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ATO �TIFICATÓRIO  
DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nos termos do parecer jurídico constante no Processo 
Administrativo nº 021/2016 �TIFICO O ATO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fundamento 
no “caput”  do artigo 25 da Lei federal nº 8.6666/93 e suas 
alterações, para a contratação de empresa para fornecimento 
de vales transporte para uso nos deslocamentos residência-
trabalho e vice-versa, através do sistema de transporte coletivo 
público intermunicipal.
São Sebastião, 22 de junho de 2016.

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREI� DA SILVA
Diretor Presidente

Extrato do 03º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2014SESAU034 
– Processo n.º 60.274/14.
Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do e alteração de Cláusula do 
Contrato Original.
Valor: R$ 16.950,00 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta reais).
Modalidade: IN 013/14.
Data: 25.04.2016
Assinam: Ernane Bilo�e Primazzi pelo Município e Luiz Fernando Corazza 
Geniolli pela contratada.

Extrato do 02º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2014SEDUC013 
– Processo n.º 61.534/13.
Contratada: Gama Construções Civis, Engenharia, Incorporações e 
Comércio LTDA.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência e o acréscimo de serviços ao 
Contrato Original.
Prazo: 06 (seis) meses.
Valor: R$ 116.884,17 (cento e dezesseis mil, oitocentos e oitenta e quatro 
reais e dezessete centavos). 
Modalidade: CP n.º 004/13.
Data: 05.04.2016.
Assinam: Ernane Bilo�e Primazzi pelo Município e Adriano Cesar Pereira 
pela contratada.

Extrato do 01º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2015SECTUR030 
– Processo n.º 61.489/14.
Contratada: Gama Construções Civis, Engenharia, Incorporações e 
Comércio LTDA.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: O acréscimo e a supressão de serviços ao Contrato Original. 
Valor: R$ 117.650,51 (cento e dezessete mil, seiscentos e cinquenta reais e 
cinquenta e um centavos).
Modalidade: TP n.º 018/14
Data: 13.04.2016.
Assinam: Ernane Bilo�e Primazzi pelo Município e Sérgio Borges Padilha 
pela contratada.

Extrato do 02º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo –2014SEDUC091– 
Processo n. 61.316/14.
Contratada: Port Supply Agência Marítima e O�shore LTDA ME.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: O acréscimo de serviços ao Contrato Original. 
Valor: R$ 110.744,30 (cento e dez mil, setecentos e quarenta e quatro reais e 
trinta centavos).
Modalidade: DJ n.º 013/14
Data: 11.05.2016.
Assinam: Ernane Bilo�e Primazzi pelo Município e Jaci da Silva pela 
contratada.

Extrato do 03º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2014SECAD042 
– Processo n.º60.587/14.
Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: O acréscimo de quantidades ao Contrato Original. 
Valor: R$ 131.330,00 (cento e trinta e um mil trezentos e trinta reais).
Modalidade: IN 016/14. 
Data: 06.05.2016.
Assinam: Ernane Bilo�e Primazzi pelo Município e Luiz Fernando Corazza 
Geniolli pela contratada.

Extrato do 03º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2013SESAU015 
– Processo n.º61.500/12.
Contratada: Comprehense do Brasil Equipamentos Médico Hospitalares 
LTDA. – EPP.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 214.999,92 (duzentos e quatorze mil, novecentos e noventa e nove 
reais e noventa e dois centavos).
Modalidade: Pregão Presencial nº 031/12

Data: 08.04.2016.
Assinam: Ernane Bilo�e Primazzi pelo Município e Reims Eric de Andrade 
pela contratada.

Extrato do 03º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo –2014SESAU086 
– Processo n.º60.782/14.
Contratada: Gama, Construções Civis, Engenharia, Incorporações e 
Comércio LTDA. 
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência e o acréscimo de serviços ao 
Contrato Original.
Prazo: 02 (dois) meses.
Valor: R$ 64.118,24 (sessenta e quatro mil, cento e dezoito reais e vinte e 
quatro centavos).
Modalidade: TP 007/14. 
Data: 23.05.2016.
Assinam: Ernane Bilo�e Primazzi pelo Município e Sérgio Borges Padilha 
pela contratada.

