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proceSSo De recrUtamento e SeleÇÃo emergencIal nº 01/2016

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, torna 
público para conhecimento dos interessados, que encontram-se abertas as inscrições para recrutamento e seleção externa ao (s) cargo 
(s) abaixo descrito (s), mediante condições e instruções estabelecidas neste processo seletivo, para contratação pelo período de 180 
(cento e oitenta) dias, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2014, para substituição temporária de vaga 
médica considerando que até a presente data e após realizadas cinco convocações de Médicos do Concurso 01/2015 não houve supri-
mento da vaga em algumas Unidades, gerando desassistência em algumas equipes de até 30 (trinta) dias. 

cargo nº De VagaS carga HorárIa Semanal SalárIo BeneFícIoS

Médico Clínico Geral / Generalista III 1 40 R$ 8.211,00 + gratificação  CLT e convenção

   de até 70% do vencimento coletiva de trabalho

1) Requisitos para o cargo:
- Ensino Superior Completo em Medicina, com Especialização ou Residência Médica na área específica e registro no respectivo Con-
selho de Classe – CRM-SP. 

1.1) As etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas:

FaSe Data e HorárIo preVIStoS local
Entrega dos seguintes documentos
1) Curriculum digitado;
2) Comprovante de Escolaridade
3) Comprovante de registro no Conselho  18 de janeiro de 2016 a 19 de janeiro Fundação de Saúde Pública de São Sebastião
de Classe da categoria de 2016, das 9h às 12h e das 13h às 16h. R. Pref. Mansueto Pierotti, 391
4) Comprovante da anuidade de 2015  – 2º piso – Centro
5) Comprovante de tempo de experiência 
(Carteira de Trabalho / Contrato)
6) Comprovante de endereço
Obs. Para os itens 2, 3, 4, 5 e 6, apresentar cópia e 
original para conferência ou cópia autenticada   
São Sebastião/SP. A/C Departamento de Recursos Humanos.

Avaliação dos candidatos e critério de desempate
Os candidatos serão avaliados pela documentação
apresentada, ficando estabelecido como 
critérios de classificação e desempate,  21/01/2016 Direção de Atenção Básica
nesta ordem:
1) maior tempo de experiência no cargo,  comprovada em 
Carteira de Trabalho ou contrato;
2) maior proximidade da residência com a 
Unidade de Saúde a ser lotada, 
3) candidato (a) de maior idade  

Publicação do resultado no site da Prefeitura 
Municipal de São Sebastião 22/01/2016 Site: www.saosebastiao.sp.gov.br

Convocação para entrega de documentação 
descrita no item 2
Os candidatos selecionados serão convocados 
através do site da Prefeitura Municipal de São Sebastião 25/01/2016 Site: www.saosebastiao.sp.gov.br

Início das atividades Imediato Unidades de Saúde da Família.

2) Documentação a ser apresentada
- cópia autenticada do RG;
- cópia autenticada do Diploma Universitário;
- cópia autenticada da carteira de identidade profissional;
- comprovante de anuidade 2015 do conselho de classe (CRM-SP);
- cópia do CPF;
- original da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- cópia do Título de Eleitor;
- cópia do comprovante da última votação ou justificativa;
- cópia da Certidão de Casamento;
- cópia do PIS;
- cópia do comprovante de residência;
- 1 foto 3x4;
- cópia do Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
- Antecedentes Criminais emitidos pela internet ou nas agências do Poupa Tempo;
- Certidão de Distribuição de Processos Cíveis do Poder Judiciário, emitida no Fórum do município de residência do candidato;
- cópia da certidão de nascimento de filhos com idade até 14 (quatorze) anos;
- cópia da carteira de vacinação de filhos com idade até 14 (quatorze) anos;
- comprovante de conta bancária (cópia da face do cartão).

3) Dos Recursos:
3.1) O Recursos a fatos extraordinários deverão ser feitos por escrito em 02 (duas) vias e protocolados no Departamento de Recursos 
Humanos da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS, na Rua Pref. Mansueto Pierotti, 391 – 2º piso – Centro – São 
Sebastião/SP, e estar devidamente fundamentado, constando o nome do candidato, a denominação do motivo do recurso, endereço 
e telefones para contato.
3.2) O prazo para interposição de recurso é de 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência do fato gerador.

