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t) Preencher o anexo II a ser entregue juntamente com a documentação. 
§ 1º - Em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a en-
trega dos documentos poderá ser feita, na mesma data, local e horário, por 
procurador, munido de instrumento de procuração particular com firma 
reconhecida com poderes específicos para o presente ato. 
§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente 
habilitado, 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 esti-
verem 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, 01 de abril de 2016.

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREIRA DA SILVA
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

ANEXO I 
Auxiliar Administrativo
 Classif./Insc./ Candidato
86 MAA 506123 NATALIA COELHO TAVARES

Enfermeiro de Atenção Básica
 Classif./Insc./ Candidato
76 SEN 503968 KARLA TABET

Farmacêutico
 Classif./Insc./ Candidato
11 SFA 504048 VIRGILIO SANTANA FILHO
12 SFA 501937 SARA DE CARVALHO SANTOS
13 SFA 509867 ANDIARA PROCOPIO SIMIONI CALADO

Recepção
 Classif./Insc./ Candidato
69 FRE 509112 ADRIANA MOREIRA FERNANDES

ANEXO I I
TERMO DE EXISTÊNCIA OU AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES E 
PENALIDADES
(exigência prevista no item “h” do Edital 01 do Concurso Público da 
FSPSS-Fundação de Saúde Pública de São Sebastião).

IDENTIFICAÇÃO
Nome:___________________________________________
Documento de Identidade: _____________________________
Cargo:______________   Inscrição Concurso nº: __________  Clas-
sificação: _____ ° lugar .
O (A) candidato (a) acima identificado (a):
(    ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, não haver sofrido, no exer-
cício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de 
advertência, multa, suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão 
público ou entidade da esfera federal, estadual, distrital ou municipal.
(     ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, que AINDA RESPON-
DE...
(     ) 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, con-
forme discriminado a seguir:
Processo: (     ) Administrativo (     ) Disciplinar
Esfera: (     ) Federal (     ) Estadual (     ) Distrital (     ) Municipal
Penalidade:________________________________________
Andamento:_______________________________________.
(   ) DECLARA não ter sido condenado (a) em processo civil em qualquer 
Estado da Federação na qual teria como parte lesada a ADMINISTRA-
ÇÃO PÚBLICA.
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo cível, com sen-
tença transitada em julgado em ___/_____/_____, no Tri-
bunal de Justiça do Estado ______________________
_________, no qual teria como parte lesada a ADMINIS-
TRAÇÃO 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 senten-
ça transitada em julgado em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça 
do Estado __________________, com seguinte teor (podendo ser re-
sumido):___________________________________.
(  ) 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 (poden-
do ser resumido):_______________________.

D E C L A R A entregar neste ato a ficha de antecedentes criminais exigida 
no edital de chamamento nº 01/2014, bem como ter ciência de que deverá 
entregar certidão de distribuição cível no prazo de 30 dias, como forma de 
cumprimento das normas editalícias.
D E C L A R A, ainda, ter ciência de que a falta de veracidade das informa-
ções ora prestadas poderá acarretar a eliminação do concurso, sem prejuí-
zo da responsabilidade penal pela prática do delito de falsidade ideológica, 
previsto no Código Penal Brasileiro.
São Sebastião, _____/_____/______.
________________________________ (assinatura do candidato)

Testemunhas:
___________________ Assinatura e Matrícula do Servidor Público
__________________ Assinatura e Matrícula do Servidor Público

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO 01/2016
PELO PRESENTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBAS-
TIÃO ESTÁ CONVOCANDO OS CANDIDATOS ABAIXO, APRO-
VADOS EM  CONCURSO PÚBLICO PARA COMPARECER NO 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA DIVISÃO DE 
ADMISSÃO, RUA JOÃO CUPERTINO DOS SANTOS, 218, CENTRO, 
NOS DIAS 04,05,06,07 ou 08 de abril de 2016, DAS 10 AS 16 HORAS, 
IMPRETERIVELMENTE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUN-
TO REFERENTE ADMISSÃO.