Extrato do 03º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo –2014SESAU079 
– Processo n.º 60.825/14.
Contratada: Gama, Construções Civis, Engenharia, Incorporações e 
Comércio LTDA. 
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência e o acréscimo de serviços ao 
Contrato Original.
Prazo: 02 (dois) meses.
Valor: R$ 71.229,75 (setenta e um mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta 
e cinco centavos).
Modalidade: TP 010/14. 
Data: 23.05.2016.
Assinam: Ernane Bilo�e Primazzi pelo Município e Sérgio Borges Padilha 
pela contratada.

Extrato do 01º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2015SECAD034 
– Processo n.º 60.509/15.
Contratada: Litorânea Transportes Coletivos S.A.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: acréscimo das quantidades estabelecidas no contrato original.
Valor: R$ 6.072,00 (seis mil e setenta e dois reais).
Modalidade: IN 07/15
Data: 25.05.2016
Assinam: Ernane Bilo�e Primazzi pelo Município e Paulo Sérgio Bongiovanni  
e Rodrigo Constantino Bongiovanni pela contratada.

Extrato do 03º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2014SEDUC033 
– Processo n.º 60.460/14.
Contratada: Litorânea Transportes Coletivos S.A.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência e a supressão de quantidades 
estabelecidas no Contrato.
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 95.118,40 (noventa e cinco mil, cento e dezoito reais e quarenta 
centavos).
Modalidade: IN nº 015/14.
Data: 26.04.2016.
Assinam: Ernane Bilo�e Primazzi pelo Município e Paulo Sérgio Bongiovanni 
e Rodrigo Constantino Bongiovanni pela contratada.

Extrato do 02º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo –2014SEGUR022 
– Processo n.º 60.460/14.
Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo 
– PRODESP.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Cláusula do Contrato 
Original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 435.312,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil e trezentos e doze 
reais).
Modalidade: DJ n.º 001/14.
Data: 24.03.2016.
Assinam: Ernane Bilo�e Primazzi pelo Município e Agner Denser Degasperi 
e Maurício Gallo Fausto pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo –  2016SESAU044  – Processo n.º 
60.168/16
Contratada: Darcio Rodrigues Freire e Cia Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Prestação de serviços de implantodontia para pacientes triados pelo 
serviço social.
Prazo: 5 (cinco) meses 
Modalidade: DJ. 02/16
Valor: R$ 23.660,00 (vinte e três mil seiscentos e sessenta reais)  
Data: 17/05/2016
Assinam: Ernane Bilo�e Primazzi pelo Município e Darcio Rodrigues Freire 
pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo –  2016SEDUC045  – Processo n.º 
61.782/15
Contratada: RPC Soluções em tecnologia da informação Ltda - ME 
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de alarme, incluindo 

instalação as Unidades Escolares e CIP, em atendimento à Secretaria da 
Educação.
Prazo:  12 (doze) meses
Modalidade: CV. nº 68/15
Valor: R$ 75.800,00 (setenta e cinco mil oitocentos reais)  
Data:  17.05.2016
Assinam: Ernane Bilo�e Primazzi pelo Município e Paulo Roberto do Prado 
Fogaça  pela contratada.

ATO DA MESA No. 001/2015  
“Dispõe sobre benefício de Pensão por Morte”
A Mesa da Câmara Municipal de São Sebastião, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, e CONSIDE�NDO o Processo Administrativo 
n.º 3265 de 27 de março de 2015, requerido por CLÓVIS CALVO ROS, 
junto ao FAPS que solicita benefício de pensão por óbito em 23 de março 
de 2015 da servidora ativa LÚCIA MARIA ALVARENGA SALES ROS, 
matrícula 138, que exercia cargo de Assistente Administrativo desde 27 de 
julho de 1998.  
CONSIDE�NDO a Ata da Reunião do Conselho do FAPS – Fundo de 
Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais, lavrada no dia 15 de 
abril de 2015, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício 
requerido na forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado,
 
R E S O L V E:
ARTIGO 1o. – É declarado PENSIONISTA, nos termos da Lei, o Senhor 
CLOVIS CALVO ROS, na condição de esposo.
 
ARTIGO 2o.  – Perceberá benefício de 100% (cem por cento), calculado sobre 
a última base de contribuição previdenciária da servidora falecida, conforme 
Artigo 40 da Constituição Federal, com reajustes em conformidade com os 
concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social.
 
