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O prefeito Ernane Primazzi nomeou  a nova equipe que comandará a secretaria 
de Segurança de São Sebastião.

O atual adjunto, Marcos Jorge dos Santos, policial rodoviário na reserva, e ex-
vereador, confirma o seu nome como o novo secretário da pasta.

Para o seu lugar foi nomeado o delegado aposentado da polícia civil Dr. Osmar 
Henrique de Oliveira, que já foi titular da Delegacia de Investigações Gerais 
(DIG) em São José dos Campos.

Também foi empossado o novo comandante da Guarda Civil Municipal,   
Edson Rosalvo da Silva e os três novos inspetores: José Carlos Luiz, Wanderson 
Gonçalves Coelho e Júlio Henrique de Paiva.

O prefeito ressaltou o carinho que tem pela Guarda, contudo exigiu firmeza 
nas ações e rigidez na conduta de toda a equipe, que deve zelar pelo bem da 
comunidade e proteger os seus cidadãos.

Outra medida que foi determinada pelo prefeito é a atuação da Guarda Civil 
diretamente nas ruas da cidade, inclusive com acompanhamento periódico pelos 
seus superiores.

“É importante a presença do secretário, do adjunto e do comandante, à frente 
das ações e em contato direto com a comunidade. O trabalho está na rua e é lá 
que a corporação deve estar”, declarou o prefeito, que estendeu a determinação a 
todos os outros secretários do município.

Já o secretário da pasta, Marcos Jorge dos Santos, disse que por ser filho de 
São Sebastião seu compromisso torna-se ainda maior.  “Sou bairrista, amo esse 
povo e  tenho orgulho da minha cidade. Isso faz com que me sinta ainda mais 
responsável pela segurança do município”, destacou.

Professor na academia de polícia de São José dos Campos, Osmar Henrique 
de Oliveira disse que um dos seus objetivos é capacitar ainda mais o pelotão, com 
cursos que pretende realizar.  “Vamos acertar a guarda, onde tiver uma deficiência 
pontual. Não vamos mudar, vamos torná-la mais eficiente”, finalizou.

Toma posse novo comando da secretaria 
de Segurança de São Sebastião

O trabalho está na rua e é lá que a corporação deve estar

A  Guarda Civil deverá atuar diretamente nas ruas da cidade

VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS NO PAT
POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

O Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT de São Sebastião, vinculado à Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho - SERT, dispõe de vagas de 
emprego que ainda não têm candidatos.

Os interessados devem fazer o cadastro pessoalmente no PAT ou por meio da internet, no site do Portal MTE Mais Emprego.
O Portal MTE Mais Emprego é um sistema que oferece uma ferramenta GRATUITA de busca de emprego (candidato) e oferta de vagas (empregador) não somente 

em São Sebastião, mas como em todo território nacional.
Vagas disponíveis no PAT para sexta-feira,  06 de março de 2015.

AVISO:
As vagas serão atualizadas diariamente, podendo 

sofrer alterações até o final do dia. 
Informações para os candidatos e empregadores:
Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT - 

Captação de Vagas: (12) 3892 1600 / (12) 3892 4606
www.saosebastiao.sp.gov.br

VAGAS QTD
Ajudante de Cozinha 1
Ajudante de obras 1
Ajudante Geral 8
Almoxarife 1
Armador de Ferragem 1
Auxiliar de Compras 1
Auxiliar de Limpeza 2
Auxiliar de Mecânico Diesel 1
Calceteiro 1
Carpinteiro 1
Comprador 1
Cuidador de Menor 1

Doméstica 2
Encarregado de Obra 1
Engenheiro Civil 1
Farmacêutico 1
Faxineira 1
Instrutor de Informática c/ Inglês 1
Mecânico de Ônibus 1
Motorista de Caminhão 2
Oficial de Manutenção Predial 1
Operador De Empilhadeira 1
Operadora de caixa 1
Passadeira 1
Pedreiro 2

Porteiro 5
Programador de Sistemas de Informação 1
Recepcionista de Hotel 2
Serralheiro 1
Vendedor Externo 1
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EDITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

SECRETARIA DA FAZENDA - DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA E COBRANÇA
E-mail: divida.ativa@saosebastiao.sp.gov.br

REF.: NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA DE ACORDO EM ATRASO
Fica(m) o(s) contribuinte(s) abaixo indicado(s) notificado(s) para ciência de 
que o(s) acordo(s) de parcelamento de débito(s) descrito(s) encontra(m)-se 
em atraso. Concedemos o prazo de 10 (dez) dias para regularização. Findo o 
prazo o(s) respectivo(s) acordo(s) será(ão) cancelado(s) e o saldo atualizado 
encaminhado para cobrança judicial por meio de processo de Execução Fiscal.