Cuidador
Classif./Insc./ Candidato
16 2000246494 EVELINE DO PRADO PEREIRA
17 2000247642 RAFAEL SIMOES RODRIGUES DA SILVA
18 2000228223 ANGELO HENRIQUE MARIANO ALVES
19 2000246352 ADILSON BRITO DE ARAUJO JUNIOR
20 2000226206 LEVY SCALISE MACIEL

Candidatos Portadores de Deficiência Física:
Classif./Insc./ Candidato
01 2000225865 ANTONIO HELITON ARAUJO FREITAS JUNIOR

ESCLARECEMOS QUE O NÃO ATENDIMENTO A ESTA CONVO-
CAÇÃO, IMPLICARÁ NA DESISTÊNCIA FORMAL DE ADMISSÃO 
AO QUADRO DE PESSOAL NESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Departamento de Recursos Humanos Secretaria da Administração
01 de abril de 2016

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO 01/2015
PELO PRESENTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBAS-
TIÃO ESTÁ CONVOCANDO OS CANDIDATOS ABAIXO, APRO-
VADOS EM  CONCURSO PÚBLICO PARA COMPARECER NO 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA DIVISÃO DE 
ADMISSÃO, RUA JOÃO CUPERTINO DOS SANTOS, 218, CENTRO, 
NOS DIAS 04,05,06,07 ou 08 de abril de 2016, DAS 10 AS 16 HORAS, 
IMPRETERIVELMENTE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUN-
TO REFERENTE ADMISSÃO.

Auxiliar de Atividade Escolar Área de Abrangência 9 Classif./Insc./ Can-
didato
15 2000068773 CLEBER FERREIRA DA SILVA FILHO

ESCLARECEMOS QUE O NÃO ATENDIMENTO A ESTA CONVO-
CAÇÃO, IMPLICARÁ NA DESISTÊNCIA FORMAL DE ADMISSÃO 
AO QUADRO DE PESSOAL NESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Departamento de Recursos Humanos Secretaria da Administração
01 de abril de 2016

ATO RATIFICATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE  LICITAÇÃO
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O 
ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo 
Administrativo nº 60.209/16 (IN nº 012/16), com fundamento no “ca-
put” do Artigo 25º da Lei 8.666/93 e suas alterações, para contratação de 
empresa para fornecimento de vales transporte as pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida em atendimento a Lei Municipal nº 1917/08, em 
atendimento a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano – SE-
TRADH.
São Sebastião, 31 de março de 2016.

Reinaldo Luiz de Figueiredo
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO 01/2012
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PELO PRESENTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBAS-
TIÃO ESTÁ CONVOCANDO OS CANDIDATOS ABAIXO, APRO-
VADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA COMPARECEREM NO 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA DIVISÃO DE 
ADMISSÃO, RUA JOÃO CUPERTINO DOS SANTOS, 218, CENTRO, 
NOS DIAS 04,05,06,07 ou 08 de abril 2016, DAS 10:00 AS 16:00 HO-
RAS, IMPRETERIVELMENTE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE 
ASSUNTO REFERENTE ADMISSÃO.

Professor de Ed. Básica I
Classif./ Insc./ Candidato
102 SPB 430509 VALERIA CRISTINA DA SILVA
103 **  SPB 421682 SELMA REGINA SANTANA HARADA
104 SPB 411845 ELAINE CRISTINA PERES DOS SAN-
TOS ALVES
** candidata já admitida na vaga de PNE

Professor de Ed. Básica II – Matemática
Classif./ Insc./ Candidato
37 SPM    421891   ANGELINA DE FATIMA CINTRA

ESCLARECEMOS QUE O NÃO ATENDIMENTO A ESTA CONVO-
CAÇÃO, IMPLICARÁ NA DESISTÊNCIA FORMAL DE ADMISSÃO 
AO QUADRO DE PESSOAL NESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Departamento de Recursos Humanos/Secretaria da Administração 01 de 
abril de 2016