4) Disposições Finais:
4.1) Este processo de recrutamento e seleção não tem caráter de concurso público, segue normativas internas.
4.2) Neste processo seletivo não haverá nenhum custo financeiro de inscrição para o candidato.
4.3) Não será aceita a entrega de documentação fora dos prazos estabelecidos nas fases acima citadas.
4.4) A contratação será realizada por tempo determinado pelo regime CLT – Constituição das Leis Trabalhistas, conforme previsto 
no Art. 443 desta carta.
4.5) Será automaticamente excluído da seleção o candidato que:
4.5.1) apresentar-se após o horário ou data estabelecidos para cada fase do processo;
4.5.2) não apresentar os documentos solicitados nas fases do processo ou apresentá-los em discordância com as exigências deste 
edital.
São Sebastião, 15 de janeiro de 2016.
ANTONIO CARLOS NISOLI PEREIRA DA SILVA
Diretor Presidente

Extrato do Contrato Administrativo – 2015SESAU100 – Processo n.º 61.020/15.
Contratada: SBS Eventos LTDA,.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Aquisição do quadro de transferência automático para atender o Hospital de Clinicas de São Sebastião.

Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: CV nº 039/15
Valor: R$ 53.750,00 (cinquenta e três mil setecentos e cinquenta reais).
Data: 10/12/2015
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Luiz Fernando Dias Moreira  pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2015SESAU102 – Processo n.º 60.408/15
Contratada: Associação Instituto Chuí de Psiquiatria .
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A prestação de serviços de clínica especializada em tratamento/internação de transtornos psiquiátricos, (serviços com equipe 
multiprofissional e hotelaria), em regime de contenção (internação compulsória, voluntária e involuntária) para adultos do sexo mas-
culino e feminino, abrangidos pela Rede de Saúde do Município de São Sebastião.
Prazo: 30 (trinta) dias
Modalidade: PP nº 008/15
Valor: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
Data: 14.12.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Filipe Costa Pinto pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2015SESAU103 – Processo n.º 60.408/15
Contratada: Associação Instituto Chuí de Psiquiatria .
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A prestação de serviços de clínica especializada em tratamento/internação de transtornos psiquiátricos, (serviços com equipe 
multiprofissional e hotelaria), em regime de contenção (internação compulsória, voluntária e involuntária) para adultos do sexo mas-
culino e feminino, abrangidos pela Rede de Saúde do Município de São Sebastião.
Prazo: 15 (quinze) dias
Modalidade: PP nº 008/15
Valor: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
Data: 14.12.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Filipe Costa Pinto pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2015SESAU104 – Processo n.º 61.381/15
Contratada: Maria Aparecida Ivanov 05126782860
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Para serviços técnicos em trabalhos com cerâmica para atender as oficinas terapêuticas dos pacientes do CAPS I e CAPS AD. 
 Prazo: 30 (trinta) dias
Modalidade: CV 049/2015
Valor: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
Data: 16.12.2015
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Maria Aparecida Ivanov pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2015SESAU105 – Processo n.º 60.408/15
Contratada: Associação Instituto Chuí de Psiquiatria .
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A prestação de serviços de clínica especializada em tratamento/internação de transtornos psiquiátricos, (serviços com equipe 
multiprofissional e hotelaria), em regime de contenção (internação compulsória, voluntária e involuntária) para adultos do sexo mas-
culino e feminino, abrangidos pela Rede de Saúde do Município de São Sebastião.
Prazo: 30 (trinta) dias 
Modalidade: PP nº 008/15
Valor: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
Data: 16.12.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Filipe Costa Pinto pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2015SESAU113 – Processo n.º 61.275/15
Contratada: C.A.D.A. (casa de apoio ao drogado e alcoólatra –casa dia de cosmópolis)
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Para prestação de serviços em clínica especializada em tratamento de dependência química (serviços com equipe multipro-
fissional e hotelaria), em regime de contenção (internação compulsória e voluntária) para crianças a partir de 12 anos e adolescentes 
de sexo masculino até 17 anos, 11 meses e 29 dias, a partir da data da internação, usuários da rede pública de saúde do município de 
São Sebastião.
Prazo: 30 (trinta) dias.
Modalidade: PP 044/2015.
Valor: R$ 1.935,00 (um mil novecentos e trinta e cinco reais).
Data:  29.12.2015
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Mario Augusto Pinheiro pela contratada.

eDItal De conVocaÇÃo
concUrSo pÚBlIco 01/2015

retIFIcaÇÃo Do eDItal nº 08 De conVocaÇÃo

PELO PRESENTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO ESTÁ CONVOCANDO OS CANDIDATOS ABAIXO, 
APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA COMPARECER NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA 
DIVISÃO DE ADMISSÃO, RUA JOÃO CUPERTINO DOS SANTOS, 218, CENTRO, NOS DIAS 14,15,18,19 ou 21 de janeiro 
de 2016, DAS 10 AS 16 HORAS, IMPRETERIVELMENTE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AD-
MISSÃO.

