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O prêmio é oferecido pelo Sebrae

São Sebastião recebe o
selo Prefeito Empreendedor
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Circuito de Surf
de Maresias

movimenta Costa Sul

A Regional Costa Norte finalizou o serviço de 
limpeza e jardinagem em área de lazer no bairro do 
Jaraguá. O trabalho durou uma semana.

A área ainda serve como  campo de futebol para o 
Parque Saveiro, na parte alta do bairro, mais próximo 
dos morros e do trajeto do Contorno Sul,   este 
continuação do novo traçado da SP-99 (Rodovia dos 
Tamoios).

O trabalho envolveu a limpeza, corte e serviço 
de jardinagem numa área de aproximadamente 
1.500 m², onde a cortadora de grama motorizada, 
conhecida como “Atobata” fez o serviço de maior 
volume, deixando para a esquipe Ecopav,   empresa 
terceirizada pela prefeitura, o recorte e finalização do 
trabalho com auxílio das roçadeiras e dos varredores.

Em três dias de serviço foram recolhidos 100 sacos 
de lixo de 100 litros cada um, totalizando 10 mil litros 
de podas e restos de jardinagem.

Regional Norte finaliza trabalhos 
em área de lazer no Jaraguá
Em três dias de serviço foram recolhidos 10.000 quilos de lixo

Trabalhos envolveram limpeza, corte e jardinagem

A Regional Costa Norte, subordinada à Seadre 
(Secretaria das Administrações Regionais), abrange 
uma área de aproximadamente 49km² onde se 
concentram cerca de 14 mil habitantes, sendo esta  a 
segunda densidade demográfica do município, 
perdendo apenas para o Centro.

Além do Jaraguá, a Regional é responsável por 
outros três bairros: Cigarras, Canto do Mar e Enseada.
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Sexta edição do Arraiá 
do Itatinga agita região 

central da cidade



O Projeto Bijupirá, de capacitação de pescadores 
e produção de pescado marinho, foi escolhido um 
dos programas em destaque pelo Sebrae/SP, que 
concedeu ao prefeito de São Sebastião, o selo de 
Prefeito Empreendedor.

O prêmio foi entregue   no gabinete do prefeito 
Ernane Primazzi, pelo gerente do Sebrae - Unidade 
São José dos Campos - , José Fábio Tau Junior.

O concurso tem o objetivo de reconhecer os gestores 
que promovem o desenvolvimento econômico e 
social de seus municípios por meio do incentivo aos 
pequenos negócios locais. 

No total, foram 335 projetos inscritos por 265 
prefeituras (cada uma poderia se inscrever em até 
duas categorias). As sete categorias do prêmio são: 
Lei Geral Implementada, Compras Governamentais, 
Desburocratização, Pequenos Negócios no Campo, 
Pequenos Negócios nos Eventos Esportivos, Novos 
Projetos e Melhor Projeto Estadual. 

O projeto Bijupirá foi premiado na categoria Novos 
Projetos. O objetivo do Sebrae com a premiação 
é incluir o empreendedorismo definitivamente na 
agenda da gestão municipal, a exemplo da saúde, 
educação, segurança e infraestrutura. 

De acordo com o gerente do Sebrae   o prêmio 
é um reconhecimento para o prefeito e para os 
servidores, fruto de uma política pública voltada para 
o empreendedorismo. “O projeto Bijupirá representa 
geração de renda e emprego, onde os pescadores fazem 
um trabalho direcionado para o desenvolvimento do 
município”, explicou. 

Já o secretário de Meio Ambiente Eduardo Hipólito 
do Rego, enfatizou que o Bijupirá é uma aposta bem 
sucedida desde o seu começo, devido ao seu potencial 
de incentivar o desenvolvimento de outras atividades, 
com foco principalmente no empreendedorismo. “O 
importante é trazer o caiçara para que ele saia da mera 
condição de extrativista para ser um empreendedor 
do mar. É um incentivo para a gestão, é na verdade um 
golaço de toda a equipe”,  enfatizou. 

Um ponto destacado por Evandro Sebastini, assessor 
de Pesca da prefeitura, é a revalorização do pescador, 
assim como do caiçara sebastianense, por meio de uma 
atividade planificada, segura e com produção certa e 
renda mensal adequada para o maricultor ou pescador 
que queira ingressar nesta atividade.“O projeto 
consiste na produção marinha de pescado. Damos 
condição de começar a atividade com capacitação e 
garantia dos  alevinos para reprodução”, acrescentou.

