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Estudantes lançam livro sobre povos antigos e 
suas mitologias

Obras foram produzidas por estudantes dos sextos anos

 A Escola Municipal Edileusa Brasil Soares de Souza, em Maresias, na Costa Sul 
de São Sebastião, realizou o lançamento de uma coletânea de livros produzidos pelos 
estudantes dos sextos anos da unidade escolar. O evento, que aconteceu na última 
quarta-feira (14), reuniu familiares e amigos para a divulgação da atividade.

O projeto Cosmogonia “A Origem do Universo”, encabeçado pelo professor de 
História, Gabriel Loyola, contou com a colaboração e incentivo de toda equipe gesto-
ra, que tornou o lançamento da coletânea de livros possível.

De acordo com Loyola, a ideia foi nascendo e tomando forma aos poucos. “O tema 
dos livros é sobre a criação do universo segundo a mitologia das civilizações antigas. 
O fato é que os trabalhos – textos, rimas, poesias –, realizados pelas crianças ao longo 
do semestre, foram tão bons e ricos que tivemos a feliz ideia de reuni-los em uma edi-
ção que mostrasse a dimensão do que estávamos produzindo dentro da sala de aula, 

e o resultado foi maravilhoso, estamos todos muito orgulhosos e felizes”, ressaltou.
Segundo o diretor da unidade escolar, Robson Gobate, pequenas iniciativas como 

esta demonstram o verdadeiro significado da educação. “Valorizar os nossos jovens 
é investir no futuro, acreditar, ter esperança que todo trabalho e esforço sempre pro-
duzirão grandes resultados. E o reconhecimento disso está em cada criança que par-
ticipou desse projeto maravilhoso. Nós temos cinco turmas e fizemos cinco livros 
diferentes e cada aluno está recebendo um exemplar”, declarou Gobate.

Aos 12 anos de idade, os estudantes Lenon Henrique,  Camily de Souza Cordeiro 
e Daiane Costa Ribeiro da Silva, foram unânimes ao elogiarem o  livro. “Não imagi-
návamos que ficaria desse jeito, tão bonito. Nosso professor teve muita criatividade 
quando teve esta ideia e estamos muito felizes por termos participado desse projeto 
tão legal”.

Foto: Beatriz Rego | PMSS
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Extrato do Contrato Administrativo – 2016SEDUC127 – Processo n.º 
60.829/16

Contratada: M. M. B. Comercial e Construtora Ltda. - ME 
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Execução de serviços de engenharia para a construção de quadra po-

liesportiva coberta na Escola Municipal João Gabriel de Santana – Toque Toque 
Pequeno, com fornecimento de material e mão de obra.

Prazo: 02 (dois) meses
Modalidade: Tomada de Preços nº 008/16
Valor: R$ 452.942,52 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e qua-

renta e dois reais e cinquenta e dois centavos)
Data: 29.11.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Felicio Marmo Netto pela 

contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SEDUC124 – Processo n.º 
61.060/16

Contratada: Guaporé Equipamentos Ltda. 
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Locação de estruturas modulares tipo container para atendimento na 

E. M. Nair Ribeiro de Almeida, instalação de 6 salas de aulas.
Prazo: 12 (doze) meses
Modalidade: Pregão Presencial nº 040/16
Valor: R$ 137.400,00 (cento e trinta e sete mil e quatrocentos reais)
Data: 23.11.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Claudia Sabadine da Silva 

Pinto pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SECTU129 – Processo n.º 
61.065/16

Contratada: MS Engenharia e Consultoria Ltda. - EPP 
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Prestação dos serviços de reforma do telhado do Teatro Municipal – 

Centro, com fornecimento de material e mão de obra.
Prazo: 03 (três) meses
Modalidade: Convite nº 047/16
Valor: R$ 149.221,62 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e vinte e um reais 

e sessenta e dois centavos)
Data: 06.12.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Flávio Massashi Sumika-

wa pela contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
TERMO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º: 073/15
PROCESSO: 61.790/15
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E 

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.
COM AMPARO NO ARTIGO 49 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS AL-

TERAÇÕES, REVOGO O REFERIDO CERTAME, TENDO EM VISTA OS 
RELATÓRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEDUC 
E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEESP.