Auxiliar de Atividade Escolar
Área de Abrangência 5
Classif./Insc./ Candidato
14 2000081450 LEURINEIR MAIA SILVA

Auxiliar de Atividade Escolar
Área de Abrangência 6
Classif./Insc./ Candidato
22 2000087169 CRISTIANE NOGUEIRA REIS

Secretário de Escola
Área de Abrangência 6
Classif./Insc./ Candidato
5 2000079984 VIVIAN DOMECILDES RECHANBERG
6 2000084967 CHEILA MOREIRA BRAUNA

Secretário de Escola
Área de Abrangência 9
Classif./Insc./ Candidato
3 2000073635 CAMILA AQUINO 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
14 de janeiro de 2016
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A Prefeitura de São Sebastião avança com os tra-
balhos de mutirões nos bairros na Região Central e 
Costa Norte da cidade. Nesta semana, a região da To-
polandia, considerada o maior complexo populacio-
nal do município, e engloba os bairros da Topolândia, 
Olaria e Itatinga, na região central da cidade, recebe-
rá os mutirões de limpeza que percorrem todos os 
bairros. A força-tarefa começou pela Topolândia na 
segunda-feira (11), com a equipe se dividindo em vá-
rias frentes, e seguirá até a próxima semana (18). 

As máquinas auxiliam os trabalhos de limpeza, 
capinagem e de reparos em bloquetes. Durante os 
mutirões são realizados serviços de pintura, reforma, 
remoção de poda, limpeza de terrenos baldios, ma-
nutenção de guias e sarjetas, aberturas de valas, en-
tre outros serviços. Os trabalhos envolvem diversos 
braçais e veículos pesados, como retroescavadeira e 
trator esteira, além de caminhões.

Segundo o secretário da Seadre, Sérgio Felix, “es-
ses mutirões servem para assegurar ganho na quali-
dade de vida dos munícipes e ajudam a conscientizar 
a população a contribuir para manter a cidade limpa”. 
Após conclusão dos trabalhos no complexo, o muti-
rão continuará na região central e segue para Bare-
queçaba, onde ficará por dez dias. 

Além dos trabalhos de mutirão, a Prefeitura tam-
bém realiza recapeamento na Rua José Pacine. 

Disk 
O secretário da pasta destaca a participação da 

população em cooperar com os trabalhos realizados 
pela secretaria, por meio de mutirões, e assegurar 
uma qualidade na limpeza nas ruas. Ele ainda ressalta 
a necessidade de conscientização sobre a importân-

Foto: Leonardo Rodrigues/PMSS

Prefeitura realiza Mutirão de limpeza na Topolândia 
Trabalhos seguem até a próxima segunda-feira (18)

cia no cuidado com o lixo doméstico e a limpeza de 
terrenos e calçadas.

Sobre este prisma, enfatizou que a Seadre dispõe 
à comunidade o disque denúncia para queixas sobre 
descarte irregular de lixo e entulho. O morador pode 
ligar para o 0800-7725307 e fazer o seu registro. O 
disque denúncia serve como serviço para ouvir o mu-
nícipe, caso flagre o depósito irregular de lixo, móveis, 
e entulhos em vias públicas. Além deste, há outros 
números que podem ser acionados: 0800 7700776 
(Meio Ambiente) e 3891-3454 (Casa da Dengue), 
levando em consideração os trabalhos desenvolvidos 
pela Administração no combate ao transmissor da 

doença, o mosquito Aedes aegypti.
O secretário frisou ainda que fiscais da Prefeitura, 

das áreas da Saúde, Fazenda, Obras e Meio Ambiente 
e outros departamentos da Administração Municipal 
trabalham para orientar, notificar e, se necessário, au-
tuar 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 tomou as medidas necessárias para 
a remediação do lixo como, por exemplo, a contra-
tação de caçamba para o seu destino final e de forma 
correta.