Para o prefeito Ernane Primazzi, o projeto Bijupirá, 
que garantiu à cidade a premiação, é a mola propulsora 
para outras tantas atividades que a administração quer 
desenvolver no setor pesqueiro em São Sebastião. 
Segundo ele o selo Prefeito Empreendedor   é o 
reconhecimento de um trabalho desenvolvido 
por todos os servidores, desde a elaboração até a 
implantação do projeto.

São Sebastião recebe o 
selo Prefeito Empreendedor
O prêmio é oferecido pelo Sebrae

O prêmio foi entregue  no gabinete do prefeito

PROJETO BIJUPIRÁ
O projeto socioambiental visa melhorar as 

condições de vida da comunidade sebastianense, 
dando opção para a comunidade pesqueira de 
diversificar suas atividades, gerando aumento da renda 
e assegurando o direito do pescador de retirar seu 
sustento dos ecossistemas marinhos.

De acordo com um levantamento feito pela 
Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios – 
Instituto de Pesca, a pesca marítima enfrenta uma crise 
expressiva, devido à situação da maioria dos recursos 
que sustentam a produção pesqueira.

Desta forma, torna-se clara a necessidade de 
opções econômicas e ambientalmente sustentáveis, 
que visem reduzir a pressão extrativa sobre os 
estoques de pesqueiros e forneçam alternativas para as 
comunidades tradicionais residentes no litoral.

A maricultura vem como alternativa para atender a 
demanda comercial e preservar os estoques nativos de 
peixes, crustáceos e moluscos.

O Bijupirá é um peixe nativo presente na costa 

brasileira apreciado pelo sabor e textura da sua carne. 
Ele apresenta características importantes para a 
viabilidade de cultivo como crescimento acelerado, 
podendo chegar a seis quilos em um ano, e excelente 
conservação alimentar.

A reprodução e o desenvolvimento de alevinos 
(larva do peixe logo após seu nascimento) são 
integralmente feitas de forma natural, sem uso de 
hormônios ou aditivos químicos.

Para a sua reprodução, os grupos de reprodutores 
(9 a 12 peixes de 4 a 6 quilos), são mantidos em terra 
em tanques de maturação com renovação contínua de 
água do mar.

A fêmea desova naturalmente no início do verão, 
quando a água atinge 28 graus. Os ovos fertilizados 
pelos machos boiam  e são retirados dos tanques por 
peneiras. Dos ovos nascem as larvas, que são alimentadas 
inicialmente por microalgas e posteriormente com 
pequenos crustáceos. Após algumas semanas as larvas 
crescem e se tornam alevinos. Quando atingem 2 a 5 
gramas são transferidos para os tanques-redes no mar.

Projeto se destacou na categoria Novos Negócios do Sebrae
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/14 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FÁBRICA DE GELO EM ESCAMAS PARA A 
COLÔNIA DOS PESCADORES Z-14

TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 10/07/2014
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 9:30 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO 

SILVESTRE NEVES, 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE 

SUPRIMENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 10,00 (DEZ) REAIS OU  

DISPONÍVEL GRATUITAMENTE, NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.
SP.GOV.BR 

SÃO SEBASTIÃO, 23 DE JUNHO DE 2014

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA E COBRANÇA
E-mail: divida.ativa@saosebastiao.sp.gov.br

EDITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

SECRETARIA DA FAZENDA - DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA E COBRANÇA

REF.: NOTIFICAÇÃO PROCESSO REFIM
1 – Não sendo possível os meios de notificação “por via postal 

registrada”, fica o contribuinte abaixo indicado notificado para ciência 
que, para obter os benefícios da Lei Complementar 062/2005 requerido 
no processo n. 18.889/05 (Refim) os seguintes documentos devem ser 
apresentados: cópia do comprovante de endereço, cópia do RG e CPF 
autenticados, cópia do formal de partilha, bem como reconhecer firma 
no requerimento. Aproveitamos para informar que o valor apurado até 
31/12/2005 é de  R$ 4.090,61. 