ARTIGO 3o.  – Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 23 de março de 2015, revogando-se as disposições 
em contrário.
São Sebastião, 25 de maio de 2015.

Luiz Antonio de Santana Barroso
Presidente

Marcos Antonio do Carmo Fuly
Vice Presidente

 Jair Pires
Primeiro Secretário

Ercílio de Souza
Segundo Secretário

Foto: H
alsey M
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A Prefeitura de São Sebastião entregou à popula-
ção da Costa Sul do município, mais ruas pavimenta-
das. A entrega foi feita pelo próprio prefeito, Ernane 
Primazzi, nos bairros de Toque-Toque Pequeno e 
Toque-Toque Grande, na manhã desse sábado (25). 

Moradores, secretários municipais e vereadores 
marcaram presença em mais uma entrega da Admi-
nistração Municipal. Os investimentos e serviços 
foram executados nas alamedas Camboriú e Torres, 
além da rua Ana Ayres dos Santos, em Toque-toque 
Pequeno. Em Toque-toque Grande a pavimentação 
ocorreu na rua Beraldino de Matos.

O prefeito Ernane comentou que estão em execu-
ção a pavimentação de 46 vias públicas. “Além disso, 
em agosto lançaremos mais um pacote de pavimen-
tação com 40 ruas. Até dezembro teremos no total 
cerca de 300 ruas pavimentadas pela Administração 
Municipal”, disse. Além das pavimentações, a Prefei-
tura contabiliza aproximadamente 360 obras realiza-
das. 

A entrega das pavimentações também serviu para 
o prefeito revelar que nessa sexta-feira (24), foi as-
sinado convênio para pavimentação da avenida Mãe 
Bernarda, em Juquehy, também na Costa Sul. “Outro 
orgulho do que a Prefeitura faz é o Hospital da Costa 
Sul, que inauguraremos em setembro. Enquanto ci-
dades fecham hospitais, nós ganharemos uma nova”, 
falou o prefeito.  

Programas  
As inaugurações desse sábado, também serviram 

O prefeito Ernane entregou pavimentação em mais três ruas em Toque-
toque Pequeno, e mais uma em Toque-toque Grande, nesse sábado 

Grupo de pacientes  
aproveitou a tarde de passeio  

no Serramar Shopping 

Foto: H
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Bairros da Costa Sul ganham ruas pavimentadas Em atividade 
diferente pacientes 

do CAPS visitam 
shopping 

para expor que, além das obras, a Administração 
tem investido em programas que estão sendo reco-
nhecidos e vem colhendo resultados. “Estamos em 
segundo lugar no Estado com o programa Brasil Sor-
ridente, além de estarmos em 37º lugar, entre 4 mil 
municípios, com índices de desenvolvimento, além 
de ser a 4ª cidade, com menos de 100 mil habitan-
tes, com melhor percentual de geração de emprego. 
E acabamos de receber o prêmio ‘Prefeito Amigo da 
Criança’, em Brasília”, conta o prefeito Ernane. 

As pavimentações lançadas nessa manhã, foram 
realizadas pela Prefeitura com recursos advindos 
de convênio no valor de R$ 360 mil �rmado com o 
Governo do Estado de São Paulo em junho do ano 
passado. São Sebastião �cou entre os 71 municípios 
contemplados no terceiro lote de convênios de 2015 
para obras de infraestrutura urbana. O convênio com 
o governador Geraldo Alckmin foi assinado em ce-
rimônia no Palácio dos Bandeirantes, em junho do 
ano passado. 

Moradores  
Os moradores também participaram das inaugu-

rações. José Luiz de Melo Oliveira, presidente da Sa-
toq - Associação Amigos da Praia de Toque-Toque 
Grande, considerou os esforços da Administração na 
Costa Sul. “Isso é um pequeno paraíso, é muito bom 
ver o trabalho da Prefeitura na região”. 

Jessé Matos, da Sociedade Amigos de Toque-To-
que Pequeno (Sapeque), também destacou as ações 
e investimentos na Costa Sul. “Agradeço a atenção do 
prefeito no bairro”, diz.  