Trabalhos continuam até a próxima semana no maior complexo populacional do município
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A Prefeitura de São Sebastião esteve na escadaria 
da rua Antonio Tenório, no bairro do Itatinga, região 
central da cidade, onde na manhã desta sexta-feira 
(15) um deslizamento de terra atingiu e derrubou 
três casas. Não houve registro de vítimas, já que a área 
– considerada de risco – vinha sendo monitorada pe-
los técnicos da Defesa Civil e as famílias que viviam 
nestes três imóveis já haviam sido orientadas a sair e 
estão em casas de parentes.  

Uma quarta família que também vive no local foi 
orientada a deixar a área tendo em vista a previsão do 
tempo para os próximos dias que deverá continuar 
com chuvas fortes até a próxima terça-feira.  

De acordo com o coordenador da Defesa Civil 
Carlos Eduardo dos Santos, o Carlão, todas as 22 áre-
as de risco da cidade são monitoradas diariamente e 
avaliadas. “Com o PPDC a Prefeitura faz o monitora-
mento diário e para se ter uma ideia, na madrugada 
de hoje choveu 43 milímetros em apenas três horas. 
Um volume considerado grande e a previsão é de que 
o tempo chuvoso continue até pelo menos o início da 
próxima semana” disse.  

Ainda de acordo com Carlão, além do deslizamen-
to, também foram registrados pontos de alagamento 
em outras regiões da cidade, mas, sem grandes preju-
ízos. 

A programação especial de verão realizada pela Pre-
feitura de São Sebastião, envolvendo vários setores da 
Administração, prossegue com muitas atrações neste 
sábado e domingo (16 e 17). 

No Balneário dos Trabalhadores, na Praia Grande, 
acontecerá o Festival Pé na Areia-Conexão Verão com 
atividades recreativas e esportivas das 9h às 17h todos 

Foto: Seesp | PMSS 

Conexão Verão e Arena Sports animam as 
praias de São Sebastião

Atividades acontecem na Praia Grande e também nas Cigarras neste fim de semana

os fins de semana até o Carnaval. Já, com programação 
itinerante, o Arena Sports, neste fim de semana, chega-
rá à Praia das Cigarras com muita animação nos mes-
mos horários. 

Vale lembrar que as atrações são para todas as ida-
des e principalmente para quem gosta de se exercitar, 
ficar em forma e ter um local agradável e bonito para 

passar o dia com muita diversão, inclusive brincadeiras 
para casais e crianças.

Conexão
E é exatamente isto o que proporcionará o Conexão 

Verão no Balneário dos Trabalhadores com um crono-
grama de atividades que começa com aula de pilates, às 
9h.  A programação prosseguirá com recreação infantil 
(10h), aula de dança (11h), chute a gol de casais/pais 
e filhos (13h), gincana infantil (14h), caça ao tesouro 
por equipes (15h) e aula de dança (16h).

Arena Sports
Já moradores e turistas que estiverem na Praia das 

Cigarras, também na região central da cidade,  pode-
rão se divertir com a programação do Arena Sports 
que chegará  com atrações diversas, igualmente das 9h 
às 17h. As atividades começam com aula de yoga, das 
9h às 10h;  depois, o público poderá curtir uma aula de 
pilates (10h às 11h) e dançar muito ao ritmo da zumba 
(11h às 12h). Ainda estão programadas clínicas espor-
tivas de Beach Tennis, Stand Up e Caiaque das 10h às 
12h e das 13h às 17h. Nos períodos da tarde, haverá 
novamente aula de pilates (15h30 às 16h30) e zumba 
(16h30 às 17h30). A programação é a mesma no do-
mingo e seguirá para a Costa Sul, em Barra do Sahy, 
dias 23 e 24, e Juquehy, dias 30 e 31 de janeiro, das 9h 
às 17h.

As atrações são para todas as idades

Foto: Defesa Civil | PMSS 

Ação da Defesa Civil evita acidente no Itatinga
Deslizamento de terra ocasiona queda de três imóveis. Não há registro de vítimas

Imóveis estavam desocupados e caíram depois do deslizamento de terra
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Comemorado em 20 de janeiro, o Dia de São Sebastião, padroeiro da cidade, 
sempre reuniu fiéis e moradores em grandes festas tradicionais. Imagine a cidade 
no início do século passado, por volta de 1910/1915 quando se tem o registro 
mais antigo da saída da procissão? Essa imagem consta da exposição  “São Sebas-
tião Glorioso” que pode ser apreciada no Museu de Arte Sacra de São Sebastião 
até o próximo dia 19.

