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Com o objetivo de entregar o empreendimento 
este ano, a Prefeitura de São Sebastião trabalha na 
instalação de equipamentos no prédio destinado ao 
hospital da Costa Sul do município, em construção 
no bairro de Boiçucanga. 

Os funcionários iniciaram a colocação dos baten-
tes de ferro galvanizado destinados às portas do em-
preendimento, que contará com aproximadamente 
65 leitos, além de 10 consultórios médicos, pronto 
atendimento e agendamento. 

A equipe iniciará em breve o reboco da fachada, 
que já está totalmente chapiscada.

Outro serviço em andamento e que demanda tem-
po é o corte nas paredes para a instalação de conduí-
tes e caixas referentes à energia elétrica, além da colo-
cação de canos destinados ao sistema de água fria ou 
hidráulico do prédio. Em alguns cômodos, inclusive, 
o trabalho está concluído. 

A empresa responsável executa, ainda, a implan-

Foto: Ricardo Faustino/PMSS

Prefeitura trabalha na instalação de equipamen-
tos no hospital em Boiçucanga, na Costa Sul

tação da tubulação (canos) para o escoamento e/ou 
passagem das águas pluviais. 

A retomada da construção ocorreu no final de no-
vembro de 2105 e é realizada apenas com recursos 
municipais. “O hospital é de vital importância para a 
região. Sempre houve a necessidade e ninguém teve 
coragem de fazer. Apesar das dificuldades, desde o 
início compramos a ideia de fazer o hospital com re-
cursos próprios. Evidentemente, devido à crise eco-
nômica, tivemos que dar uma parada para não pre-
judicar a prestação de serviços na Saúde, Educação e 
demais áreas”, declarou na ocasião, o prefeito Ernane 
Primazzi.

O investimento, na ordem de R$ 12 milhões para 
essa segunda fase, é uma antiga reivindicação da po-
pulação da região. No início da segunda quinzena de 
janeiro, o prefeito esteve no local para verificar o an-
damento do trabalho no hospital. “Estamos realizan-
do o que prometemos”, disse.

Empreendimento é antiga reivindicação da população
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Uma força-tarefa está sendo preparada para este 
sábado (13), com o objetivo de conscientizar a po-
pulação sobre a importância de se eliminar possí-
veis criadouros do mosquito Aedes aegypti. A ação, 
coordenada pela Prefeitura de São Sebastião conta-
rá com o apoio da Marinha do Brasil que, por deter-
minação do Ministério da Defesa, deverá atuar em 
atividades em todo o país.

A partir das 8h30, mais de 60 pessoas deverão 
percorrer as principais ruas do bairro Pontal da Cruz 
, região central da cidade, distribuindo panfletos e a 
lista de itens que devem ser checados pelos mora-
dores para eliminar possíveis criadouros do Aedes  
– transmissor da dengue, chikungunya e zika.  

O “Dia D” de combate ao mosquito faz parte de 
uma mobilização nacional que deverá envolver em 
todo o Brasil 237 mil integrantes das Forças Arma-
das mais de 20 mil no estado de São Paulo e 42 ho-
mens da tropa da Marinha no Litoral Norte. 

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 
a Marinha também deverá atuar, no próximo mês, 
em atividades de palestras para a conscientização 
de estudantes de ensinos fundamental e médio da 
cidade. 

Em São Sebastião, as ações realizadas durante 
todo o ano pela Administração Municipal tem gera-
do resultados positivos, a exemplo do espaço mon-
tado ao lado do Pronto Socorro central especial-
mente para atendimentos de pacientes com dengue. 
O local, único do Litoral Norte, é totalmente clima-

Foto: Halsey Madeira/PMSS

Sábado é “Dia D” de mobilização contra 
o mosquito Aedes aegypti 

Equipes farão ações na região central da cidade

tizado e equipado com poltronas para hidratação, 
maca e cadeiras para espera. A intenção é separar os 
pacientes com dengue e deixa-los em um espaço es-
pecificamente voltado para este tipo de atendimen-
to. 

Além disso, o município foi o primeiro da região 
a implantar o chamado “Check List Dengue” com o 
objetivo de fazer com que a população faça a checa-
gem a cada cinco dias dos locais indicados por uma 
lista distribuída pelos agentes de endemias, da Casa 
da Dengue, durante as visitas feitas nas residências 
em todo o Município. 

