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FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SE-
BASTIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 81
CONCURSO PÚBLICO 01/2014
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE 
PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas 
atribuições estatutárias, e considerando o resulta-
do Final e Classi�cação dos aprovados no Concur-
so 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 edi-
tais de Classi�cação Final e Homologação, publica-
dos 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 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 
Piero�i, 391, 2º piso, - Centro, entre os dias 07 (ter-
ça-feira) de junho de 2016 e 10 (sexta-feira) de junho 
de 2016, das 09:00 às 16:00, impreterivelmente, para 
a entrega dos seguintes documentos: 
Cópia autenticada:
a) Carteira de Identidade – RG 
b) Diploma Universitário e certi�cado de especiali-
zação da área que concorre ou Certi�cado de conclu-
são escolar (em conformidade com os critérios exigi-
dos no Edital de abertura para cada cargo)
c) Carteira de Identidade Pro�ssional 
Original:
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social 
Cópia simples:
e) CPF 
f ) PIS/PASEP 
g) Certi�cado 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 �lhos com idade até 
14 (catorze) anos 
l) Cartão de vacina dos �lhos com idade até 14 (ca-
torze) 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, ex-
trato 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, emi-
tido 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 documentos poderá ser 
feita, na mesma data, local e horário, por procurador, 
munido de instrumento de procuração particular 
com �rma reconhecida com poderes especí�cos para 
o presente ato. 
§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou pro-
curador devidamente habilitado, no local, data e ho-
rário indicados, será considerada desistência do con-
curso, legitimando a convocação de outro candidato 
observada a ordem de classi�cação. 
Art. 3º - Apenas realizarão os exames admissionais os 
candidatos que estiverem de posse da Guia de Soli-
citação de exames, a qual será concedida no ato de 
entrega de documentação. 
Art. 4º - A Fundação de Saúde Pública de São Se-
bastião – FSPSS esclarece que o candidato  que não 
atender a presente convocação, dentro dos prazos de-
terminados será  automaticamente ELIMINADO do 
concurso.
Art. 5º - Os casos omissos e situações fortuitas ou de 
força maior serão orientados e resolvidos pela Fun-
dação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS. 
São Sebastião, 06 de junho de 2016.
ANTONIO CARLOS NISOLI PEREI� DA SILVA
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de 
São Sebastião

ANEXO I 
 Odontólogo da Atenção Básica
27 SOD 500980 �FAEL DE MELLO PE-
REI�

ANEXO I I

TERMO DE EXISTÊNCIA OU AUSÊNCIA DE 
ANTECEDENTES E PENALIDADES
(exigência prevista no item “h” do Edital 01 do Con-
curso Público da FSPSS-Fundação de Saúde Pública 
de São Sebastião).

IDENTIFICAÇÃO
Nome:______________________________
___________________________________
Documento de Identidade: ________________
___________________________________
Cargo:_________________________   Ins-
crição Concurso nº: __________  Classi�cação: 
______________________________ ° lugar .
O (A) candidato (a) acima identi�cado (a):
(    ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, não 
haver sofrido, no exercício pro�ssional ou de qual-
quer função pública, penalidade disciplinar de adver-
tência, 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 pro�ssional ou de qualquer 
função pública, conforme discriminado a seguir:
Processo: (     ) Administrativo (     ) Disciplinar
Esfera: (     ) Federal (     ) Estadual (     ) Distrital (     
) Municipal
P e n a l i d a -
de:____________________________
Andamento:___________________________
___________________________________
(   ) DECLA� não ter sido condenado (a) em pro-
cesso civil em qualquer Estado da Federação na qual 
teria como parte lesada a ADMINIST�ÇÃO PÚ-
BLICA.
(  ) DECLA� ter sido condenado (a) em proces-
so cível, com sentença transitada em julgado em 
___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Es-
tado _______________________________
, no qual teria como parte lesada a ADMINIST�-
ÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser re-
sumido):____________________________
___________________________________.
(     ) DECLA� não ter sido condenado (a) em pro-
cesso criminal em qualquer Estado da Federação.
(  ) DECLA� ter sido condenado (a) em proces-
so criminal, com sentença transitada em julgado em 
___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Es-
tado _______________________________, 
com seguinte teor (podendo ser resumido):
___________________________________
___________________________________.
(  ) DECLA� ter sido condenado (a) em processo pe-
nal com sentença transitada em ___/_____/_____, 
no Tribunal de Justiça do Estado______________, 
relativo a CRIMES CONT� A ADMINIST�ÇÃO 
PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser resumi-
do):________________________________.