Mais entregas 
Além da inaugurações das pavimentações nos 

bairros da Costa Sul, a Prefeitura faz mais entregas 
de obras nos próximos dias.  Dia 30, a Administração 
entregará iluminação da avenida Oscar Niemeyer, no 
Canto do Mar, na Costa Norte do município.

Um dia para se diferenciar da rotina enfrentada 
pelos pacientes do Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) e uma forma de inserção no meio aonde 
vivem. Este é o grande objetivo dos passeios pro-
movidos pela equipe de funcionários do CAPS em 
parceria com a Associação de Parentes e Amigos dos 
Pacientes (Renovarte). O local escolhido para a ati-
vidade desta vez, o Shopping Center localizado em 
Caraguatatuba. 

O grupo, formado por 20 pessoas, passou a tarde 
da última quarta-feira (22), no centro de compras. 
No passeio, muita diversão nas visitas às lojas, à área 
de recreação e é claro, à praça de alimentação. 

Os pacientes foram acompanhados por integran-
tes da Renovarte e pela equipe multidisciplinar do 
CAPS. 

Para o articulador de saúde mental da Secretaria 
Municipal de Saúde, Ubirajara Nascimento, a ativi-
dade é importante e faz parte do tratamento dos pa-
cientes acompanhados pelo Caps. “Estas são ações 
que costumamos fazer com freqüência no Caps são 
importantes durante o processo de acompanhamen-
to e do tratamento dos pacientes assistidos por nós, 
no próprio Caps. Além disso, é uma maneira de fazer-
mos a inserção deles no cotidiano e mostrar o quan-
to é prazeroso um passeio, como este, no shopping”, 
avaliou Nascimento. 

O articulador fez questão de frisar a importância 
da parceria com a associação criada pelos pais para 
auxiliar neste tipo de ação realizada em conjunto com 
eles. “Temos muito que agradecer aos nossos amigos 
e parceiros da Renovarte, peça fundamental em pro-
jetos como este. A�nal, neste caso, a associação arcou 
com os custos de todo o passeio juntamente com os 
familiares dos pacientes”. 



CYAN - MAGENTA - AMARELO - PRETO

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - 2º Edição nº 343 - 27 de junho de 2016 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

4

A Junta Militar em São Sebastião subordinado à 7ª 
Delegacia do Serviço Militar de São José dos Campos 
continua à espera dos jovens nascidos em 1998 que 
terão até esta quinta-feira (30), para proceder com o 
alistamento militar obrigatório. Quem perder o prazo 
�cará para a Comissão de Seleção de 2017 e poderá 
enfrentar alguns problemas por conta disso.

Instalada na praça Vereador Venino Fernandes 
Moreira, no Terminal Rodoviário, piso superior, na 
região central da cidade, a equipe da Junta Militar 
atende ao público alvo de segunda a quinta-feira das 
8h às 12h.  O horário das 13h às 16h, funciona apenas 
para prestar informações, receber os documentos já 
solicitados, pedir requerimentos de 1ª e 2ª via de re-
servistas e certi�cados de dispensa/transferência de 
residência, entre outras ações.

Quem nasceu antes de 1998 e ainda não fez o alis-
tamento militar, também devem se apresentar no 
prazo estipulado para que não sofra as mesmas com-
plicações, ou seja, impossibilidade de tirar passaporte 
e título de eleitor bem como conseguir uma vaga de 

Após o alistamento, os dispensados participam do Juramento à Bandeira

Iniciativa é obrigatória para os jovens nascidos em 1998

Foto: H
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Prazo para o alistamento militar expira nesta quinta-feira

emprego no mercado de trabalho, entre outas di�cul-
dades, visto ser o alistamento, obrigatório no Brasil.

Armas 
Para servir em uma das três Armas (Exército, Ma-

rinha ou Aeronáutica), o jovem deve apresentar-se ao 
órgão responsável munido da certidão de nascimento 
(original e cópia); RG (original/com foto); compro-
vante de residência (original de contas de água-luz-
telefone no próprio nome ou no nome dos responsá-
veis); duas fotos recentes (3x4) e CPF (original) se 
tiver.

