a cumprir o regulamento, bem 
como participar de todas as tarefas e eventos de-
signados pela secretaria, todos eles relacionados 
com o carnaval. Os vencedores receberão no dia 
do concurso faixa, coroa e cheque simbólico, cor-
respondentes ao título conquistado, sendo eles:  
R$ 3 mil para o Rei Momo;  R$ 3 mil para a Rai-
nha do Carnaval e R$ 1,5 mil para cada uma das 
Princesas (1ª e 2ª). O corpo de jurados, formado 
por profissionais da área de dança, música, teatro e 
beleza, atribuirão notas de zero a 10 pontos tendo 
por base os seguintes quesitos para as candidatas: 
samba no pé, simpatia, comunicação  e plasticida-
de. Os candidatos a Rei Momo serão avaliados nos 
quesitos simpatia e samba no pé.

Para Everaldo Martins de Souza, presidente da 
Asec, este é um momento movimentado no mun-

do do samba e do carnaval sebastianense. “Com a 
antecipação da eleição da Corte Momesca, tornou-
se viável um maior envolvimento da realeza com as 
agremiações e todos os eventos que poderão con-
tar com a presença do Rei Momo, a Rainha e as 
Princesas, portanto o tempo maior deste reinado 
é muito interessante e importante para os festejos 
da cidade”.

A secretária de Cultura e Turismo, Marianita 
Bueno, falou sobre a eleição da Corte Momesca 
2016. “Mais um carnaval se aproxima e a parceria 
da Prefeitura, por meio da Sectur, com a Asec já 
começa a trabalhar abrindo os trabalhos relativos 
ao Carnaval 2016 com a eleição da Corte Momes-
ca já em dezembro”

Serviço: As inscrições poderão ser feitas na Sec-
tur, situada à avenida Dr. Altino Arantes, 174 (Rua 
da Praia), no Centro Histórico, até sexta-feira (4), 
entre 10h e 17h.

Rainha do Carnaval 2014 anima ainda mais a Folia de Momo na Rua da Praia