Há ainda o projeto de lei de autoria do Poder Exe-
cutivo que prevê medidas punitivas com o intuito de 
evitar a proliferação do mosquito e prevenir epide-
mias das doenças. Além de medida policial, onde a 
legislação prevê também multas para o morador que 
tiver em sua residência condições propícias para a 
proliferação de doenças, ou seja, equipamentos, 
recipientes e outros objetos sem proteção ou com 
acúmulo de água, com ou sem presença de larvas do 
mosquito vetor. Neste caso, o valor da multa, na pri-
meira constatação, é de 20 Ufesp (Unidade Fiscal 
do Estado de São Paulo) e aumentada em 50% em 
cada reincidência. Atualmente a Efesp equivale a R$ 
21,25 e sendo assim, o valor da autuação chega a R$ 
425,00.

Confira a lista de itens que devem ser vistoriados 
a cada cinco dias de acordo com o “Check List Den-
gue” 

1. Pratos de vasos com plantas
2. Plantas em vasos d’ água para enraizar 
3. Vasos de água com plantas 
4. Vasos vazios, baldes, regadores etc. 
5. Materiais inservíveis dispostos a céu aberto (latas, gar-
rafas, tampas, brinquedos, copos plásticos, recipientes e 
outros objetos que acumulam água) 
6. Recipientes de água mineral retornável 
7. Pneus 
8. Calhas, coletores de água pluviais, caixas de inspeção, 
drenos etc. 
9. Ralos com pouco uso 
10. Condicionadores de ar 
11. Piscinas 
12. Chafarizes, fontes, espelhos d’ água, cascatas, lagos e 
outros 
13. Bromélias e outras plantas que acumulam água entre 
as folhas 
14. Muros com cacos de vidros, cercas, tocos de madeira 
ou outras superfícies que acumulem água
15. Caixas-d’água, tonéis, depósitos d’ água em geral 
16. Poços cacimba 
17. Filtros e recipientes para água de consumo humano  
18. Caixas de descarga, vasos sanitários com pouco uso e 
trilho de box dos banheiros 
19. Lixeiras externas 
20. Lixo doméstico 
21. Áreas externas em geral (terrenos baldios, jardins, 
quintais, etc) 
22. Bandeja de coleta de água da geladeira 
23. Obras de construção civil 
24. Lajes 
25. Aquários de peixes 
26. Bebedouros de animais domésticos 
27. Barcos, canoas, caiaques e outras embarcações 

Cidade conta com espaço especializado para atendimento de pacientes com dengue
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O Projeto Atividade, desenvolvido pelo Fundo Social de Solidariedade de São 
Sebastião, estará de volta com seu planejamento de ações tendo por alvo melho-
rar a qualidade de vida na terceira idade, a partir desta segunda-feira (15).

A nova e a velha turma serão recepcionadas às 9h, com um café da manhã na 
sede do projeto, isto é, no Centro de Apoio Educacional (CAE) do Pontal da 
Cruz, na região central da cidade. 

o projeto é responsável pela execução de mais dez atividades esportivas, entre 
elas, caminhada, alongamento, hidroginástica, tênis de mesa, tênis de campo, vô-
lei adaptado, musculação, coreografia, natação e jogos de salão (xadrez, damas, 
dominó etc). Todas as modalidades são acompanhadas por profissionais respon-
sáveis ligados à área de esportes.

Como as matrículas e os recadastramentos continuam, quem ainda estiver in-
teressado em participar do Atividade basta comparecer ao Fundo Social munido 
de RG e atestado médico original atualizado. Aos novos adeptos, além dos referi-
dos documentos, é solicitado, ainda, uma foto 3×4.

Serviço: O Fundo Social de Solidariedade fica na rua Sebastião Silvestre Neves, 
128, Centro. Mais informações pelos telefones (12) 3892- 4991 ou 3892-5560.

Foto: Arnaldo Klajn | PMSS

Projeto Atividade estará de volta à 
ação na segunda-feira

Inscrições e recadastramento continuam por período indeterminado

Caminhada e vôlei adaptado são algumas das práticas esportivas
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Nesta sexta-feira (12), a 
diretoria do Conselho de Se-
gurança (Conseg) da Costa 
Sul de São Sebastião realizará 
a primeira reunião do ano em 
Boiçucanga.

O principal tema está re-
lacionado à Operação Verão 
2015/2016 desenvolvida pelas 
polícias Militar e Civil na re-
gião, além da Secretaria de Se-
gurança Urbana do município.

O encontro é aberto ao pú-
blico e outros assuntos que 
envolvem a segurança também 
podem ser debatidos entre os 
participantes.

A reunião será a partir das 
19h, na Praça Pôr-do-Sol, com 
a presença de autoridades mili-
tares, representantes da Prefei-
tura, dirigentes das associações 
amigos de bairro.

Todas as unidades escolares da rede municipal de São Sebastião farão par-
te de uma ação nacional de combate ao Zika Vírus e ao mosquito Aedes 
aegypti, a ser realizada no próximo dia 19; a mobilização acontecerá em par-
ceria com o Governo Federal.

