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Inscrições para a 17ª edição do Litoral Dance
Festival serão realizadas até o dia 15 de abril

São Sebastião mais uma vez sediará o 
maior evento de dança do Litoral Norte 
Paulista. O Litoral Dance Festival chega a 
sua 17ª Edição, organizado e produzido pela 
Allegro Stúdio & Produções, em parceria 
com a Prefeitura por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo.

O festival é um dos destaques no cenário 
nacional e já é apontado como um dos grandes 
eventos dedicados à dança realizados no País. 
O Litoral Dance é lembrado pela seriedade 
e pelo alto nível técnico dos participantes, 

recebendo bailarinos de várias partes do 
Brasil, além de promover um intercâmbio 
cultural e artístico.

As inscrições para os grupos interessados 
em participar das competições já estão 
abertas e encerram-se impreterivelmente 
no dia 15 de abril. O Litoral Dance Festival, 
busca a cada ano se solidificar dentro de 
uma proposta de constante renovação 
oferecendo mais do que uma simples 
competição, tendo como objetivo principal 
o aprendizado e o aperfeiçoamento dos 
participantes.

De caráter competitivo, o evento 
é aberto à participação de bailarinos 
amadores e profissionais e tem a função de 
valorizar, difundir, reciclar, complementar 
aprendizado, estimular e revelar talentos.

Voltado também para o social, os convites 
para acompanhar as apresentações não são 
comercializados, pois adota uma postura 
solidária e, a exemplo dos anos anteriores, 
serão trocados por alimentos não perecíveis 
e posteriormente direcionados às entidades 
assistenciais da cidade. 

Neste ano, o concurso será realizado entre 
os dias 22 e 25 de maio e mais uma vez, as 
apresentações acontecerão nas dependências 
do ginásio poliesportivo do Tebar Praia 
Clube, em palco montado especialmente 
para o evento, e no Teatro Municipal.

Haverá ainda outros espaços alternativos 
destinados ao festival, como o anfiteatro da 
Rua da Praia, no Complexo Turístico, onde  
acontecerá a disputa sob o tema “Bola Na 
Rede Brasil”, alusivo à Copa do Mundo 2014. 
Paralelamente também haverá aulas abertas, 
cursos, palestras, exposições e workshops.

Serviço
Os interessados em participar podem 

entrar em contato diretamente com a 
Allegro Stúdio & Produções pelos telefones 
(12) 3931-9181, 3931-1207, 99712-6210, 
ou solicitar regulamento e Inscrições 
pelosemails: allegrostudio1@gmail.com ou 
allegrostudio@terra.com.br.

A página oficial do evento na internet 
é litoraldancefestiv.wix.com/
litoraldancefestival.

O festival é destaque no cenário nacional e o maior 
do Litoral Norte paulista
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ERRATA
A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião-SP, CNPJ Nº. 19.843.891/0001-76, registrada no Cartório de Registro Civil da Comarca de São 

Sebastião-SP, registro: RCPJ - São Sebastião-SP - Microfilme nº 5880 na pessoa do Presidente do Conselho Curador, Urandy Rocha Leite, brasileiro, 
casado, nascido em 16/04/1959, casado, RG nº. 9.326.144-5, CPF 000.958.868-00, Secretário Municipal da Saúde, residente à Rua Nossa Senhora da Paz, 
nº. 335 Centro, São Sebastião/SP, no uso de suas atribuições legais declara a presente ERRATA para os devidos fins, nos seguintes termos:

“No art. 3º e no Anexo da Resolução nº. 001/2014, de 04/04/2014, aprovada na Assembléia de 04/04/2014,
ONDE SE LÊ: 
“Art. 3º. – Aprovar a realização de Concurso Público de provas e provas e títulos, a ser realizado pela empresa SHDIAS Consultoria e Assessoria.”
 DEVE LER-SE: 
“Art. 3º. – Aprovar a realização de Concurso Público, a ser realizado pela empresa SHDIAS Consultoria e Assessoria.”
ONDE SE LÊ: 

EMPREGO VAGAS REQUISITOS VENCIMENTOS CARGA HORARIA 
SEMANAL

Auxiliar de Saúde Bucal 09 -   Ensino Médio Completo com Registro no CRO. R$ 1.178,00 40 horas

Odontólogo da Atenção Básica 08 -   Ensino Superior Completo em Odontologia com 
Registro no respectivo Conselho de Classe.

R$ 5.695,00 + 
gratificação de 

até 10% sobre o 
vencimento

40 horas

DEVE LER-SE: 

EMPREGO VAGAS REQUISITOS VENCIMENTOS CARGA HORARIA 
SEMANAL

Auxiliar de Saúde Bucal 19 -   Ensino Médio Completo com Registro no CRO. R$ 1.178,00 40 horas

Odontólogo da Atenção Básica 19 -   Ensino Superior Completo em Odontologia com 
Registro no respectivo Conselho de Classe.

R$ 5.695,00 + 
gratificação de 

até 10% sobre o 
vencimento

40 horas

Requer, portanto, seja publicada a presente e que faça parte integrante da documentação constante da Resolução supramencionada da Fundação de 
Saúde Pública de São Sebastião-SP.

São Sebastião-SP, 07 de abril de 2014.