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 75
CONCURSO PÚBLICO 01/2014
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO 
SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, e considerando o re-
sultado Final e Classificação dos aprovados no Concurso Público aberto 
pelo EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO FSPSS Nº 01/2014, de 17 de 
ABRIL DE 2014, publicado em 17.04.2014, bem como os editais de Clas-
sificação 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, conforme anexo I: 
Art. 2º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no ende-
reço: Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391, 2º piso, - Centro, entre os dias 
05 (terça-feira) e 07 (quinta-feira) de abril de 2016, 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 con-
corre ou Certificado de conclusão escolar (em conformidade com os crité-
rios 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 qui-
tação 
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..) ou 2016 se já vencido
n) Comprovante de residência (conta telefone, extrato de cartão crédito ou 
bancário do mês  vigente, contendo a data de emissão do correio do mês 
atual ou anterior) 
o) Comprovante de Conta Bancária – com número da agência e conta cor-
rente (xerox da  face do cartão) 
p) Currículo atualizado 
q) 2 (duas) fotos 3x4 coloridas e atual 
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do Poupa-
Tempo, conf. item h do edital de  abertura deste concurso 
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo Poder Judi-
ciário, conf. item h  do edital de abertura deste concurso ou protocolo de 
solicitação 
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Nesta quinta-feira (31), com o objetivo de melho-
rar as condições dos logradouros públicos, a equipe 
da Prefeitura de São Sebastião executou serviços de 
manutenção em Boiçucanga, na Costa Sul do municí-
pio. Uma das ações realizadas Regional Boiçucanga, 
divisão vinculada à Seadre (Secretaria das Adminis-
trações Regionais), consistiu na operação tapa-bu-
racos na rua Hilarião Crisólogo de Matos, em frente 
à praça Elpídio Romão Teixeira. O local estava com 
muitos buracos em decorrência das chuvas e circula-
ção de veículos pesados. O trabalho ocorreu em par-
ceria com a prestadora de serviços do DER (Departa-
mento de Estradas de Rodagem), a Maqterra.

O trecho beneficiado recebeu pouco mais de uma 

Foto: Ricardo Faustino e Seadre | PMSS

Administração executa serviços de limpeza e 
operação tapa-buraco em Boiçucanga

tonelada de camada asfáltica. Na próxima semana, de 
acordo com a Regional, outros pontos da via públi-
ca receberão o mesmo tratamento com a chegada de 
mais material. A ação da Seadre também envolveu a 
Praça da Alegria e transversais, como Plácido de Ma-
tos, Aparecida de Moura, Laguna, Manoel Ferro, en-
tre outras, onde houve a realização de poda, capina, 
pintura de guias, varrição, além de outras atividades 
de limpeza.  Os servidores municipais recuperaram, 
ainda, a pavimentação existente na esquina das ruas 
Diógenes de Matos (antiga Caxambu) e Benjamin 
Manoel dos Santos. No local, os bloquetes estavam 
completamente desnivelados e soltos, provocando 
batidas debaixo dos veículos. 

Ainda nesta semana, a Prefeitura desenvolveu ou-
tros serviços de manutenção causados pelas últimas 
chuvas, como a remoção de barreiras na Estrada Beira 
Rio, em Boiçucanga. O recolhimento de cata-trecos e 
podas após a limpeza de determinadas ruas também 
ocorreu no bairro.

Na Estrada do Cascalho, a equipe eliminou um 
grande buraco que surgiu após vazamento na rede 
de abastecimento de água em frente a um estabele-
cimento comercial. A Sabesp esteve no local apenas 
para regularizar a situação do fornecimento, mas não 
executou a recuperação da via pública. O buraco atra-
palhava o fluxo dos veículos. Diante do fato, a Seadre 
recuperou o local para evitar problemas aos usuários.    

Trabalhos foram realizados pela equipe da Regional Boiçucanga
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Professores e coordenadores do ensino funda-
mental 2 (6º ao 9º) participaram de uma capaci-
tação sobre  desenvolvimento saudável de habili-
dades para adolescência, realizada pela equipe da 
Fundação Lions Clube Internacional nos dias 30 e 
31 de março.

Segundo o palestrante Mackill Lima Vasconce-
los, único formador do Lions-Quest no Brasil, o 
programa une a escola, a família e a comunidade 
para promover o desenvolvimento de jovens sadios 
e responsáveis, por meio do apoio ao aprendizado 
social e emocional, formação de caráter, preven-
ção de comportamentos negativos e compromisso 

Foto: Beatriz Rego | PMSS

Educadores da rede municipal fazem treinamen-
to em programa internacional “Lions-Quest”

com o serviço comunitário.
“Precisamos mostrar para os adolescentes como 

é a vida real, que ela é feita de coisas boas e coisas 
ruins. E quando algo dá errado, muitas vezes, eles 
não sabem lidar com as frustrações,  cometem er-
ros e se envolvem com pessoas ou situações erra-
das. Ao trabalharmos essas habilidades emocional 
e social dentro da sala de aula mostramos que lidar 
com os problemas é essencial para o crescimento e 
amadurecimento”, explicou Vasconcelos.