D E C L A R A entregar neste ato a �cha de antece-
dentes criminais exigida no edital de chamamento nº 
01/2014, bem como ter ciência de que deverá entre-
gar 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 falsi-
dade 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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ATO RATIFICATORIO DE DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO
Nos termos do parecer da Procuradoria Jurídica, 
RATIFICO O ATO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO, com fundamento nos art. 24, inciso X da Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações, referente ao 
Processo Administrativo n.º 645/2016, para cele-
bração do Contrato Administrativo da locação de 
imóvel não residencial sito à Praça Major Fernan-
des, n.º 248,esquina com Almirante Nogueira – nº 
103 - Centro- São Sebastião/SP, com destinação 
para instalação do Departamento de Assuntos e Co-
municação e outros órgãos.
São Sebastião, 08 de Junho de 2016.

LUIZ ANTONIO DE SANTANA BARROSO
Presidente

Extrato do Contrato Administrativo –  2016SEC-
TUR042  – Processo n.º 60.291/16
Contratada: Tec Triade Brasil Comunicação Inte-
grada Ltda - ME
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Serviços especializados de marketing digi-
tal, em atendimento a Secretaria de Cultura e Turis-
mo - SECTUR.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: CV nº 016/16
Valor: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
Data: 10.05.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município 
Fabiano de Paula Porto pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SE-
MAM043 – Processo n.º 61.206/2015
Contratada: Geo Pixel Geotecnologias Consultoria 
e Serviço LTDA,
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Prestação de serviços especializados em ge-
oprocessamento e aquisição e fornecimento de ima-
gens de satélite, em atendimento ao contrato FEHI-
DRO nº 168/2014. 
Prazo: 90(noventa) dias.
Modalidade: TP nº 004/15
Valor: 229.500,00 (duzentos e vinte e nove mil e 
quinhentos reais)
Data: 10.05.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e 
Manoel Jimenez Ortiz pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SE-
MAM046 – Processo n.º 61.303/15
Contratada: Guimarães e Marques Suprimentos 
para informática LTDA.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, 
em atendimento ao contrato fehidro nº 108/2014.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: PP nº 047/15
Valor: 47.845,00 (quarenta e sete mil oitocentos e 
quarenta e cinco reais)
Data: 18.05.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e 
Diego Artur Marques Guimarães pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SE-
MAM049 – Processo n.º 60.364/16
Contratada:  Hidromec Indústria e Comércio Ltda- 
EPP

Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Aquisição de micromolinete fluviométri-
co de eixo horizontal, em atendimento ao contrato 
FEHIDRO nº 108/2014.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: PP nº 014/16
Valor: 29.941,10 (vinte e nove mil novecentos e 
quarenta e um reais e dez centavos)
Data: 25.05.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e 
Paulo Márcio Soares de Oliveira pela contratada.

Extrato do 03º Termo Aditivo ao Contrato Adminis-
trativo – 2013SAJUR016 – Processo n.º 60.347/13
Contratada: Sandra Regina Duarte de Oliveira.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Substituição do Locador, alteração do pra-
zo de vigência do contrato original, alteração do va-
lor pago a título de aluguel, substituição de conta 
bancaria, alteração do item VI.6. na clausula quinta 
do contrato original. 
Valor: 143.341,80 (cento e quarenta e três mil tre-
zentos e quarenta e um reais e oitenta centavos)
Modalidade: DJ n.º 008/13 
Data: 14.04.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e 
Sandra Regina Duarte de Oliveira pela contratada.