O serviço militar obrigatório nasceu nas Capi-
tanias Hereditárias, por meio da Câmara de São Vi-
cente, que em 9 de setembro de 1.542 promulgou 
um “Termo”, organizando uma Milícia formada por 
colonos e índios para a defesa da terra. Atualmente o 
serviço militar obrigatório é especi�cado por Lei re-
lativa ao assunto, datada de janeiro de 1966, na qual 
é publicado o seu Regulamento, sendo constante na 
Constituição Federal aprovada em 1988.

Em São Sebastião, com a uni�cação das Forças Ar-
madas quanto ao alistamento, os jovens são direciona-
dos aos quadros da Marinha de Guerra. Há também 
o serviço militar e o serviço militar de carreira. No 
primeiro, o alistado pode, se possível, renovar a sua 
permanência nas Forças Armadas em até sete anos, 
contando este tempo apenas para aposentadoria. Já o 
serviço de carreira é feito apenas pelos aprovados em 
qualquer academia militar existente.

Soldo 
Segundo informações, os aprovados no serviço mi-

litar podem tirar soldo de mais de R$ 900,00 mensais 
e tem chance de aprender informática, telecomunica-
ções, mecânica e auxiliar administrativo.

A importância do serviço militar obrigatório para 
o jovem é a transmissão de conceitos como organiza-
ção, respeito, hierarquia e patriotismo.

Serviço:  Mais informações poderão ser obtidas 
pelo telefone (12) 3893-1518.
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O Festival de Fanfarras Estudantis (Fest Fan) que 
levou música, diversão e encantamento a todas as co-
munidades de São Sebastião, de Costa Norte à Costa 
Sul, foi de�nido pela população como extraordinário.

Todos os que tiveram a chance de conferir o espe-
táculo proporcionado por crianças e jovens da rede 
municipal de ensino, que atuam nas fanfarras escola-
res, emocionaram-se durante as apresentações.

Taís Ribeiro, moradora de Maresias, local em que 
foi realizada a última etapa por regiões do festival, 
contou que estava maravilhada com o evento. “Achei 
lindo, tive a oportunidade de assistir uma vez na Rua 
da Praia, mas ver as apresentações aqui em nosso bair-
ro é algo indescritível”, declarou.

Taís disse ainda que esse projeto “Música na Esco-
la” é muito importante para todos os estudantes. “Nós 
�camos emocionados de ver a dedicação e compro-
metimento dessas crianças, que antes de ingressarem 
na fanfarra andavam pela rua sem fazer nada, e agora 
estão tendo sucesso e realizações na vida. Tenho um 
�lho de 7 anos e estamos aguardando para que ele co-

Comunidade aprova novo formato do FestFan

Foto: Beatriz Rego | PM
SS 

Crianças e jovens emocionam 
população durante apresentações 

do Festival de Fanfarras

mece a tocar também”, completou.
A secretária de Educação, Maria Zeneide Nunes 

da Silva Moraes, a�rmou que o novo formato dado 
ao festival engrandeceu-o ainda mais, pois proporcio-
nou que os estudantes pudessem demonstrar em suas 
comunidades o trabalho que estão realizando.

“Todos se sentiram mais valorizados, motivados e 
felizes, foi uma grande satisfação para todos eles ve-
rem seus amigos e familiares apreciando e contem-
plando as apresentações. É muito importante a par-
ticipação da família na vida escolar de seus �lhos e o 
FestFan proporcionou esse momento. Fiquei muito 
emocionada também, muitos pais vieram me agrade-
cer por termos oportunizado esta experiência”, con-
cluiu a secretária.

Vale lembrar que o encerramento do Festival de 
Fanfarras de Estudantis vai acontecer no próximo sá-
bado (2). Ele será realizado na Praça de Eventos da 
Rua da Praia, no Centro de São Sebastião, a partir das 
16h, e terá apresentações das melhores fanfarras de 
cada região do município.

Duas atletas competirão nas modalidades natação  
e xadrez durante os jogos a serem abertos nesta  

quinta-feira (30), em Barretos 

Atletas representarão o município 
nos dois primeiros dias de julho

São Sebastião será 
representada nos 
Jogos Abertos do 

Idoso

Um dia para se diferenciar da rotina enfrentada pelos 
pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e 
uma forma de inserção no meio aonde vivem. Este é o 
grande objetivo dos passeios promovidos pela equipe 
de funcionários do CAPS em parceria com a Associa-
ção de Parentes e Amigos dos Pacientes (Renovarte). 
O local escolhido para a atividade desta vez, o Shop-
ping Center localizado em Caraguatatuba. 