De acordo com o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, é necessá-
rio que haja um forte engajamento por parte de todos para que ação tenha 
sucesso. “Esta é uma mobilização de toda a estrutura educacional do país, 
que conta com aproximadamente 60 milhões de pessoas, podendo atingir 
facilmente um número de 150 milhões pelas relações familiares ou muito 
próximas”, afirmou Mercadante.

Durante um encontro nacional realizado em Brasília (DF), no último dia 
4, o ministro destacou a importância da mobilização e da informação para o 
enfrentamento do mosquito, que além do vírus Zika pode transmitir dengue 
e febre Chikungunya. “As escolas são a melhor resposta que nós podemos 
ter neste momento para fazer esse combate, para criar consciência e fazer 
essa mobilização”, disse Mercadante.

Com o pacto, o Ministério da Educação pretende usar o alcance das redes 
federal, distrital, estaduais e municipais de Educação, em todos os níveis, da 
pré-escola à pós-graduação, para levar informações sobre as formas de exter-
mínio do mosquito e identificação da doença.

Foto: Ricardo Faustino/PMSS

Operação Verão 2015/2016 é tema da primeira 
reunião do Conseg da Costa Sul

Encontro acontecerá em um dos pavilhões da Praça Pôr-do-Sol

Foto: Divulgação | MEC

Escolas promovem ações 
em dia nacional de com-
bate ao Zika Vírus e ao 
mosquito Aedes aegypti

Atividades pedagógicas em combate à doença deverão 
ser trabalhadas com alunos e comunidade
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Eles vestem roupas de couro, têm tatuagens pelo corpo, rodam o Brasil 
e outros países em duas rodas, amam a liberdade e promovem constantes 
ações filantrópicas em vários municípios. A maior delas acontecerá na ci-
dade entre os dias 3 e 6 de março com a realização do “Mega São Sebastião 
– Encontro Nacional de Motocicletas”.

Com apoio da Prefeitura, a iniciativa do Abutres do Brasil realizado pela 
Assa Eventos, deve atrair mais de 50 mil motociclistas não somente dos mo-
toclubes brasileiros, mas também dos Estados Unidos, Japão, Espanha e Por-
tugal entre outros países. E para falar um pouco mais sobre o encontro, alguns 
integrantes da diretoria nacional de eventos foram recepcionados no Gabi-
nete pelo prefeito Ernane Primazzi e pelo secretário de Esportes e Governo, 
Fábio Lopez, e Cultura e Turismo, Marianita Bueno, que abraçaram a ideia.

De acordo com Diego Lagrota, o Diego 13, a grande festa – que prima 
pela segurança de seus participantes com a campanha “Zoeira tô fora”, proi-
bindo manobras perigosas como o zerinho, por exemplo – trará um grande 
convidado, Nasi, vocalista do Ira. “Os shows acontecerão todos os dias com 
bandas do Litoral Norte e Vale do Paraíba e nosso convidado especial su-
birá ao palco no dia 5”, disse.  “Para assistir e participar deste megaevento 

Fotos: Halsey Madeira | PMSS 

Cidade se prepara o Mega São Sebastião 
de Motociclismo

A expectativa é receber mais de 50 mil pessoas durante o encontro nacional que acontece de 3 a 6 de março

Prefeito Ernane e secretários Fábio Lopez e Marianita Bueno, recebem integrantes do Motoclube Abutres

basta doar 2kg de alimentos não perecíveis, com exceção de sal, que serão 
posteriormente entregues ao Fundo Social de Solidariedade do município”, 
acrescentou Diego 13.

Ao todo serão 21 bandas convidadas para animar o evento. No primeiro 
dia (3), subirão ao palco três delas a partir das 18h; nos dias seguintes, os 
shows terão início às 12h, sendo quatro bandas na sexta-feira (4), sete no 
sábado (5) e outras sete no domingo (6).

Outro objetivo do Mega São Sebastião além de promover o trabalho so-
cial, é difundir a cultura do motociclismo no Brasil, movimentar a econo-
mia local por meio do turismo e divulgar a cidade.  “Por onde passamos 
conseguimos atingir nossos objetivos; isso é muito bom, pois conseguimos 
transmitir a verdadeira imagem dos motoclubes. Ou seja, que são compos-
tos por motociclistas responsáveis e sempre dispostos a ajudar a comunida-
de no que for possível, seja em situações de calamidades ou simplesmente 
em momentos de festividade, como o Natal”, disse Diego 13. 

A abertura oficial do Mega São Sebastião – Encontro Nacional de Moto-
ciclistas, será às 17h do dia 3 de março, na Praça de Eventos da Rua da Praia, 
no Centro Histórico da cidade. 