Extrato do 02º Termo Aditivo ao Contrato Adminis-
trativo – 2014SESAU031 – Processo n.º 60.000/14
Contratada: GIESPP Gestão Inteligente de Educa-
ção e Saúde Pública e Privada Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Item 
III.1.7. – Licenciamento de Uso do Sistema, o rea-
juste de 11,5682 % de acordo com o índice IGP-M/
IBGE.
Valor: R$ 2.409.874,01 (dois milhões, quatrocentos 
e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e um 
centavo)
Modalidade: PP n.º 001/14 
Data: 20.04.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e 
Carlos Henrique Pereira Travassos pela contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBAS-
TIÃO
Edital de Pregão Presencial nº: 012/16
Processo Licitatório nº: 60.377/16
Tipo: Menor preço
Objeto: Aquisição de lentes e armações para aten-
der pacientes da Rede Pública de Saúde - SESAU, 
conforme descrição e especificações dos produtos 
relacionados no anexo II, parte integrante deste edi-
tal.
Data da realização: 16/06/2016
Horário de início da sessão: às 14:30 horas
Endereço para obtenção do edital: Rua Sebastião 
Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPAR-
TAMENTO DE SUPRIMENTOS
Taxa para adquirir o edital: R$ 4,00 (quatro reais) 
ou disponível gratuitamente no site www.saosebas-
tiao.sp.gov.br
São Sebastião, 01 de junho de 2016.
Samir Toledo da Silva
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA-
ÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBAS-
TIÃO - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBA-
NA – DIVISÃO DE TRÁFEGO – ÓRGÃO AUTU-
ADOR 271150 – EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE 
AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
– Considerando a Lei 9.503, que instituiu o Códi-
go de Trânsito e, Considerando a Resolução CON-
TRAN 404/2012; A Divisão de Tráfego no uso de 
suas atribuições torna público, a listagem de notifi-
cações de autos de infrações de trânsito que foram 
devolvidas pelos Correios, notificando os proprie-
tários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo 
indicado abaixo, para oferecer defesa da autuação e/
ou indicar o condutor/infrator quando for o caso.