SÃO SEBASTIÃO, 15 DE DEZEMBRO DE 2016.
SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 047/16
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 61.322/16
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FOR-
NECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, COM RECARGAS DE CRÉ-
DITO “ON-LINE”, PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO 
REFEIÇÃO EM FAVOR DOS POLICIAIS PARA A OPERAÇÃO VERÃO 
2016/2017

DATA DA REALIZAÇÃO: 28/12/2016
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 09:30 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO SIL-

VESTRE NEVES, 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE SUPRI-

MENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 4,00 (QUATRO REAIS) OU DIS-

PONÍVEL GRATUITAMENTE NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.
BR

SÃO SEBASTIÃO, 15 DE DEZEMBRO DE 2016.
SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/16
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXE-

CUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NAS VIAS DA COSTA NORTE 
E COSTA SUL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, COM FORNECI-
MENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA E HORÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DOCU-

MENTOS E PROPOSTAS: ATÉ 18/01/2017 ÀS 9:30 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO SIL-

VESTRE NEVES, 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE SUPRI-

MENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 4,00 (QUATRO REAIS), OU DIS-

PONÍVEL GRATUITAMENTE NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.
BR 

SÃO SEBASTIÃO, 14 DE DEZEMBRO DE 2016.
SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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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 19, 20, 21,22 e 23 de dezembro de 2016, DAS 
10 AS 16 HORAS, IMPRETERIVELMENTE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE 
ADMISSÃO. 

 
 
Inspetor Fiscal de Rendas 
Classif./     insc  /    Candidato  
   
10         1014013550  SÉRGIO SANTOS CHAVES 
 
 
                                  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 
16 de dezembro de 2016  

 
         

 

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
CONCURSO PÚBLICO 01/2014 

 

Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 106
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 Clas-
sificação 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 Classificação Final e Homologação, publicados no site da Pre-
feitura 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 endereço: Rua 
Prefeito Mansueto Pierotti, 391, 2º piso, - Centro, entre os dias 19 (segunda-feira) de 
dezembro de 2016 das 09:00h às 16:00h e 20 (terça-feira) de dezembro de 2016 das 
09:00h às 12:00h, 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 2016 do conselho de classe (CREMESP, COREN, 

CROSP etc..)
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 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 do-
cumentos 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, legitiman-
do 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 do-
cumentação. 

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, 16 de dezembro de 2016.

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

ANEXO I 

Auxiliar Administrativo
98 MAA 506241 ANA JULIA DE SOUZA OLIVEIRA
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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: __________  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, distrital 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 Federação na qual teria como 
parte lesada a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo cível, com sentença transitada em julgado em ___/_____/_____, 
no Tribunal de Justiça do Estado _______________________________, no qual teria como parte lesada a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser 
resumido):____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________. 
(     ) 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 sentença transitada em ___/_____/_____, no 
Tribunal de Justiça do Estado_______________________________, relativo a CRIMES CONTRA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo 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 informações ora prestadas poderá acarretar a 
eliminação do concurso, sem prejuízo 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 
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PELO PRESENTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO ESTÁ 

CONVOCANDO OS CANDIDATOS ABAIXO, APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO PARA 
COMPARECER NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA DIVISÃO DE ADMISSÃO, RUA 
JOÃO CUPERTINO DOS SANTOS, 218, CENTRO, NOS DIAS 19 e 20 de dezembro de 2016, DAS 10 AS 16 
HORAS, IMPRETERIVELMENTE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE ADMISSÃO. 

 
 

 
Guarda Vida Temporário 
Classif./  Candidato    
                                                                                                    

19 FABRICIO DA SILVA C. 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 
16 de dezembro de 2016  

 
 
 

 

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
Processo Seletivo GVT 02/2016 

 

 

 1 

 

 
 
Extrato do 01º Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo –2016SEDUC012 – Processo n.º 60.015/16. 
Contratada: Auto Viação São Sebastião LTDA. 
Contratante: Município de São Sebastião. 
Objeto: Reajuste da tarifa. 
Modalidade: IN 004/16. 
Data: 03.11.2016. 
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Auto Viação São Sebastião Ltda pela contratada. 
 
 

Cidadão Criança comemora o 
fim do ano letivo com festa no 

projeto
Rematrículas estarão abertas a partir da próxima 

segunda-feira (19)
Fotos: Setradh | PMSS

A comemoração do fim do ano letivo do Cidadão Criança, realizado pela Secretaria 
do Trabalho e Desenvolvimento Humano (Setradh), no Morro do Abrigo, na região 
central de São Sebastião, reuniu pais, familiares e membros da equipe na noite dessa 
quarta feira (14). 

Durante a festa houve exibição de alguns vídeos de reflexão sobre o Natal e ainda  
imagens dos alunos em ação dentro e fora do projeto. “Foi um momento muito especial. 
Um jantar, com direito a sobremesa e entrega de brindes confeccionado pelas crianças e 
a equipe, marcou o festejo”, comentou a coordenadora do Cidadão, Alessandra Peixoto.

As comemorações ainda incluíram a formatura dos estudantes que alcançaram a ida-
de máxima para permanecer no projeto, ou seja, 12 anos, na quinta-feira (15).  “A noite 
diferente, de gala mesmo, foi organizada pela equipe e reuniu, além dos formandos, seus 
pais, familiares e responsáveis. Contamos, também, com a presença da coordenadora 
geral dos projetos Adriana Teresa Romão, que em poucas palavras agradeceu todos da 
equipe e às famílias presentes e ainda parabenizou os pré-adolescentes por mais essa 
conquista”, resumiu.

