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ATO RATIFICATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O ATO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo n.º 60.273/16 (DJ 
005/16), com fundamentos no Artigo 24 Inciso X da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, 
para locação do imóvel  localizado à Rua Expedicionários Brasileiros, nº 213, Centro  – São 
Sebastião – SP, destinado às instalações do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Peque-
nas Empresas, em atendimento a Secretaria de Governo.. 
São Sebastião, 20 de abril de 2016.

SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
Extrato do 03º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2012SEGOV124 – Processo 
n.º 61.868/12
Contratada: Nelson Luis Fernandes
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação de prazo da vigência contratual e alteração do item V.3. na Cláusula 
Quinta.
Valor: R$ 32.840,64 (trinta e dois mil oitocentos e quarenta reais e sessenta e quatro cen-
tavos).
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n.º 020/12.
Data: 10.12.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo contratante e Nelson Luis Fernandes pela contra-
tada. 

Extrato do 01º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2014SESAU102 – Processo 
n.º 61.470/14 
Contratados: Eugenio Carlos Pierotti e Lilian de Carvalho Pierotti 
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação de prazo da vigência contratual e alteração do item V.3. na Cláusula 
Quinta .
Valor: R$ 277.624,80 (duzentos e setenta e sete mil seiscentos e vinte e quatro reais e oi-
tenta centavos).
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n.º 015/14.
Data: 23.12.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo contratante e Eugenio Carlos Pierotti e Lilian de 
Carvalho Pierotti pelos contratados. 

EDITAL
MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE INSPETORIA FISCAL
REFERENTE AO TERMO DE CONCLUSÃO DE AÇÃO FISCAL-ISSQN  Nº. 
043/2013
1-Tendo sido improfícuos os meios de intimação estabelecidos na Lei Complementar n.º 
106/2009, Artigo 79, incisos I e II, e com base no mesmo Artigo, inciso III, fica o contri-
buinte, abaixo indicado, CIENTE de que a Ação Fiscal foi encerrada e nenhuma irregula-
ridade foi constatada. 
2-Sujeito Passivo: CLAUDIO SALVATORE PESARESI - ME – CCM 13.247
3-CNPJ: 09.305.468/0001-69.
4-Infração: Não cometeu infrações.
5-Processo Administrativo nº. 1.931/2013.
6-Inspetora Fiscal de Rendas: Cristina Cláudia Acciaris Leite –  RE 4331-1 
7-Informo, ainda, que os documentos referentes a empresa encontram-se a disposição para 
retirada.
8-São Sebastião, 19 de abril de 2016.

EDITAL DE PRORROGAÇÃO 
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 04/2016
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no 
uso de suas atribuições estatutárias, informa que por não ter havido candidatos inscritos no 
Processo de Recrutamento e Seleção Emergencial nº 04/2016 nos períodos divulgados no 
Edital de abertura publicado em 04 de abril de 2016, ficam prorrogados os prazos do item 
1.1, conforme segue, seguindo inalterados os demais itens do edital de abertura: 
1.1) As etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas:

Fase
Data e 
horário 

previstos
Local

Entrega dos seguintes documentos

1) Curriculum digitado;

2) Comprovante de Escolaridade

3) Comprovante de registro no Conselho de 
Classe da categoria

4) Comprovante da anuidade de 2015 do conselho 
de classe, ou 2016 se já vencido.

5) Comprovante de tempo de experiência 
(Carteira de Trabalho / Contrato)

6) Comprovante de endereço

Obs. Para os itens 2, 3, 4, 5 e 6, apresentar cópia e 
original para conferência ou cópia autenticada

25 de abril 
de 2016 a 

04 de maio
de 2016, 
das 9h às 
12h e das 

13h às 16h.

Fundação de Saúde Pública 
de São Sebastião

R. Pref. Mansueto Pierotti, 
391 – 2º piso – Centro –
São Sebastião/SP. A/C 
Departamento de Recursos 
Humanos.

Avaliação dos candidatos e critério de 
desempate

Os candidatos serão avaliados pela documentação 
apresentada, ficando estabelecido como critérios 
de classificação e desempate, nesta ordem:

1) maior tempo de experiência no cargo, 
atendidos os requisitos específicos do item “1.1”, 
comprovada em Carteira de Trabalho ou contrato.