PLACA AUTO DATA 
INF�ÇÃO

COD. 
INF�ÇÃO DEFESA ATÉ

HLG2760 525695 05/05/2016 51851 20/06/2016

EPD1686 525697 05/05/2016 65640 20/06/2016

FNH3530 525698 05/05/2016 51851 20/06/2016

BPY0290 525689 04/05/2016 51851 20/06/2016

EQC9038 525688 04/05/2016 51851 20/06/2016

DOL3867 525692 05/05/2016 51851 20/06/2016

ERL1712 529102 04/05/2016 57380 20/06/2016

FMG2731 542298 26/04/2016 51930 18/06/2016

BMH2756 543800 28/04/2016 59670 19/06/2016

FHG9614 543993 26/04/2016 73662 18/06/2016

DWB4127 543873 24/04/2016 51851 19/06/2016

EPD2381 544779 06/05/2016 51851 23/06/2016

FLH6563 544871 05/05/2016 73662 23/06/2016

ANW8563 544356 28/04/2016 55500 19/06/2016

DMY2505 544365 25/04/2016 51851 17/06/2016

EOF1214 544390 25/04/2016 60412 17/06/2016

GCW3000 544381 22/04/2016 51851 13/06/2016

DHR7654 544393 27/04/2016 60501 18/06/2016

ERE4455 544739 03/05/2016 55500 19/06/2016

FKB5648 545594 29/04/2016 55416 19/06/2016

DMA3717 545147 05/05/2016 73662 23/06/2016

FFP4531 545820 25/04/2016 73662 17/06/2016

CTA4831 545153 06/05/2016 73662 24/06/2016

ERE3306 547307 05/05/2016 51852 23/06/2016

DXD8095 519538 01/05/2016 57380 19/06/2016

BTB0723 543487 02/05/2016 51852 19/06/2016

HLJ2442 543499 04/05/2016 51851 20/06/2016

ELD0707 543500 04/05/2016 55411 20/06/2016

CSV9177 544678 29/04/2016 51851 19/06/2016

FFO0195 544729 23/04/2016 58780 16/06/2016

JFW9832 544323 23/04/2016 55500 16/06/2016

FFN5522 544846 28/04/2016 54521 19/06/2016

CZX4519 544861 28/04/2016 73662 19/06/2016

FLH6574 545612 05/05/2016 73662 23/06/2016

EDS1622 547042 22/04/2016 51851 19/06/2016

MOI1025 547410 10/05/2016 73662 25/06/2016

EPD1752 547402 10/05/2016 55500 25/06/2016

Edital n.º: 86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBAS-
TIÃO - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBA-
NA – DIVISÃO DE TRÁFEGO – ÓRGÃO AUTU-
ADOR 271150 – EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE 
PENALIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
– Considerando a Lei 9.503, que instituiu o Códi-
go de Trânsito e, Considerando a Resolução CON-
TRAN 404/2012; A Divisão de Tráfego no uso de 
suas atribuições torna público, a listagem de notifi-
cações de autos de infrações de trânsito que foram 
devolvidas pelos Correios, notificando os proprie-
tários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação, para 
interporem recurso.

PLACA AUTO DATA 
INF�ÇÃO

COD. 
INF�ÇÃO VALOR

DUN3601 542789 23/03/2016 55250 ¤ 85,13

EAA0052 543444 24/03/2016 51851 ¤ 127,69

CVU5996 545352 20/03/2016 55680 ¤ 127,69

Edital n.º: 64
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A Prefeitura de São Sebastião avança com os traba-
lhos de pavimentação em diversas áreas do municí-
pio. Estão sendo instalados as guias e calçamento nas 
ruas na Praia das Cigarras, na região central da cida-
de, e mais outras duas vias públicas já estão em an-
damento. Essa semana também inicia a pavimentação 
no bairro de Barequeçaba.  

Calendário 

Este mês também está programada a entrega das 
obras de pavimentação de ruas de Toque-toque Gran-

Obras de pavimentação são as maiores da Administração Municipal 

Foto: Luciano Vieira/PM
SS 

Prefeitura intensifica pavimentação  
na região central do município 

de e Pequeno. A entrega ocorreria no sábado (4), mas 
foi suspensa em razão das chuvas constantes que atra-
palhariam a cerimônia. Estão para ser entregues três 
ruas (Alamedas Camboriú e Torres e Rua Ana Ayres 
dos Santos) no primeiro e a rua Beraldino de Matos 
no segundo bairro.

Esta obra de infraestrutura urbana consta de um 
convênio �rmado com o Governo Estadual, em 2015, 
no valor de R$ 360 mil, repasse feito pelo Estado pro-
veniente de impostos arrecadados pelo município.

Além deste, a cidade também conta com obras 
de pavimentação que integram um segundo pacote 

de recursos do Governo Federal e contabilizam um 
total de 46 ruas que deverão ser entregues até o �nal 
do segundo semestre. Esta fase contempla ainda ruas 
da região central e das Costas Norte e Sul da cidade. 
Além dos bairros de Toque-toque as obras avançam 
em Boiçucanga, Baleia, Barra do Sahy, Canto do Mar, 
Cigarras, Jaraguá, Enseada, além de Barequeçaba.  