O grupo, formado por 20 pessoas, passou a tarde 
da última quarta-feira (22), no centro de compras. No 
passeio, muita diversão nas visitas às lojas, à área de re-
creação e é claro, à praça de alimentação. 

Os pacientes foram acompanhados por integrantes 
da Renovarte e pela equipe multidisciplinar do CAPS. 

Para o articulador de saúde mental da Secretaria 
Municipal de Saúde, Ubirajara Nascimento, a atividade 
é importante e faz parte do tratamento dos pacientes 
acompanhados pelo Caps. “Estas são ações que costu-
mamos fazer com freqüência no Caps são importan-
tes durante o processo de acompanhamento e do tra-
tamento dos pacientes assistidos por nós, no próprio 
Caps. Além disso, é uma maneira de fazermos a inser-
ção deles no cotidiano e mostrar o quanto é prazeroso 
um passeio, como este, no shopping”, avaliou Nasci-
mento. 

O articulador fez questão de frisar a importância da 
parceria com a associação criada pelos pais para auxi-
liar neste tipo de ação realizada em conjunto com eles. 
“Temos muito que agradecer aos nossos amigos e par-
ceiros da Renovarte, peça fundamental em projetos 
como este. A�nal, neste caso, a associação arcou com 
os custos de todo o passeio juntamente com os familia-
res dos pacientes”. 
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No sábado os alunos tiveram aula prática em quadra e 
no domingo, súmula online e manual Sombra Negra e Caiçara duelam pelo primeiro lugar 

Árbitra FIFA, Renata Leite também ministrou aula no curso da Liga

Diretora da Federação Paulista de Futsal 
elogia trabalho da Liga Sebastianense 

Finais da Copa Sebastianense de  
Futsal e Copa Kids acontecem neste  

final de semana 

Diretora da Federação Paulista de Futsal (FPFS), Márcia Mariko, esteve em São Se-
bastião no último �nal de semana, para ministrar aula no Curso de Formação de O�-
ciais de Arbitragem da Liga Sebastianense de Futsal (Lisfuts). Durante a aula, Márcia 
ensinou aos alunos o passo a passo da súmula manual e online. 

A diretora aproveitou a oportunidade para destacar o empenho da Lisfuts em orga-
nizar o futsal na cidade. “A Liga faz um ótimo trabalho, é organizada e tem comprome-
timento. Espero que continue assim, para que o Futsal cresça cada vez mais”, disse. Ela 
ressaltou que o curso é de extrema importância para todos, pois, ajuda no crescimento 
da modalidade. “O curso de formação traz renovação e conhecimento; para nós, da 
Federação, é muito bom saber que a Liga tem essa preocupação” a�rmou. 

No sábado (25), os alunos tiveram aula com a árbitra FIFA, Renata Leite, que ensi-
nou aos alunos, posicionamento e gestos em quadra. 

Renata comentou que se impressiona sempre com o trabalho da Liga, por simples-
mente demostrarem empenho. “A equipe é organizada e tem muita força de vontade”, 
disse.

Para os alunos, a árbitra destacou que acredita no potencial de cada um. “Eu quero 
voltar a São Sebastião daqui a alguns anos e ver todos vocês dentro de quadra atuando”, 
frisou. 

Para �nalizar, deixou três orientações que servem como importante alicerce para os 
novos alunos: humildade, comunicação e trabalho em equipe. 

O próximo �nal de semana será a vez do árbitro, Michel Jean Bonnaud, ministrar o 
curso que acontecerá nos dias 2 e 3, 9 e 10, das 9h às 18h, com uma hora de intervalo, 
totalizando carga horária de 64h, na Secretaria de Esportes, no Topovaradouro, região 
central da cidade. 

As aulas serão ministradas por instrutores da Escola de Formação e Aperfeiçoamen-
to de O�ciais de Arbitragem de São Paulo (EFAOASP).

O evento é promovido pela Liga Sebastianense de Futsal, realizado pela Federação 
Paulista e Escola de O�ciais de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol de Salão, 
com apoio da Prefeitura de São Sebastião e demais apoiadores. 