São 20 paineis com fotos em branco e preto e coloridas, de autoria de Agnello 
Ribeiro e Edivaldo Nascimento e também de moradores e desconhecidos como a 
imagem da procissão de 1915. A mostra foi organizada por Edivaldo Nascimento 
e inaugurada em 2004. Hoje pertencente ao Patrimônio Histórico da cidade, foi 

Fotos: Rosangela Falato | PMSS 

“São Sebastião Glorioso” faz uma viagem no 
tempo das Festas do Padroeiro

Fotos de várias décadas registram momentos das festas tradicionais desde o início do século passado

remontada no Museu de Arte Sacra (Capela de São Gonçalo) em alusão aos fes-
tejos de São Sebastião que acontecem até o dia 20.

Há muitas imagens desde a década de 40 até os anos 90 que levam à uma via-
gem no tempo como a chegada do “barco santense” com festeiros e turistas e o 
desembarque no Porto de São Sebastião na década de 50. Nascimento comentou 
que muitos fieis enfrentavam mais de cinco horas de navegação para participar 
das solenidades.

As festas chegaram a ser animadas pela Corporação Musical de São Sebastião, 
conhecida como “A Furiosa” na década de 60. A exposição retrata a importância 
da procissão, auge da Festa do Padroeiro em que todos seguiam entoando o “Se-
bastião Glorioso, o Santo Mártir do Senhor”. Imagens da década de 50 também 
mostram militares carregando o andor e brincadeiras da época como o pau de 
sebo que divertiam as crianças.

Há uma riqueza de detalhes em cada lembrança registrada. “Houve um tempo 
em que todas as imagens da igreja saiam em procissão para acompanhar o padro-
eiro, os anjinhos, as irmandades e os meninos vestidos de “sebastiãozinho” como 
prometido pelas mães”, relata uma das imagens,  enquanto outro banner lembra 
que “a vida religiosa era o centro dos eventos sociais do tempo colonial, quase 
única maneira das mulheres participarem da vida pública”. Entre curiosidades da 
festa, o fotógrafo lembra ter havido uma época, na década de 70, em que choveu 
tanto que a procissão não saiu. “Fizeram tudo dentro da igreja em volta dos ban-
cos”, observou.

A importância desse registro é ressaltada pela secretária de Cultura e Turismo, 
Marianita Bueno, destacando a necessidade de resgatar a história da cidade. “São 
imagens que precisam ser conhecidas, pois mostram momentos da história. É es-
sencial manter as tradições religiosas e culturais e a Administração tem apoiado e 
ajudado a promover essas iniciativas”, frisou a secretária.

Serviço: A mostra pode ser vista até dia 19, no Museu de Arte Sacra (Capela 
São Gonçalo) de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, e ainda 
aos sábados, das 14h às 17h, na rua Sebastião Silvestre Neves esquina com a São 
Gonçalo, no Centro Histórico da cidade.

Registro fotográfico proporciona a volta ao passado e mostra 
tradição religiosa de mais de um século
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Neste fim de semana as atrações do Verão Show 2016 
prosseguirão com muito som, luz e dança no palco ar-
mado na Praça de Eventos da Rua da Praia, no Centro 
Histórico de São Sebastião.

Abrindo a terceira semana de apresentações, Pixote 
promete entreter o público do início ao fim do espetácu-
lo na noite de hoje (15). O grupo de pagode se formou 
em 1993, com sete jovens que se divertiam tocando 
em uma praça em São Paulo, inicialmente com o nome 
de ‘Revelação do Samba’. Dois anos depois, em 95, os 
adolescentes, na faixa dos 16 anos, gravaram o primeiro 
disco, o ‘Brilho de Cristal’, lançado por um selo inde-
pendente criado por seus integrantes. O álbum ganhou 
força pelo sucesso da faixa-título, uma composição de 
Délcio Luiz e Netinho, que tocou em praticamente to-
das as rádios populares do país. Na opinião do grupo, o 
momento mais marcante do início de sua carreira foi o 
show feito na capital paulista realizado para mais de 100 
mil pessoas, além da apresentação durante a Copa do 
Mundo de 94, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. 