A Administração Municipal contabiliza durante 
a gestão do prefeito Ernane Primazzi, 246 ruas pavi-
mentadas. “Calçamos mais ruas em todos os bairros 
da cidade do que qualquer outra administração”, asse-
gurou o prefeito Ernane.
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São Sebastião superou a cidade de Parobé (RS), no Dia do Desafio. O mu-
nicípio mobilizou 61,13% da população contra 27,95% da cidade gaúcha. A 
competição foi realizada no último dia 25. 

O Dia Do Desafio –  evento mundial de incentivo à prática de atividades 
físicas –,  mobilizou 45 mil habitantes ao longo do município. Foram realiza-
das atividades sob o comando das secretarias de Esportes, Cultura e Turis-
mo, Educação. Demais pastas da Administração e diversas parcerias com o 
setor privado também apoiaram a disputa. 

No Desafio ganha a cidade que conseguir mobilizar o maior percentual de 
sua população.

Em toda a cidade, diversos tipos de atividades convidaram o público se-
bastianense a aderir à competição. Eventos abertos, jogos entre outras apre-
sentações integraram a programação envolvendo ainda escolas e empresas.  
À noite, o anfiteatro no Complexo Turístico da Rua da Praia, recebeu um 
‘aulão’ de Zumba, com apresentação também de dança do Beto Sawada, gru-
pos, Descendentes e Urbano’s. 

Aproximadamente 60 alunos da Faculdade de São Sebastião participaram 
com oficinas de skate, slackline e bike. 

São Sebastião vence  
Dia do Desafio contra  

cidade gaúcha
De acordo com dados divulgados pelo Sesc, o município 

movimentou 60% da população 

Diversos tipos de atividades convidaram o público sebastianense a aderir ao desa�o 
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Em razão das baixas temperaturas do inverno é natural uma redução no esto-
que de leite materno nos bancos de leite de todo o Estado e em São Sebastião não 
é diferente. 

Por conta disso, o Centro de Incentivo ao Aleitamento Materno (Ciama), ini-
cia uma campanha para incentivar as mães que estão em fase de amamentação a 
doarem o leite que serve para abastecer principalmente as maternidades de São 
Sebastião e da vizinha Caraguatatuba. 

Item importante na vida de recém-nascidos, o leite materno contém proteínas, 
açúcar, vitaminas e a água que o bebê necessita para ser saudável. Além disso, 
ajuda o desenvolvimento mental, na formação da boca e alinhamento dos dentes. 

Há mais de duas décadas, o Ciama de São Sebastião desenvolve um trabalho 
que vai além da doação, com equipe preparada para atender as necessidades psi-
cológicas e físicas para que as mães se sintam seguras para participarem. 

Como doar
Escolha um frasco de vidro com tampa plástica, pode ser de café solúvel ou 

maionese;
Retire o rótulo e o papelão que �ca sob a tampa e lave com água e sabão, enxa-

guando bem;
Em seguida coloque em uma panela o vidro e a tampa e cubra com água, dei-

xando ferver por 15 minutos (conte o tempo a partir do início da fervura);
Escorra a água da panela e coloque o frasco e a tampa para secar de boca para 

baixo em um pano limpo;
Deixe escorrer a água do frasco e da tampa. Não enxugue;
Utilize o frasco quando estiver seco;
Esterilize um copo de vidro em água fervente por 15 minutos; deixe secar no 

tempo (sem passar nenhum tipo de pano);
Colete o leite nesse copo e despeje o conteúdo dentro do pote em que foi feita 

a primeira coleta e recoloque no freezer ou congelador.

Serviço: 
O Ciama �ca dentro do Centro de Saúde Josiane Pereira de Jesus, na rua An-

tônio Pereira a Silva, 280, Topolândia, na região central da cidade.  O funciona-
mento é de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. Mais informações pelo telefone 
(12) 3891-4961. 