Os educadores participaram ativamente nos 
dois dias de treinamento, eles realizaram diversas 
dinâmicas e atividades de integração que possibili-

taram que o processo de capacitação fosse bastante 
eficaz.

Para o professor de Educação Física, Luiz Ro-
drigues Junior, o Lions-Quest irá auxiliar bastante 
nas práticas pedagógicas. “Diariamente mediamos 
conflitos com os adolescentes na escola, e este 
curso mostrou de forma efetiva como podemos 
trabalhar, da melhor maneira possível, com os 
problemas, a fim de influenciar positivamente os 
estudantes, atuando de forma preventiva a com-
portamentos e atitudes negativas, pois é importan-
te encarar as emoções, sejam elas boas ou ruins”, 
concluiu.

Dinâmicas e atividades de integração fizeram parte de aprendizado do curso
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A Prefeitura de São Sebastião realizou a entrega de 
embarcação para a Secretaria de Meio Ambiente (Se-
mam), em cerimônia com diversas autoridades e secre-
tários, na manhã dessa sexta-feira (1), no Píer do bair-
ro São Francisco, na região central da cidade. 

O barco, de nome “Semam Mar”, tem 26 pés, mo-
delo Wellcraft 260 cc, e será utilizada para pesquisa e 
marcação de áreas possíveis para viabilização do pro-
jeto de implantação do 1º Parque Aquícola no Estado 
de São Paulo. 

Balanço  
O prefeito Ernane Primazzi explicou que os es-

forços à comunidade pesqueira, formada por cerca 
de 500 pescadores, foram através de diversos inves-
timentos e convênios firmados para apoio não só es-
trutural, mas também documental. 

Ernane citou entre os investimentos da Adminis-
tração, o caminhão frigorífico, a construção do pró-
prio píer no local, com ampliação já autorizada, o 
Projeto Bijupirá, que auxilia o pescador, como alter-
nativa de renda, a reforma do posto dos correios e da 
assistência social no bairro, a construção da rotatória 
em Angra do São Francisco, além do recapeamento 

Foto: Arnaldo Klajn/PMSS

Prefeitura de São Sebastião faz entrega 
de embarcação à Semam 

da própria via, entre outros. 
Outra novidade foi quanto a Fábrica de Gelo; o 

prefeito anunciou ser entregue em até 40 dias. Por fim, 
Ernane também revelou a entrega do Centro Comuni-
tário do Morro do Abrigo. “Esse era um pedido muito 
antigo da população e que enfim, entre 60 e 90 dias, 
será finalmente entregue por esta Administração”, afir-
mou. 

Reconhecimento 
Responsável pela Semam, o secretário Eduardo Hi-

pólito destacou os investimentos da Administração na 
comunidade de pescadores e afirma que a nova aqui-
sição estenderá os trabalhos de fiscalização e ampliará 
as pesquisas no setor. “Agradeço em público o prefeito 
Ernane por essa conquista e todos os investimentos, 
como também a fábrica de gelo, caminhão frigorífico, 
o Projeto Bijupirá, entre outros, que nos permite alter-
nativas de emprego aos pescadores”, falou. 

Com a embarcação, o próximo passo é o mapea-
mento da costa de São Sebastião. Para o secretário, o 
barco vem garantir o aumento das atividades da secre-
taria no mar, principalmente, de fiscalização.  “Vamos 
mapear os 104 quilômetros de costa do município e 

demarcar locações consideradas passiveis para a mari-
cultura. Queremos também fazer todo o estudo de fau-
na e flora e traçar um perfil do fundo do mar, incluindo 
a análise da água”, contou.

Em seguida, representando o Poder Legislativo, o 
vereador Ernaninho também reconheceu as ações do 
Executivo em apoiar a comunidade pesqueira. “É um 
momento de orgulho e de conquista. O objetivo é 
honrar a confiança de todos depositada nessa Adminis-
tração”, comentou.  No fim da cerimônia, frei Marcelo 
Paulo Romani abençoou os presentes e a embarcação.  

Convênio  
A aquisição da embarcação se deu após esforços da 

atual Administração para conseguir firmar convênio 
com o Governo Federal.

Em agosto do ano passado, foi realizado pregão pre-
sencial, do tipo menor preço, para parte de processo 
licitatório visando à aquisição do barco. A verba, esti-
mada em R$ 285 mil, para a compra, se estende para 
aquisição de equipamentos, realização de estudos e or-
denamento marinho. Desse montante, cerca de R$ 250 
mil são provenientes do Ministério da Pesca e Aquicul-
tura, e R$ 35 mil restantes à Prefeitura sebastianense.