2 – Prazo para apresentação dos documentos e negociação dos 
débitos: 20 (vinte) dias a contar da data da publicação;

3 – Inscrição: 3134.121.3163.0476.0000;
4 – Proprietário: Santino Antunes de Faria;
5 – Requerente: Luiz Alberto de Faria;
6 – São Sebastião, 23 de junho de 2014.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SECAD044 – Processo n.º 
60.590/2014.
Contratada: Litorânea Transportes Coletivos S.A.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: fornecimento de vales transporte aos servidores públicos da 
PMSS, com recargas de crédito “on-line”, através do cartão transporte 
comum.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: IN n.º 018/14.
Valor: R$ 155.139,60 (cento e cinquenta e cinco mil, cento e trinta e nove 
reais e sessenta centavos).
Data: 26.05.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Paulo Sérgio 
Bongiovanni  e Rodrigo Constantino Bongiovanni pela contratada.

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 
2012SESAU107 – Processo n.º 60.660/2012.
Contratada: PRONESP Procedimentos Neurológicos Especializados Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião. 
Objeto: Acréscimo das quantidades estabelecidas no Contrato Original.
Modalidade: CV n.º038/12
Valor: R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).
Data: 05.05.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Alexandre de Araújo 
Rangel pela Contratada.  

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 
2010SETRADH039 – Processo n.º 60.468/2010.
Contratado: Calogero Stancanelli.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião. 
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência e alteração do valor pago a 
título de aluguel do Contrato Original.
Prazo: 12 (doze) meses
Modalidade: DJ n.º 006/10
Valor: R$ 23.985,00 (vinte e três mil novecentos e oitenta e cinco reais). 
Data: 20.05.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Calogero Stancanelli 
pelo Contratado.  

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 
2012SEMAM052 – Processo n.º 60.163/2012.
Contratadas: Julia Coulouris Lawant e Laís Coulouris Lawant.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião. 
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n.º 006/12.
Valor: R$ 45.065,76 (quarenta e cinco mil, sessenta e cinco reais e 
setenta e seis centavos).  
Data: 15.05.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Simão Lawant  Neto 
pelas Contratadas.  

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 
2013SEGOV031 – Processo n.º 60.535/2013.
Contratada: La Guardia Engenharia e Avaliação Ltda. - EPP.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião. 
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n.º 09/13.
Valor: R$ 11.280,00 (onze mil duzentos e oitenta reais). 
Data: 19.05.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Fernando La Guardia 
pela Contratada.

Extrato do 1º Termo Aditivo Contrato Administrativo – 2013SEDUC033 
– Processo n.º 60.611/2013
Contratada: Milclean Comércio e Serviços Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: Prorrogação de prazo da vigência contratual e o reajuste de 
7,9837% conforme índice IGP-M.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: PP nº 013/2013.
Valor: R$ 6.051.511,86 (seis milhões, cinquenta e um mil, quinhentos e 
onze reais e oitenta e seis centavos).
Data: 06.06.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Elizeu Albach pela 
Contratada.

A praia de Maresias, na Costa Sul, 
serviu de palco para a etapa de abertura 
do Circuito ASM 2014, evento que 
marca o retorno da Associação de Surfe 
de Maresias, com o apoio Secretaria de 
Esportes.

O evento concentrou na   Praça 
Internacional do Surf moradores e 
visitantes que acompanharam de 
perto as provas em nove categorias 
disputadas por 92 atletas em ondas de 
até um metro, durante os dois dias de 
campeonato.

Aconteceram disputas das categorias 
Open, Master, Longboard e Mirim. A 
consistente ondulação que atuou no 
litoral paulista exigiu preparo físico 
dos surfistas e ao fim do dia as quatro 
categorias tinham seus finalistas 
definidos.

Com um bom número de 
participantes, a categoria Master foi 
a surpresa ,   reunindo nomes que há 
muito tempo não participavam de uma 
competição, porém firmes no surf, 
os experientes competidores fizeram 
bonito com vitória de Douglas Lima, 
destaque durante todo o evento. Na 
final, o surfista Maurício Bogomil 
obteve a segunda colocação. Os irmãos 
Rubens Vicente e Ricardo Cersósimo 
terminaram na terceira e quarta posição.

Ação Ambiental
O circuito contou também 

com o apoio do ICC (Instituto de 
Conservação Costeira), em uma 
bonita ação ambiental onde as crianças 
participaram  do plantio de mudas de 
Jundu dando um toque especial ao 
campeonato.