Na sexta-feira (24), foi de�nida a �nal da 8ª Edição da Copa Sebastianense de 
Futsal, a equipe Sombra Negra venceu o time Tuka Bike pelo placar de 2 a 1, e 
garantiu a vaga na �nal contra a equipe do Caiçara que derrotou o time Naja por 4 
a 2. A �nal será nesta sexta-feira (1), às 20h30, no CAE do Pontal da Cruz, região 
central da cidade. 

Na quinta-feira (30), às 20h30, entrarão em quadra Tuka Bike e Naja, para dis-
puta do terceiro lugar. 

Copa Kids 
O ginásio de esportes José de Souza, o Gringão, no Topovaradouro, região cen-

tral da cidade, recebeu no sábado (25),  as semi�nais da 7ª edição da Copa Kids 
de Futsal. As �nais foram de�nidas e acontecerão neste sábado (2), no Gringão. 
Con�ra os horários.

Sub-12
9h| São João x Seesp Topolândia 
Sub-14
10h| Selar Ilhabela x Tebar 
Sub-16
Selar Ilhabela x Seesp Walkir 
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No sábado e domingo (25 e 26), foi realizada na 
praia de Maresias, na Costa Sul de São Sebastião, a eta-
pa inicial do Circuito Medina/ ASM 2016, prestigiada 
pelo próprio, Gabriel Medina.

Inspirados pelo primeiro brasileiro campeão mun-
dial de surf, o campeonato reuniu 124 sur�stas com 
até 16 anos de idade, divididos em seis categorias, 
que demonstraram um alto nível técnico nas ondas da 
praia de Maresias.

As vitórias �caram com Daniel Adisaka, de Ubatu-
ba, e Maju Freitas, do Rio de Janeiro, na Sub-16; Edu-
ardo Mo�a, de Guarujá, na Sub-14; os talentos locais 
Caio Costa e Pamella Mel, na Sub-12; e Ryan Kaina-
lo, de São Paulo, na Sub-10. Maju foi um dos grandes 
nomes do �nal de semana, garantindo a maior nota 
do evento, um 9,5 e depois demonstrou superação ao 
competir e vencer depois de passar mal no sábado.

Também foram destaques Eduardo Mo�a, sendo o 
vice na Sub-16; Caio Costa, com o terceiro na Sub-14; 
e Ryan Kainalo, com o segundo lugar na Sub-12. Ou-
tro sur�sta que chamou a atenção foi o pequeno Mu-
rilo Coura, 9, de São José dos Campos,  segundo lugar 
na Sub-10. Para completar a lista dos principais nomes 
da etapa, Sophia Medina, a irmã caçula de Gabriel Me-
dina, segundo lugar na Sub-12 e o quinto na Sub-16.

A local Pamella Mel, aproveitou as ondas do inside 
para garantir a vitória. Sophia Medina e Camilly Oli-
veira tentaram ir para o outside, atrás de ondas maio-
res, mas foi difícil superar a rebentação. Saíram choran-
do da bateria, tristes por não ter conseguido pegar as 
ondas desejadas. Sophia terminou em segundo, Naire 
Marques, de Ubatuba, foi a terceira e Camilly com-
pletou o pódio. “Foi muito legal começar vencendo, 
competir com a Sophia, numa etapa bem forte”, dis-
se Pamella. “E agora teremos o Instituto. Quero par-

Determinação e superação marcam o campeonato

Os quatro melhores sur�stas de Maresias de cada categoria serão convidados a participar  
do Instituto Medina de Surf
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Maresias é sede com sucesso da 1ª Etapa do Circuito Medina

ticipar e o legal é que como eu e a Sophia estudamos 
de manhã, treinaremos juntas de tarde”, acrescentou a 
sur�sta, em relação ao Instituto. 

Entre os meninos com até 12 anos, Ryan voltou ao 
mar, mas quem levou foi Caio Costa. Lúcio Rosario, 
de Ubatuba, �cou em terceiro e o santista Yuri Beltrão, 
em quarto. “Foi muito boa essa vitória. Ainda mais em 
casa. E tenho a chance de participar do Instituto. Será 
demais. Um grande incentivo para a carreira de qual-
quer atleta”, disse Caio que na Sub-14, tentou fazer 
uma dobradinha, sendo superado por Eduardo Mo�a, 
que virou o resultado no último minuto, para superar 
Kauê Germano, também de São Sebastião. Kauai Lo-
bato, outro sebastianense, foi o quarto colocado. “Es-
tava bem con�ante. E graças a Deus peguei onda boa”, 
falou Mo�inha, também enaltecendo o patrocínio de 
Medina ao Circuito. “Muito irado esse investimento 
nos atletas da nova geração”, elogiou.