2) maior proximidade da residência com a 
Unidade de Saúde a ser lotada, 

3) candidato (a) de maior idade

05/05/2016
Coordenação de 
Enfermagem

Publicação do resultado no site da Prefeitura 
Municipal de São Sebastião

06/05/2016

Site: 
www.saosebastiao.sp.gov.br

Convocação para entrega de documentação 
descrita no item 2

Os candidatos selecionados serão convocados 
através do site da Prefeitura Municipal de São 
Sebastião

09/05/2016 Site: 
www.saosebastiao.sp.gov.br

Início das atividades Imediato

Unidade de Saúde da 
Família do Bairro Barra do 
Una ou outra Unidade da
Costa Sul do município.
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São Sebastião, 25 de abril de 2016.
ANTONIO CARLOS NISOLI PEREIRA DA SILVA
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 77
CONCURSO PÚBLICO 01/2014
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, 
no uso de suas atribuições estatutárias, e considerando o resultado 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 Classificação 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 Fun-
dação 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 02 (segunda-feira) e 06 (sexta-feira) 
de maio de 2016, das 09:00 às 16:00, impreterivelmente, para a entrega dos seguintes do-
cumentos: 

Cópia autenticada:
a) Carteira de Identidade – RG 
b) Diploma Universitário e certificado de especialização da área que concorre ou Certifica-
do 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 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 corrente (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 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 docu-
mentos poderá ser feita, na mesma data, local e horário, por procurador, munido de ins-
trumento 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 estiverem 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  automatica-
mente ELIMINADO do concurso.
Art. 5º - Os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão orientados e resol-
vidos pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS. 

São Sebastião, 25 de abril de 2016.
ANTONIO CARLOS NISOLI PEREIRA DA SILVA
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

ANEXO I 
Advogado
2 SAD 509250 LARISSA PERES DE CASTRO

Enfermeiro de Atenção Básica
 Classif./Insc./ Candidato
78 SEN 500037 ÉRIKA REGIANE DE FREITAS

Farmacêutico
 Classif./Insc./ Candidato
16 SFA 508351 ANDREIA DE FATIMA CORTESIA MENDES
17 SFA 507354 SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA

Recepção
 Classif./Insc./ Candidato
71 FRE 506722 FABIANA FERNANDES ARTUR MARTINS

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 profissio-
nal 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 discrimi-
nado 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 Fede-
ração 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 senten-
ça transitada em julgado em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Es-
tado ____________________, com seguinte teor (podendo ser resumi-
do):_______________________________.
(  ) 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 (podendo ser resumi-
do):______________________________________________________.

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 dis-
tribuição 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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O Hospital de Clínicas de São Sebastião fará nesta quarta-feira (27) mais 
uma ação de doação de sangue na cidade. Desta vez a coleta será feita no Sa-
lão Paroquial da Igreja Matriz de São Sebastião, no centro histórico. Para os 
interessados a distribuição das senhas será feita a partir das 9h45 e a coleta do 
sangue na seqüencia, após o processo de triagem.  

A ação visa aumentar o estoque de sangue do Hemonúcleo de Taubaté que 
abastece as cidades de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.

Para o coordenador das campanhas de doação de sangue em São Sebastião 
Hamilton Alonso este é um gesto que pode salvar muitas vidas. “A doação de 
sangue se reverterá em saúde e vida para muitos. A campanha é um convite 
para este ato de solidariedade”, disse.

Ainda de acordo com o coordenador a doação é um procedimento total-
mente seguro. “O volume coletado segue o padrão internacional que é de 450 
ml e isto representa menos de 13% do total de sangue do corpo de um adulto. 
Além disso, o doador não se expõe a nenhum risco de contaminação”, explica. 

Alonso explica também que há mitos a serem quebrados em relação a doa-
ção de sangue tendo em vista que a ação no engorda e nem emagrece, não afina 
e nem engrossa o sangue. “Estes são mitos cultivados ao longo de muitos anos, 
mas, que precisamos desmistificar. Também não é necessário jejum, porém, 
após o almoço ou jantar pede-se um intervalo de 3 horas para iniciar a doação”.  

Para doar a pessoa precisa ter acima de 50 quilos e estar em boas condições 
de saúde. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais e maio-
res devem levar documento de identidade com foto. 

Serviço: Serão distribuídas senhas aos doadores a partir das 9h45 com dis-
tribuição até às 12h, a coleta começa a partir das 10h e se encerra às 14h. A Pa-
róquia Matriz de São Sebastião fica na praça Major João Fernandes, 22, Centro. 
Mais informações 3893-3235.