No segundo dia de prova,  as ondas 
perderam força, mas as séries com até 
um metro proporcionaram ótimas 
condições e o visual ficou perfeito com 
a presença do sol e do vento terral.

Neste cenário perfeito, foram ao mar 
as demais categorias: Petit, Estreantes, 
Iniciantes, Sup Wave e Feminino.   
Em todas elas, foram protagonizadas 
empolgantes disputas. As constantes 
séries deixaram os competidores 
à vontade para apresentarem seus 
repertórios de manobras.

Circuito de Surf de Maresias 
movimenta Costa Sul

Competição reuniu mais 
de 90 surfistas e contou 
com uma ação ambiental 
envolvendo as crianças

Determinação e superação marcam o time de veteranos da categoria Master

A categoria Petit (até 10 anos), 
teve vitória de Rodrigo Saldanha. O 
jovem atleta vem melhorando seu 
surf a cada evento e conquistou sua 
primeira vitória. Participaram da 
final, Binho Vieira, Rodrigo Santana 
e Pamella Mel.

Caio Costa foi campeão Estreantes 
(até 12 anos). Ele,  um dos favoritos 
na Petit, ficou fora da final após 
cometer interferência. Na Estreantes, 
Costa surfou com mais tranquilidade 
e superou uma das promessas do 
surf local, Kauê Germano. Rodrigo 
Rocha foi terceiro e Wender Cauã 
terminou na quarta colocação.

Entre os surfistas com até 14 anos, 
Pedro Dib venceu todas as baterias 
que disputou, garantindo o título 
da Iniciantes. Lucas Leal foi o vice-
campeão, seguido por Heitor Duarte 
e Kauê Germano.

Fechando as categorias 
consideradas “de base” do circuito, 
Renan Puga que vem passando por 
ótima fase, foi o campeão da categoria 
Mirim, superando a revelação local 
na categoria Andinho Delmondes. 
Completaram o pódio Wagner Sena, 
em terceiro,   e Renan Hanada., em 
quarto.

O surf feminino teve vitória da 
atual campeã sebastianense Yohana 
Sarandine, que confirmou seu 
favoritismo e conquistou mais um 
título. Josi Silva foi a terceira e Erica 
Morais a quarta colocada.

As categorias Sup Wave, Longboard 
e Open, proporcionaram apresentações 
de nível profissional. Nomes que estão 
despontando e outros já consagrados 
marcaram presença e fizeram bonito.

A Sup Wave teve vitória de 
Wellington dos Reis. O local da praia de 
Cambury, surfou muito em todas as suas 
participações e na grande final deixou 
Carlos Bahia com o vice-campeonato. 
Alemão de Maresias   foi o terceiro e 
Alexsandro Abolição o quarto.

Bahia, porém, garantiu seu título na 
etapa ao vencer a categoria Longboard. 
Alexsandro Abolição foi o segundo, 
Rafael Maéco o terceiro e Wenderson 
Bilido o quarto.

De acordo com o presidente da 
Associação de Surf de Maresias, Alex 
Leco, o evento foi um grande sucesso. 
“Tivemos boas ondas, bom público, 
ótimos surfistas e uma energia muito 
boa das pessoas que, assim como a 
diretoria da ASM, estavam muito felizes 
com o retorno da entidade”, afirmou.

O circuito tem mais duas etapas 
programadas para este ano.

Durante a cerimônia de premiação 
os finalistas foram premiados com 
troféus e kits.

A primeira etapa do circuito ASM 
2014,  contou com o apoio da Dinamo 
Surf, All Kone, Progression Session 
Surfboards, Chillstrong, Esfiha da 
Hora, Leomil Surfboards, A Firma 
Pizzas, The Surf Travel Co., Posto 8 
Creperia, Morroco, Pousada Porto 
Mare, Pizzaria Marahú, Volcom, 
Restaurante Terral e Sociedade 
Amigos de Maresias. Já a  supervisão 
técnica ficou por conta da Associação 
de Surf de São Sebastião e Federação 
Paulista de Surf com realização da 
Associação de Surf de Maresias em 
parceria com a Prefeitura de São 
Sebastião, por meio da Secretaria de 
Esportes.
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Em homenagem aos migrantes que residem em 
São Sebastião, a Sectur (Secretaria de Cultura e 
Turismo) e a Amovila ( Associação de Moradores 
de Bairro da Vila Sahy), realizaram a 10ª Festa do 
Migrante, na Vila Sahy, Costa Sul.