A última �nal do dia foi marcada por muita emoção 
com várias viradas de resultados, entre Eduardo Mot-
ta, Daniel Adisaka e o talento local, Heitor Duarte. Os 
três estiveram na frente em algum momento. Nos mi-
nutos �nais, Daniel iniciou uma recuperação, primei-
ro com uma nota 7, com apenas uma manobra bem-
feita, e depois com um 6,5, tirando a segunda vitória 
de Mo�inha, que ainda tentou recuperar a ponta, mas 
caiu na onda.

Vale destacar que, como forma de aprendizagem 
para a nova geração, as categorias Sub-14 e Sub-16 já 
utilizaram o sistema de prioridade, como os circuitos 
pro�ssionais. “Deu super-certo para a molecadinha 
aprender. É uma evolução”, comentou o juiz Marcelo 
Papel Nunes.

No total, o Circuito terá três etapas. A próxima dis-
puta está marcada para os dias 30 e 31 de julho e a �nal 

nos dias 19 e 20 de novembro, quando o Instituto será 
inaugurado por Gabriel Medina. Os quatro primeiros 
colocados de cada categoria, que sejam de Maresias, 
serão convidados a fazer parte da equipe do Instituto 
Medina, além de ganharem pranchas. O Circuito tam-
bém terá como premiação passagens aéreas para a Ca-
lifórnia (EUA) aos campeões da Sub-16 (Masculino e 
Feminino), Sub-14 e Sub-12 (ambas no Masculino). 
Nessas etapas, serão distribuídos troféus e kits.

Instituto Gabriel Medina
O Circuito Medina é considerado o primeiro passo 

para a criação do Instituto Gabriel Medina, que inicia-
rá as atividades em 2017, com a proposta de preparar 
técnica e �sicamente novos valores do surf com a mes-
ma metodologia utilizada com o campeão mundial 
de 2014. Os quatro melhores sur�stas de Maresias de 
cada categoria serão convidados a participar da primei-
ra turma da iniciativa.

“Foi muito legal ver a molecada surfando bem e o 
circuito sendo um sucesso. Temos certeza de que te-
remos grandes talentos no Instituto”, disse o campeão 
mundial, revelando que pretende interagir com os 
participantes. “Eu e meu pai queremos estar sempre 
perto”, a�rmou o sur�sta. “Ficamos bem felizes com 
o resultado do campeonato. O nível técnico foi exce-
lente; a molecada surfou muito bem”, complementou 
Charles, pai e técnico de Medina.

O Circuito Medina/ASM 2016, realizado pela Pre-
feitura via Departamento de Esportes Náuticos da Se-
cretaria de Esportes, e Associação de Surf de Maresias 
(ASM) com apoio da Federação Paulista de Surf, As-
sociação de Surf de São Sebastião e Somar, além de vá-
rios outros colaboradores e patrocínios diversos.  

Con�ra os resultados dos sur�stas locais
Sub-16 Masculino
3º Heitor Duarte | Maresias
4º Pedro Dib | Cambury
Sub-14 Masculino
2º Kauê Germano | Juquehy
3º Caio Costa | Maresias
4º Kauai Lobato| Cambury
Sub-12 Masculino
1º Caio Costa | Maresias
Sub-12 Feminino
1º Pamella Mel | Maresias
2º Sophia Medina | Maresias
4º Camilly Oliveira | Maresias
Sub-10 Masculino
4º Davi Vertulli | Juquehy e Pedro Dib | Cambury
Sub-14 Masculino
2º Kauê Germano | Juquehy
3º Caio Costa | Maresias
4º Kauai Lobato | Cambury
Sub-12 Masculino
1º Caio Costa |Maresias
Sub-12 Feminino
1º Pamella Mel | Maresias
2º Sophia Medina | Maresias
4º Camilly Oliveira | São Sebastião 