Em comemoração ao Dia do Índio, celebrado 
em 19 de abril, foi realizado na aldeia Rio Silvei-
ra em Boracéia, na Costa Sul de São Sebastião, o 
Festival Indígena Guarani Mbya. As festividades 
tiveram início no dia 21 e terminaram no sábado 
(23), com apoio da Prefeitura.

Diferentemente dos anos anteriores, o fes-
tival que acontece desde 2001, deixou a  Praça 
de Eventos da praia da Enseada e o parque Tu-
pinambás, para atender a nova proposta dos or-
ganizadores. Ou seja, levar as atividades para a 
aldeia habitada pela etnia  Guarani, também co-
nhecidos como Ava-Chiripa, Ava-Guarani, Xiri-
pa ou Tupi-Guarani,  considerado um dos povos 
indígenas mais populosos do Brasil, somando 
mais de 30 mil índios.

O evento aconteceu no campo de futebol e 
contou com uma infraestrutura para atender a os 
visitantes, cerca de 60 índios das aldeias de Pare-
lheiros em São Paulo (SP), e Sapucai, de Angra 

Festival Indígena Guarani Mbya 
é realizado em Boracéia

dos Reis (RJ), ambas da etnia Guarani, além de 
outros 400 índios da aldeia anfitriã.

Durante os três dias de festejos, o público 
presente pode interagir e participar das diversas 
atividades previstas na programação entre elas, 
cabo de guerra, danças típicas, futebol, lutas ín-
digenas, arremeso de lança, disputa de arco e 
flecha e ainda a pintura corporal, cada uma com 
um significado especial.

Os visitantes também tiveram a oportunida-
de de conhecer e comprar artesanatos feitos pe-
los guaranis e ainda participar de apresentações 
de dança, como o xondaro guerreiro e a tangara 
guerreira, ritual que representa o final da ado-
lescencia e o início da fase adulta para jovens da 
etnia. Para encerrar a programação, os Guarani 
apresentaram a beleza das mulheres índigenas, 
com o Defile de Xondaria.

De acordo com a moradora de Maresias, Ta-
nira Cochrane, que fez questão de prestigiar o 

festival com sua filha Julia Cochrane, 11, o even-
to é de extrema importância para que as pesso-
as conheçam e valorizem os nativos brasileiros, 
“aqueles que são ignorados por gerações recen-
tes e que apenas são lembrados na maioria das 
vezes pelo Governo quando se trata da demarca-
ção de terras índigenas”, frisou. 

Para ela, existe um preconceito muito forte 
quando se fala de índios. “Isto  surge pela falta 
de conhecimento e respeito por sociedades que 
possuem carcterísticas e tradições diferentes das 
quais vivemos. 

Neste sentido, este intercâmbio entre culturas 
é demasiadamente importante visto o seu intui-
to em desfazerr uma opinião erronêa sobre o as-
sunto e,  desta forma, dar espaço para admiração 
por estes povos que sofreram e lutaram tanto 
para que sua etnia não fosse extinta”,  declarou 
Tanira. Cerca de 200 visitantes passaram diaria-
mente pelo festival.

HCSS faz campanha de 
doação de sangue nesta 

quarta-feira (27) 

O Centro Paula Souza (Etec) em São Sebastião continua com inscrições 
abertas até 11 de maio para o Vestibulinho para o segundo semestre 2016. 
São 110 vagas oferecidas em várias áreas com aulas presenciais ou online. 
Haverá ainda extensões em dois endereços, na Costa Sul do município e 
também em Ilhabela.

Confira:
Ensino Técnico 

Portos 
Presencial regular | 40 vagas

Ensino Técnico EaD
Online | Administração, Comércio, Guia de Turismo e Secretariado

Extensão | Instituto Verdescola| Costa Sul
Administração

Presencial regular | 30 vagas | período noturno 
Rua Marginal, 44, Vila Sahy

Extensão | E.M Professora Severina Barbosa de Faria | Ilhabela
Administração EaD 

Semipresencial | 40 vagas |terças e quintas-feiras | período noturno
Avenida dos Bandeirantes, 446, Itaguaçu

Serviço: Informações adicionais podem ser obtidas pelos telefones (12) 
3892 2577 ou 3892 5743. Inscrições pelo site www.vestibulinhoetec.com.br

Centro Paula Souza 
continua com

inscrições abertas 
para o Vestibulinho

O público interagiu e participou de diversas atividades com os índios
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O final de semana sebastianense contou com diver-
sas programações religiosas ao longo do munícipio. 
No bairro Pontal da Cruz, região central da cidade, 
aconteceu na tarde deste domingo (24), a tradicio-
nal procissão com a participação da Banda Municipal 
“Maestro Manoel Ladislau de Mattos” sob regência 
do maestro Almir Clemente. Além das atividades 
religiosas, as festividades contaram com o apoio da 
Prefeitura. 