A programação elaborada com diversas atrações 
musicais além de comidas e bebidas típicas, 
atraiu centenas de pessoas entre adultos jovens e 
crianças.

A apresentação do grupo de capoeira das 
Oficinas Culturais abriu a primeira noite da grande 
festa; os grupos de Maracatu e Maculele também 
animarem a plateia.

O grupo Fuá, que trabalha com ritmos da 
cultura popular brasileira utilizando diversos 
instrumentos como atabaque, agogô, triângulo, 
caixa, alfaia e o pífano, uma flauta feita de bambu 
que conduz o grupo, interagiu com o público do 
começo ao fim da apresentação.

De acordo com a presidente da Amovila, 
Aparecida Regina Pires, o objetivo da festa foi 
homenagear os migrantes que residem no bairro. 
“Nossas homenagens são feitas por meio cultura, 

Festa do Migrante movimentou 
moradores e visitantes na Vila Sahy

Homenagens  foram baseadas em 
atividades culturais, musicais, comida 
e bebida típica

Maculelê: uma das  apresentações típicas apresentadas em homenagem aos migrantes

ou seja, dança, música e culinária, de quase 22 
Estados representados aqui em São Sebastião por 
sua gente, entre eles Bahia, Ceará, Maranhão e 
Piauí”, disse.

A dupla “Duas Cordas” (violão e violino), subiu 
ao palco e emocionou a todos com as músicas 
clássicas instrumentais. A quadrilha Raiz da Terra, 
da Vila Sahy, também agradou o público pela 
coreografia elaborada com riqueza de detalhes no 

figurino e muita animação. A mesma receptividade 
tiveram a dupla Berg e Giove e a banda Os Traiados.

O baiano Lorival de Matos, residente na 
Vila,   prestigia a festividade   há cinco anos. “É 
realmente   muito gratificante participar de um 
evento que nos homenageia”, afirmou.

A 10ª Festa do Migrante contou com o apoio 
da GCM (Guarda Civil Municipal) e equipes da 
Ditraf (Divisão de Tráfego).

Festa Junina do Itatinga aconteceu de quinta a domingo

Sexta edição do Arraiá do Itatinga 
agita região central da cidade

Para garantir maior 
animação grupos musicais 
subiram ao palco

O Arraiá do Itatinga, localizado na 
região central de São Sebastião, animou 
a comunidade entre os dias 19 e 22 de 
junho.

A típica festa Junina teve barraquinhas 
com comes e bebes, comidas típicas, 
além de tradicionais brincadeiras como 
pescaria e outras. No espaço havia 
brinquedo inflável e cama elástica para a 
diversão das crianças. Para os adultos,  o 
bingo. O vencedor de sexta-feira levou 
uma bicicleta.

Para garantir ainda mais a diversão 
subiu ao palco para fazer o povo 
cantar e dançar, a dupla sertaneja 
Erick e Zezinho. No sábado foi a vez 
de Os Galegos, enquanto os Traiados 

encerram a festa no domingo. Dentro 
ainda da programação, alunos da Oficina 
de Balé da Sectur, se apresentaram no 
sábado e domingo.

Bruna Martins de 34 anos, moradora 
do bairro, fica sempre contente com o 

tradicional evento, não perde nenhuma 
edição. “É uma alegria para nós, porque 
podemos nos divertir sem ir muito 
longe, e também, conhecer gente nova 
e manter as amizades da comunidade”, 
disse.

Gabriela Bastos de 21, comentou 
a relevância do evento. “É importante 
para os moradores do bairro, uma festa 
muito boa”, disse. 

Para Isabella Cristina de 15 anos, a 
festividade movimenta a região e traz 
diversão. “É uma confraternização legal 
com nossos amigos. Foi muito bom”, 
declarou. 

A secretária da pasta Marianita 
Bueno, destacou a importância 
do evento para a comunidade. 
“Disponibilizamos barracas para 
entidades dos bairros participantes 
e tivemos uma presença maciça dos 
moradores da Olaria, Topolândia e 
Itatinga”, concluiu.

O Arraiá do Itatinga acontece 
anualmente. É uma realização da 
Associação de Amigos do Bairro, Sato 
FC e da Sectur (Secretaria de Cultura 
e Turismo).
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