URANDY ROCHA LEITE
Presidente

C O M U N I C A D O
A Prefeitura Municipal de São Sebastião comunica às Empresas e aos 

Profissionais Autônomos inscritos em seu Cadastro de Contribuintes 
Mobiliários – CCM, que os carnês para o pagamento do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISS, e da Taxa de Fiscalização de 
Localização, Instalação e Funcionamento, referentes ao exercício de 
2014, foram entregues aos Correios, em 28/03/2014, para a respectiva 
notificação de lançamento por via postal.

A comunicação pelo contribuinte do não recebimento do carnê deverá 
ser efetuada junto à Divisão de Tributação, da Secretaria da Fazenda 
Municipal, até o dia 20/04/2013.

Os vencimentos dos carnês serão:
Em cota única: 

12/05/2014 (pelo valor integral)
Em parcelas:

1ª. Parcela – 12/05/2014
2ª. Parcela – 10/06/2014
3ª. Parcela – 10/07/2014
4ª. Parcela – 11/08/2014

Boiçucanga recebe nebulização 
da prefeitura e Sucen

A Prefeitura e a Sucen (Superintendência 
de Controle de Endemias) realizaram em 
Boiçucanga, na Costa Sul de São Sebastião, a 
nebulização de veneno contra mosquitos.

As equipes agiram em imóveis da 
rua Hilarião Crisólogo de Matos e vias 
perpendiculares, inclusive aqueles situadas 
à beira do rio Boiçucanga – mais conhecido 
como “Barra”.

A ação ocorreu também à tarde, já que 
o aedes tem hábitos diurnos.  O inseticida 
espalhado pela máquina de nebulização mata 
os insetos adultos enquanto estão voando.

A aplicação começou no dia 07 e está sendo 
desenvolvida com a finalidade de diminuir o 
vetor da doença em todo o bairro. 

Durante a nebulização, os moradores 
precisam deixar janelas e portas abertas para o 
inseticida atingir os mosquitos que estiverem 
dentro das residências. Eles também devem 
cobrir os alimentos; recolher as roupas do 
varal; não deixar louças na pia; sair do imóvel 

e retornar após meia hora para evitar o risco de 
intoxicação.

Os animais de estimação também devem ser 
retirados ou colocados em local que não tenha 
contato com o veneno.

A névoa química (nebulização) está 
sendo aplicada em locais onde os agentes 
de combate à dengue já realizaram vistoria e 
recolheram possíveis focos, como na Estrada 
do Maquininha  e na Barra.

Visitas
O trabalho da vigilância está em andamento 

na Estrada do Cascalho e ruas secundárias.  
Desde o dia 2 de abril, as equipes visitaram 
1.894 casas em Boiçucanga.

Com relação aos imóveis fechados, a 
Secretaria de Saúde irá notificá-los para que 
tomem as devidas providências. Caso os 
proprietários não cumpram, poderão ser 
multados.

Os coordenadores da ação ressaltam a 
importância da população colaborar com 
o programa. Segundo eles, é fundamental 
permitir o acesso dos agentes no interior 
dos imóveis e, ainda, eliminar os possíveis 
criadouros do mosquito, como por exemplo, 
garrafas, vasos, pneus, galões, toneis, latões, 

tambores, copos descartáveis, latas de alumínio, 
entre outros objetos que acumulam água.

Os moradores também devem limpar e 
incluir telas nos ralos, limpar calhas e bandejas 
de ar-condicionado, tampar bem as caixa d’água. 
Os vasos de plantas devem ficar sem pratinhos 
e os baldes e/ou qualquer recipiente ficar com a 

boca para baixo.
As bromélias e outras plantas que acumulam 

água também podem ser focos do mosquito, 
assim como os vasos sanitários que não são 
usados constantemente.

A ação continua durante toda a semana e 
deve ser levada para outros bairros.

Aplicação do veneno é feita 
em imóvel já visitado pelos 
agentes

Desde o dia 2 de abril as equipes visitaram 1.894 casas em Boiçucanga.

Times da cidade vencem em casa na 
primeira rodada da Copa Vanguarda

Os primeiros três jogos dos times 
sebastianenses na 16ª  edição da Copa Vanguarda 
de Futsal terminaram com vitória paras as 
equipes da cidade. 

Com a participação de 24 equipes nesta 
edição de 2014, a competição teve início na 
quinta-feira dia 3, sendo as primeiras partidas 
dos times de São Sebastião realizadas na noite do 
dia 7, no Tebar Praia Clube,  no Centro Histórico 
da cidade.

No primeiro jogo da noite a equipe de 
Maresias venceu por 5 a 3 a equipe de Ilhabela; 
no segundo jogo o time São Francisco da Praia 
ganhou por 4 a 1 do time de Santa Branca e no 
terceiro jogo São Sebastião ganhou por 4 a 2 de 

Caraguatatuba.
Durante as etapas classificatórias haverá 

jogos por toda área de cobertura da emissora, 
facilitando assim a participação das torcidas nos 
locais das partidas.

Os jogos da Copa Vanguarda são divididos 
em duas regiões, São José dos Campos e Taubaté, 
sendo que São Sebastião participa com três times.

Fazem parte do grupo do time de São 
Sebastião as cidades de São José dos Campos, 
Caraguatatuba e Paraibuna. Já de Maresias, 
fazem parte as equipes de Vargem, Ilhabela e 
Joanópolis. No grupo do time São Francisco 
da Praia estão as equipes de Jacareí, Bragança 
Paulista e Santa Branca.
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