Os músicos acompanham os fiéis e tocaram hinos 
durante o trajeto que saiu do Píer do Pontal e seguiu 
até a Capela de Santa Cruz. 

Eurides Santana, moradora do bairro, acompanha 
a procissão há mais de 20 anos e comentou a alegria 
em participar mais uma vez. “É sempre um privilégio, 
faço questão de participar, pois serve para mostrar a 

A escola municipal de ensino infantil Mundo 
Encantado, no Canto do Mar, Costa Norte de São 
Sebastião, mobilizou alunos, pais professores e 
funcionários, na última semana, para realizar uma 
passeata pelo bairro com objetivo de conscienti-
zar toda população sobre os perigos das doenças 
transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti.

Munidos com cartazes informativos, apitos, 
tambores e muita determinação, eles caminharam 
pela comunidade identificando focos de possíveis 
criadouros do mosquito causador da Dengue, 
Chikungunya e Zika.

Para a diretora da escola, Maria Aparecida do 
Carmo Sampaio, ficou evidente que existe uma 
grande necessidade da realização de uma cam-
panha de educação ambiental, que permita haver 
uma efetiva disciplina no descarte do lixo. “O des-
carte irregular é perigoso, pois esses locais trans-
formam-se em prováveis focos do mosquito. As 
pessoas precisam se conscientizar de suas respon-
sabilidades”, avaliou.

Foto: Rebeca Ingrid | PMSS 

Domingo termina com Festas de Santa 
Cruz e Padroeiro São José

Procissão com a Banda Municipal emocionou fiéis no Pontal da Cruz

nossa fé e esperar muitas graças e bênçãos”, afirmou.  

São José 
No bairro da Topolândia, também na região cen-

tral, os moradores puderam prestigiar a festa do Pa-
droeiro São José. 

Durante quatro dias de festividade, o evento ofe-
receu diversas atrações como barraca de alimentação 
e sorteio de prêmios.  Organizada pela paróquia São 
José, aproximadamente 100 voluntários colaboraram 
com o evento, sob o comando do pároco do bairro, 
Moisés Nascimento. 

De acordo com Sinara Matos, integrante do Con-
selho Pastorial Paroquial, o dinheiro arrecadado aju-
dará em melhorias para a igreja como na iluminação, 
entre outros ajustes. 

Estudantes fazem 
passeata para 
conscientizar 

comunidade sobre 
Aedes Aegypti

Festividades católicas aconteceram nos bairros Pontal da Cruz e Topolândia
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A delegação que irá representar São Sebastião na 
20ª edição dos Jogos Regionais do Idoso ( Jori) está 
pronta para encarar os desafios das competições des-
te ano que acontecerão de 27 de abril a 1 de maio, em 
Caraguatatuba. No ano passado, com uma delegação 
de 70 pessoas, São Sebastião garantiu a quarta colo-
cação na classificação geral somando 89 pontos.

As novidades este ano chegam com a ampliação da 
delegação para 103 pessoas envolvendo professores, 
técnicos e atletas, integrantes do projeto Atividade, 
desenvolvido pelo Fundo Social com apoio das secre-
tarias de Esportes e Saúde, e a participação das equi-
pes em todas as modalidades, explicou Vanda Lopes, 
presidente do Conselho Municipal do Idoso e chefe 

Foto: Arnaldo Klajn/PMSS

Delegação de São Sebastião participa 
com 103 pessoas no Jori 2016

Participação aumenta este ano e equipes disputarão todas as modalidades

de administração do Fundo Social de Solidariedade 
do Município.

A equipe que participará dos Jogos Regionais do 
Idoso segue para Caraguatatuba nesta quarta-feira 
(27) à noite. A concentração da delegação será às 19 
horas, em frente à Secretaria de Cultura e Turismo 
(Sectur), na Rua da Praia. A abertura acontece na 
quinta-feira (28), com a presença de autoridades re-
gionais e estaduais, seguida da primeira competição 
que será na modalidade coreografia. 

No ano passado, a equipe de São Sebastião fez bo-
nito nessa modalidade, com a coreografia “Bonecas 
de Corda” obtendo o terceiro lugar, atrás somente de 
cidades como Guaratinguetá, que ficou em segundo, 

e São Jose dos Campos que venceu a prova.