Para a coordenadora, a noite de formatura foi de alegria, mas também de lembranças. 
“Todos deixarão saudades pelos momentos que passamos juntos. Enquanto uns saem 
outros chegam com os mesmos propósitos, isto é, adquirir conhecimentos aproveitando 
ao máximo o contra turno escolar”, disse Alessandra. “Graças a Deus foi um grande ano 
para todos nós; trabalhamos juntos e juntos aprendemos muito. Vivenciamos, tanto os 
integrantes da equipe quanto alunos, momentos muito significativos”, observou a coor-
denadora.

Último dia 
O último dia de atividades para os alunos foi igualmente celebrado com muita alegria 

nesta sexta-feira (16).
Ainda em ritmo de festa, as crianças ao lado da equipe, celebraram o encerramento 

do ano letivo com brincadeiras dirigidas e, também, com o momento mais esperado 
por todos, ou seja, a distribuição de presentes de Papai Noel. “Neste caso, brinquedos 
e roupas doados por padrinhos e madrinhas que responderam às cartinhas das crianças 
ao bom velhinho”.

Os preparativos da festa começaram há mais de um mês com a procura de voluntá-
rios para a doação dos presentes. “Com a campanha conseguimos presentes para todas 
as nossas crianças. Agradeço, a todos os que contribuíram para a realização dos sonhos 
de nossos alunos. Foram momentos de pura emoção e alegria. Além dos presentes da 
cartinha as crianças receberam do projeto uma mochila com algumas surpresas dentro”, 
concluiu Alessandra Peixoto.

Rematrículas
De acordo com a coordenadora do projeto, as rematrículas terão início na pró-

xima semana. Confira os horários:

Dia 19 | Segunda-feira
Das 7h às 12h
Dia 21 | Quarta-feira
Das 7h às 12h
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Banda Municipal encerra ano com retreta 
especial neste domingo 

Corporação musical traz convidados para última apresentação do ano

Foto: Arnaldo Klajn | PMSS

Neste domingo (18), a Banda Municipal “Maestro Manoel Ladislau de Mat-
tos” realiza a última retreta do ano com uma apresentação especial que contará 
com a participação “OPI – Orquestra Popular de Ilhabela”

De acordo com o maestro regente da banda, Almir Clemente, a ideia surgiu 
com a intenção de juntar duas bandas com formações, repertórios e cidades dife-
rentes, mas que trabalham com o mesmo objetivo, o de fazer música à altura do 
merecimento popular. 

A Corporação sebastianense tem uma formação de banda de sopros e percus-
são, num formato muito parecido com as bandas militares, já a de Ilhabela tem 
uma formação de big band tradicional, contendo secção de saxofones, trombo-
nes, trompetes, e secção rítmica completa com piano, guitarra, contrabaixo, ba-
teria e percussão. Essa mistura musical promete encantar e agitar os que forem à 
Rua da Praia a partir das 20h30. 

A Banda Municipal “Maestro Manoel Ladislau de Mattos” se apresenta todos 
os domingos no calçadão da Rua da Praia, em frente à Secretaria de Cultura e Tu-
rismo (Sectur), e a Orquestra Popular de Ilhabela se apresenta regularmente em 
eventos, abertura de shows, ente outras oportunidades.

“É muito fácil observar a admiração que os músicos de cada uma das bandas 
têm uns pelos outros, pelo tipo de trabalho, pela interação com o público que 
cada uma conquistou, e que, olhando pelo lado funcional, têm projetos e objeti-

vos diferentes, porém possibilitando que cada um possa se empenhar no estudo 
do próprio instrumento e promovendo a atuação em várias frentes de trabalho 
dentro da música, dando a oportunidade de contato com estilos diferenciados, o 
que só vem a enriquecer a própria evolução diante das experiências vividas, sendo 
que o maior presenteado com tudo acaba sendo o público que tem a oportunida-
de de desfrutar dessa diversidade de repertórios, estilos e sonoridades”, explicou. 
“Tudo isso também promove uma grande interação entre os músicos que, além de 
trocarem experiências e originar outras formações sonoras, promove a formação 
de grupos de estudos de outras possibilidades”, completou Clemente.

Tanto o maestro quanto os músicos vêm nesta apresentação de domingo uma 
oportunidade imperdível do público presenciar o primeiro encontro entre os dois 
grupos e, portanto, convidam a população sebastianense, e também aos visitantes, 
para prestigiar a apresentação que foi preparada com muito carinho, alegria e de 
forma especial, como um presente para neste período de festas. 

Vale lembrar que a Banda Municipal “Maestro Manoel Ladislau de Mattos”, 
com seus 36 músicos, participou de 71 eventos de janeiro a novembro de 2016, 
sendo 17 retretas, 22 ensaios, oito procissões, seis concertos no Teatro Municipal 
e oito cerimônias oficias. 

Serviço: As bandas iniciam a apresentação especial às 20h30 deste domingo 
(18) no calçadão da Rua da Praia, em frente à Sectur.
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