O prefeito Ernane fez entrega do barco “Semam Mar”, na manhã de hoje, 
no Píer do bairro São Francisco
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O modo de vida, expressões e costumes, os “cau-
sos” e sotaques mais conhecidos da população caiça-
ra puderam ser revividos e até apresentados aos mais 
jovens que não conhecem essa riqueza cultural. As 
histórias contadas de pais para filhos, registradas em 
livros e documentários, foram resgatadas em pesqui-
sa do grupo teatral “Castelo das Artes” e apresentadas 
no espetáculo “Mitos e Lendas de São Sebastião” que 
atraiu grande público nas três sessões realizadas no 
Teatro Municipal de São Sebastião nesta quinta-feira 
(31), com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo 
(Sectur).

O primeiro espetáculo do grupo com essa forma-
tação teatral contou com a participação musical do 
“Coletivo Artístico Baque das Mina”, integrado só 
por mulheres que levam a arte do maracatu. A apre-
sentação com canções, encenações de mitos e lendas 
de São Sebastião teve também como objetivo prestar 
homenagem ao “Dia do Caiçara”, comemorado em 15 
de março, e festejar os 12 anos de atividade do grupo.

Com cenário, figurinos e linguajar tipicamente 
da cultura caiçara, o elenco atraiu a atenção da pla-

teia, nas interpretações de Henrique Cardim, Jessyca 
Biazini, André Nunes e Arturo Bermudez. Já Daniel 
Farias e Jhone Aguiar foram responsáveis pela ilumi-
nação e sonoplastia, respectivamente. O espetáculo 
reuniu as mais conhecidas lendas e mitos da cidade 
como “A Lenda do Amor”, “A Lenda do Boi que Fa-
lou” e O Dia que o Santo Pecou, mostrando o episó-
dio da prisão da imagem de São Sebastião, além de 
contos sobre lobisomem, escravos e pescadores, en-
tre outros. Segundo Henrique Cardim, o objetivo é 
valorizar a cultura caiçara com esse trabalho e iniciar 
um projeto de formação de plateia para incentivar os 
estudantes, os jovens a frequentarem o teatro. 

De acordo com Jessyca Biazini, o projeto envolveu 
muita pesquisa e ainda está em andamento. “A gente 
tem muito que trabalhar as lendas, os mitos, costu-
mes para colocar nesse projeto. O intuito é não deixar 
que quem nasceu aqui se distancie da sua cultura e 
que o migrante tenha esse pertencimento da rique-
za cultural do nosso município e do Litoral Norte”, 
mencionou.

Jessyca explicou que a proposta é dar continuidade 
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‘Mitos e Lendas de São Sebastião’ 
traz simplicidade da vida caiçara

Espetáculo do grupo “Castelo das Artes” incentiva o teatro popular ao atrair grande 
público em três sessões no mesmo dia

a um trabalho desenvolvido há alguns com o projeto 
“Teatro Popular Adoçando sua Vida” de proporcio-
nar a jovens e estudantes espetáculos a preço popular 
no valor de R$ 3,00 para que tenham acesso à cultura. 
“Esse projeto começou em 2009 com a apresentação 
de Os Saltimbancos, mas foi um trabalho esporádico. 
A ideia é que seja contínuo para que os jovens criem 
o hábito de ir ao teatro”, observou. Outra proposta, 
com o espetáculo apresentado quinta-feira é forma-
ção de plateia. Segundo Jessyca, é intenção do grupo 
formar parceria com a Prefeitura para possibilitar a 
realização do teatro popular.

Caiçara, a moradora em São Sebastião, Sabrina 
Moraes Pereira, elogiou o  espetáculo e o trabalho 
de pesquisa do grupo. “A peça é muito presente pra 
gente que é caiçara e tem de ser apresentado prin-
cipalmente nas escolas, chegar aos caiçaras atuais e 
nos migrantes que precisam valorizar nossa cultura”, 
declarou. Quem também apoiou a iniciativa e apro-
veitou para declamar um poema no final da apresen-
tação, em debate com o público, foi o escritor Ivo de 
Souza, autor de “Poeta dos Mares” e “Cadê o Sol”. 

Público lotou o Teatro Municipal e participou de conversas com o grupo após apresentações


