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Regional da Costa Norte
faz manutenção em pontes

Técnicos da Regional Costa Norte estão 
finalizando a pintura do guarda corpo das pontes 
sobre a sua jurisdição. O serviço de pintura tem por 
base a manutenção da obra metálica e de alvenaria 
que protege os pedestres.

A pintura está sendo feita nos bairros do Canto 
do mar, Jaraguá e Enseada. O serviço tem sido feito 

Serviço de manutenção deve ser concluído nos próximos 15 dias
há pelo menos 15 dias e deverá terminar na próxima 
semana.

A equipe de pintura da Regional Costa Norte já 
consumiu em torno de 10 latas de 18 litros, cada uma. 
Esta mesma equipe já pintou os abrigos de ônibus 
e irá iniciar a pintura da antiga Regional, que será 
repassada para a Assistência Social do município.

A regional engloba quatro bairros: Canto do Mar, 
Enseada, Jaraguá e Cigarras. Suas medidas vão de 49 
quilômetros quadrados a 14 mil habitantes, sendo a 
segunda densidade demográfica da cidade, perdendo 
apenas para o centro de São Sebastião.

Nesta região existem pelo menos 600 vias públicas 
entre avenidas, ruas, estradas e alamedas e 25 prédios 
públicos das mais diversas secretarias municipais.

A rodovia SP-55 corta a Regional em pelo menos 
10 quilômetros. Na Regional há três praias: Cigarras, 
Canto do Mar e Enseada.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE 
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REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

“Dispõe sobre a nomeação de Interventor no Hospital de Clinicas 
de São Sebastião.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São 
Sebastião, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na 
legislação vigente, e considerando-se a necessidade de se viabilizar 
a continuidade dos trabalhos da Administração Municipal,

DECRETA:
Artigo 1º- Fica designado o Senhor Marcelo Antunes de 

Camargo, INTERVENTOR do Hospital de Clinicas de São Sebastião, 
em substituição ao Senhor Cláudio de Souza Delgado.

Artigo 2º- Mantidas as demais disposições legais relativas à 
Intervenção decretada, revogando-se as demais, apenas em relação 
ao titular do encargo de Interventor.

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto 
nº 5721/2013.

São Sebastião,  19   de maio de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra.

DECRETO Nº 6077/2014

Reunião define grupo de trabalho para formatação 
de trilhas para o Parque Estadual da Serra do Mar 
Encontro reuniu representantes da 
Prefeitura, Parque, Defesa Civil e Ong 
Supereco, na nova sede do núcleo 
em Juquehy

A Secretaria de Cultura e Turismo de São Sebastião 
realizou (dia 22) uma reunião com os envolvidos em 
atividades de Ecoturismo no município. O encontro 
aconteceu na nova sede do Parque Estadual da Serra 
do Mar, em Juquehy, na Costa Sul.

Estavam presentes, representantes da Secretaria 
de Turismo e Meio Ambiente,  Defesa Civil, Parque 
Estadual e a Organização Não Governamental 
Supereco.

No inicio da reunião, foi apresentado o histórico 
das ações realizadas desde 1998 para a consolidação 
do Ecoturismo em São Sebastião. Após entendimento 
com relação à atividade, foi aceita a proposta para 
a formação de um grupo de trabalho que estará 
liderando o desenvolvimento de um projeto para a 
adequação de uma trilha a ser selecionada e  que, de 
fato, se torne exemplo para o desenvolvimento das 
demais e siga os padrões nacionais e internacionais de 
Ecoturismo.

Primeira 
A discussão foi ampla, mas ficou definido que a 

primeira trilha a ser trabalhada, será a Ribeirão do 
Itu em função da sua importância. Também ficaram 
definidos os próximos passos e o grupo que integrará 
as atividades de formatação.

Segundo o grupo, com a trilha formatada e um bom 
projeto, ficará mais fácil a captação de recursos com a 
iniciativa privada, um dos pontos de muita relevância, 
abordados pelos presentes.

 A formatação da trilha deve se basear no Projeto 
Ruschmann, realizado em 2012 pelo Parque Estadual 
da Serra do Mar. A consultoria, especializada em 
turismo, fez um amplo e detalhado levantamento das 
trilhas do núcleo São Sebastião. Outra trilha bastante 
comentada foi da Praia Brava, que deve ser a próxima 
a ser estudada pelo grupo de trabalho.

 Na próxima reunião da Câmara Temática de 
Ecoturismo que será agendada pelo Parque Estadual 
para meados de junho o grupo estará discutindo o 
detalhamento do projeto e próximos passos.

 Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo foi 
uma surpresa saber do desligamento de Gustavo 
Cardoso que atuava como gestor do Parque. De 
acordo com a secretaria é de extrema importância 
que a Fundação Florestal possa indicar em breve um 
novo Gestor para a continuidade aos trabalhos.

 Para a Diretoria de Turismo, este encontro foi um 
importante passo para a estruturação e consolidação 
do ecoturismo no município. A discussão do Grupo 
em torno do assunto foi bastante objetiva e realista, 
o que nos permite dizer que estamos no caminho 
certo.

Será agendada uma visita técnica do grupo à 
Trilha Cachoeiras do Ribeirão do Itu para Junho 
para um melhor entendimento do projeto.

Nutricionista da Secretaria de Educação 
orienta crianças da EMEI Mundo Encantado
Palestra explicou a importância 
da inserção de frutas, verduras e 
legumes na alimentação

A Escola Municipal de Educação Infantil “Mundo Encantado”, 
no Canto do Mar, na Costa Norte, recebeu a visita da nutricionista 
Vanessa Lima, da Secretaria da Educação, para uma palestra que 
explicou sobre a importância da inserção de frutas, verduras e legumes 
na alimentação das crianças.

O encontro teve como diferencial a contação de histórias sobre 
alimentação saudável, brincadeiras com a pirâmide alimentar, e 
degustação de frutas como, melancia, mamão, mexerica e água de 
coco.

De acordo com a nutricionista é importante motivar os alunos para 
terem uma alimentação saudável, evitando assim, guloseimas, doces 
e frituras.  “Buscamos com esse trabalho estimular a experimentação 
por parte das crianças”.

Além da apresentação, também aconteceu uma visita monitorada 
à quitanda do bairro e, posteriormente, a produção de uma salada de 
frutas natural. “As crianças adoraram e a aceitação foi ótima”, concluiu 
Vanessa. 

A palestra faz parte do projeto “Saber Cuidar: Alimentação 
Saudável”.
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