A dupla Maria Cecília & Rodolfo subirá ao palco no 
sábado (16). Os convidados da noite se destacaram no 
cenário da música nacional sertaneja com menos de 
dois anos de carreira que começou na sala de aula da fa-
culdade de Zootecnia, quando Maria Cecília e Rodolfo, 
na brincadeira, começaram a tocar e a cantar. Em 2007 a 
dupla já se apresentava em eventos e no início de 2008, 
começou a fazer shows fora de Mato Grosso do Sul, sen-
do o primeiro deles no Paraná; a partir daí os convites 
começaram a aparecer e as oportunidades aumentarem. 
A dupla marcou o início de uma carreira de sucesso com 
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Verão Show 2016: Pixote, Maria Cecília & 
Rodolfo e Gusttavo Lima são próximas atrações

a gravação do primeiro CD ao vivo em Campo Grande 
(MS), com 14 faixas de músicas bem variadas, desde as 
melodias mais românticas até as canções mais dançan-
tes. Atualmente a dupla Maria Cecília & Rodolfo tem 
presença marcada em todas as regiões brasileiras. O tra-
balho seguinte contou com 23 canções num DVD e 15 
no CD que incluiu regravações de sucesso, uma música 
de composição própria da Maria Cecília, “Nós Dois”, 
e a participação especial de Alexandre Peixe na músi-
ca “Meu e Seu”, além de outras composições da dupla e 
outros artistas.

Um dos ídolos do gênero sertanejo universitário 
Gusttavo Lima, se apresentará no domingo (16). Além 
de cantor, músico e compositor autodidata, o artista 
toca violão, viola, guitarra, bateria, baixo e sanfona, e 
chegou ao mercado fonográfico com notoriedade, sen-
do responsável por dar novo tom a diversas canções ser-
tanejas que fazem sucesso nas paradas de todo o País, 
tendo iniciado sua carreira solo aos 18 anos;  hoje carre-
ga em sua bagagem mais de 150 composições. O cantor 
gravou em 2010 seu primeiro CD e DVD, “Inventor dos 
Amores”, com 22 músicas, destas, 16 de autoria própria. 
O trabalho ganhou destaque no meio dos fãs da música 
sertaneja devido com os sucessos “Caso Consumado”, 
“Revelação”, “Rosas, Versos e Vinhos”, “Cor de Ouro” e, 
principalmente, a música título “Inventor dos Amores”, 
que projetou seu nome para todo o país. O álbum foi 
recheado de participações especiais, como da dupla Jor-
ge & Mateus (na canção “Inventor dos Amores”), Maria 
Cecília & Rodolfo (“Te Quero Sim”), Guilherme & San-
tiago (“Larguei de Ser Besta”) e de Edson, da dupla Ed-

son & Hudson (“Super Homem”).  Seu terceiro projeto, 
“Gusttavo Lima Ao Vivo Em São Paulo”, vendeu mais de 
90 mil cópias em apenas três semanas. Ainda em 2012 
ultrapassou as fronteiras do Brasil para ganhar o mundo 
com turnês pelo Estados Unidos e Europa. Atualmente, 
Gusttavo Lima é um dos cantores sertanejos mais popu-
lares da internet.

O Verão Show é uma realização da Prefeitura de São 
Sebastião em parceria com a Markas e Mak, com patro-
cínio da Rádio Gazeta e Skol e apoio da Secretaria de 
Turismo do Estado de São Paulo.

Confira a programação completa que 
prossegue até o final deste mês:

Hoje | Pixote
Dia 16 | Maria Cecília & Rodolfo

Dia 17 | Gusttavo Lima
Dia 20 | Festa do Padroeiro com Padre Elimar e Padre 

André
Dia 21 | Vencedores do 1º Festival SOMSEBASS:  

“Pescadores de Água Viva”, “Tokesamba” e “Civilização 
Caiçara”

Dia 22 | Revelação e MC Biel
Dia 23 | Cheiro de Amor

Dia 24 | Jads & Jadson
Dia 29 | Jammil

Dia 30 | Art Popular e Sampa Crew
Dia 31 | Marcos & Belutti

Serviço: Os shows são gratuitos e começam às 23h, 
com exceção do dia 21 que terá início às 22h.

Pagode e sertanejo serão os ritmos no palco do Verão Show a partir de hoje à noite