Modalidades 
Este ano, as equipes disputam, também, as seguin-

tes modalidades: Bocha (Mista), Buraco, Damas e 
Dominó (Feminino e Masculino), Malha e Tênis de 
Mesa (Masculino), Tênis de Campos (Feminino e 
Masculino), Truco (Misto), Xadrez, Atletismo e Na-
tação (Masculino e Feminino) e Vôleibol Adaptado 
também Masculino e Feminino e Dança de Salão.

A participação da equipe masculina no vôlei será 
uma das novidades deste ano, lembrando, ainda, que 
a natação integra a modalidade de grandes conquistas 
para São Sebastião. Vanda Lopes explicou que mais 
importante do que vencer é a participação e a alegria 
da convivência, da prática esportiva para a melhoria 
da qualidade de vida. Por isso, como os cuidados com 
a saúde são fundamentais, todos os atletas estão com 
o atestado médico em dia.

Para Vanda Lopes, “só em sair daqui para com-
petir, eles já são vitoriosos. Melhor que competir é 
a confraternização e poder compartilhar toda essa 
energia que ele nos transmite”. O Jori é uma iniciativa 
do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo em parceria com a Secretaria Estadual de Es-
porte, Lazer e Juventude e o Governo Municipal de 
Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e 
Recreação. 

Delegação embarca na quarta-feira para Caraguatatuba
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A campanha de vacinação contra a Influenza na rede pública começa no pró-
ximo dia 30 e se estenderá até 20 de maio, em 16 unidades de saúde espalhadas 
pelo município que aplicarão a vacina no período das 8h às 17h. Além das unida-
des da Estratégia de Saúde da Família (ESF) de todo os bairros ao longo de São 
Sebastião, a vacinação também acontecerá no Centro de Saúde da região central.

A vacina é capaz de promover imunidade efetiva e segura durante o período de 
circulação sazonal do vírus que este ano começou mais cedo. A vacinação na rede 
pública é feita anualmente para prevenir a doença. Ela é indicada para crianças 
de seis meses a menores de 5 anos, puérperas (até 45 dias após o parto), traba-
lhadores da saúde (público e privado), indígenas, pessoas com doenças crônicas, 
grupos com 60 anos ou mais e população prisional.

Viral 
No ano passado, segundo o diretor de Vigilância em Saúde, Givanildo Ferreira 

Tavares, foram disponibilizadas 23 mil doses distribuídas pelo Ministério da Saú-
de de forma gradual. Ele explicou que o Ministério define a cobertura nos grupos 
de risco e, caso haja sobra após a imunização de todos, o próprio Ministério pode 
determinar que ela possa ser estendida a outros setores, embora a prioridade seja 
cobrir totalmente os grupos necessários.

A influenza é uma infecção viral aguda do sistema respiratório, de elevada 
transmissibilidade e distribuição global, também chamada como gripe e influen-
za humana. Seu vírus se subdivide em A, B, e C. Dentre estes os mais importantes 
em relação aos que provocam a gripe Humana são os subtipos A e B. O vírus do 
H1N1, pertence ao subtipo A, isto é, integra o grupo da Influenza. “É importante 
entender que o H1N1 é um tipo de gripe que pode se agravar para uma Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG)”, explicam Milene Cordeiro, chefe da Divisão 

Fotos: Luciano Vieira | PMSS 

Vacinação contra a Influenza começa 
no próximo dia 30

Até 20 de maio, serão 16 unidades de saúde com imunização das 8h às 17h

de Vigilância Epidemiológica, e Givanildo Ferreira Tavares, diretor do Departa-
mento de Vigilância em Saúde.

Laboratorial 
A técnica de diagnóstico preconizada pela OMS – Organização Mundial da 

Saúde para confirmação laboratorial de Influenza A (H1N1) é o RT-PCR em 
tempo real. Somente pacientes internados ou pacientes que evoluem para óbito 
são notificados e as amostras de secreção respiratória de casos suspeitos para o 
diagnóstico de infecção pelo vírus de Influenza A(H1N1) deverá ser realizado no 
Laboratório de Referência - Instituto Adolfo Lutz (IAL-SP). Este laboratório faz 
parte da rede de laboratórios credenciados pela OMS.

Serviço: Confira os postos de vacinação no site oficial da Prefeitura: www.sao-
sebastiao.sp.gov.br 

Idosos estão entre o público alvo da campanha