Baixa nas temperaturas reduz o estoque do banco e leite e pode  
prejudicar o atendimento à bebês nas maternidades

No inverno doação  
de leite materno é muito  
importante para Ciama

Leite materno é essencial para os recém-nascidos 
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“Arborização Urbana” é o tema de palestra que acontece nesta quinta-feira 
(9), integrando a programação da Semana do Meio Ambiente iniciada dia 1º 
deste mês pela Prefeitura de São Sebastião por meio da Secretaria do Meio 
Ambiente (Semam). A palestra será ministrada pela bióloga Cintia Freitas 
para alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II, do Colégio Objetivo 
São Sebastião (Centro), das 8h30 às 10h e das 10h30 às 12h.

A mesma palestra com a bióloga também será ministrada às 14h30, no 
Observatório Ambiental, localizado no Complexo Turístico da Rua da Praia, 
no Centro Histórico da cidade, aberta à comunidade. No mesmo dia, haverá 
plantio de espécies nativas próximo ao Observatório Ambiental, em parceria 
com a empresa Queiroz Galvão, a partir das 9h45.

Na sexta-feira (10), a bióloga da Semam, Christiane Cruz, e as agentes de 
endemias Cleonice Pacheco e Cleonilda Floriza, ministram a palestra “Água e 
Lixo: o que a Dengue tem a ver com isso”. O tema será apresentado aos alunos 
do 1º e 2º anos do Ensino Médio do Colégio Objetivo, São Sebastião (Cen-
tro), das 8h30 às 10h e das 10h30 às 12h, também no Observatório.

Visão Costeira
Ainda na sexta, estudantes da EM Sebastiana Bittencourt, de Barra do Una, 

Costa Sul do município, participam do Projeto Visão Costeira, da Semam. 
A saída para a navegação será às 8h30, do Canal de São Sebastião. Às 12h, 
haverá almoço na EM Henrique Botelho e, na sequência, às 13h15, visita ao 
Observatório Ambiental. Os alunos também participam, a partir das 14h30, 
de visitas à Fundação Mar e ao projeto Bijupirá, ambos localizados na Praia 
Grande, no Balneário dos Trabalhadores.

A programação da Semana do Meio Ambiente será encerrada na quarta-
feira (14), com a palestra “Estudos para Demarcação de Parques Aquícolas 
em Águas Marinhas da União do Município de São Sebastião”. O tema será 
abordado pelo engenheiro em Aquicultura, Evandro Sebastiani, integrante da 
pasta, a partir das 19h, no Observatório Ambiental.
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Semana do Meio Ambiente 
prossegue com palestras  

e atividades 
Plantio de mudas já é uma prática comum no município

Os professores da escola municipal Cynthia Cliquet Luciano, na Enseada, 
participaram de um HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo), di-
ferente na última semana. A reunião foi coordenada pela professora Emiliana 
Sanches e pela equipe do Eape (Espaço de Apoio Pedagógico Especializado).

O encontro teve como objetivo mostrar o trabalho realizado junto às crian-
ças com necessidades especiais para desenvolver as habilidades da memória e 
atenção.

Durante a o�cina, os professores experimentaram vários jogos utilizados no 
Eape para trabalhar questões relacionadas às emoções e autoconhecimento, ra-
ciocínio lógico, atenção, �exibilidade cognitiva e solução de problemas.

Eles também tiveram a oportunidade de vivenciar uma brincadeira com ma-
labares e outros materiais circenses.

Segundo Emiliana, o uso de malabares tem sido estudado pela neurociên-
cia por proporcionar melhoras signi�cativas no desempenho cerebral. Por esse 
motivo, o�cinas de circo têm sido incorporadas à rotina das crianças atendidas 
no Eape desde o ano passado, com resultados positivos.

De acordo com os professores que participaram do HTPC, o momento foi 
muito rico e produtivo já que todos se divertiram e saíram com o cérebro fun-
cionando melhor.

Educadores participam de 
oficina neuropsicopedagógica

Professores experimentaram vários jogos  
utilizados no Eape

Programação segue até o próximo dia 14 e envolverá  
também ações como plantio de espécies nativas 