Número do Acordo Contribuinte
509/2010 João Brunetti dos Santos
555/2010 Construtora Breschi Faria Ltda
586/2010 Construtora Reponta Ltda – ME
596/2010 Leonardo Silveira Robadey
610/2010 Ferco Ltda
618/2010 Valdevino Gonçalves de Souza  (Auto 10476)
647/2010 Ana Rosa Nascimento
651/2010 Isauro Lara dos Santos
659/2010 Raimundo Nonato Vasconcelos
662/2010 Maria Cacilda Mota Pinto
666/2010 Lucimar de Souza
672/2010 Roberto de Lima
693/2010 Roseli de Moraes de Faria
697/2010 João Domingos de Oliveira
722/2010 Cláudio Alves Mattos
730/2010 Comercial Stylu’s São Sebastião Ltda ME

   
São Sebastião, 27 de outubro de 2014.

A taxa de ocupação das pousadas do município 
chegou a 90% durante o mês de janeiro. O número 
foi apresentado na Secretaria de Cultura e Turismo, 
durante a reunião do  COMTUR  o Conselho 
Municipal de Turismo, que reúne representantes do 
governo e integrantes da sociedade civil.

O encontro serviu como  balanço das atividades 
durante 2014 e a perspectiva para 2015.

A conclusão sobre o ano passado é que o 
segundo semestre foi bastante positivo para o setor, 
principalmente por conta do bom clima  na região.

Para 2015, o principal objetivo é a realização do 
Plano Gestor de Desenvolvimento do Turismo, um 
plano estratégico para   crescimento do turismo em 
São Sebastião. Pretende atender as necessidades do 
setor turístico a médio e a longo prazo, ou seja, de 
cinco a dez anos..

Extrato do Contrato Administrativo – 2015SEDUC012 – Processo n.º 
61.508/14.
Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: fornecimento de passes escolares aos professores e vales transporte 
aos servidores públicos da Secretaria de Educação.
Prazo: 11 (onze) meses.
Modalidade: IN n.º 031/14.
Valor: R$ 415.707,44 (quatrocentos e quinze mil, setecentos e sete reais e 
quarenta e quatro centavos).
Data: 02.02.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Luis Fernando Corazza 
Geniolli pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo –2015SETRA013– Processo n.º 
61.309/14.
Contratada: Volpp Construtora e Transportes Ltda. - EPP.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: execução de serviços de reforma do Centro de Referência da 
Assistência Social – CRAS – Boiçucanga, com fornecimento de material e 
mão de obra.
Prazo: 04 (quatro) meses.
Modalidade: Tomada de Preços nº. 016/14.
Valor: R$ 390.623,06 (trezentos e noventa mil, seiscentos e vinte e três reais 
e seis centavos). 
Data: 04.02.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Renan Henrique 
Miragaia Mendes Pereira pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo –2015SEGOV014– Processo n.º 
61.402/14.
Contratada: M G. Editora Ltda. - ME.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: prestação de serviços de editoriais de produção gráfica e impressão 
do boletim oficial do Município de São Sebastião.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: Pregão Presencial n.º 043/14.  
Valor: R$ 279.360,00 (duzentos e setenta e nove mil, trezentos e sessenta 
reais).
Data: 06.02.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Heloiza Gomes de 
Lacerda Franco pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo –2015SECTUR015 – Processo n.º 
61.502/14.
Contratada: Associação Sebastianense das Entidades Carnavalescas – 
ASEC.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: prestação de serviços para realização do carnaval do ano de 2015.
Prazo: de 06 de fevereiro de 2015 a 17 de fevereiro de 2015. 
Modalidade: Inexigibilidade n.º 028/14.
Valor: R$ 356.000,00 (trezentos e cinquenta e seis mil reais).
Data: 06.02.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Everaldo Martins de 
Souza pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo –2015SECTU016– Processo n.º 
61.239/14.
Contratada: Acqua Chafarizes e Fontes Luminosas Ltda. - ME.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: execução de serviços de construção de Praça com Fonte Luminosa 
Musical na Av Dr. Altino Arantes, s/nº - Aterro da Rua da Praia, com 
fornecimento de material e mão de obra.
Prazo: 08 (oito) meses.
Modalidade: Tomada de Preços nº. 015/14.  
Valor: R$ 531.744,00 (quinhentos e trinta e um mil, setecentos e quarenta e 
quatro reais). 
Data: 12.02.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Sergio Petro Salama 
Junior pela contratada.

Extrato do Termo Aditivo nº 03 ao Contrato Administrativo 
–2012SEGOV021– Processo n.º 60.127/12.
Contratado: Luis Fortunato de Lucia.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Alteração do prazo de vigência e alteração do valor pago a título de 
aluguel do Contrato Original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n.º 005/12.
Valor: 14.226,12 (quatorze mil, duzentos e vinte e seis reais e doze centavos).
Data: 11.02.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Luis Fortunato de Lucia 
pelo contratado.

Extrato do Termo Aditivo nº 03 ao Contrato Administrativo 
–2011SESAU095– Processo n.º 61.749/11.
Contratado: Vanderley Alves da Silva.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Alteração do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n.º 028/11. 
Valor: R$ 81.600,00 (oitenta e um mil e seiscentos reais).
Data: 06.02.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Vanderley Alves da Silva 
pelo contratado.

Extrato do Termo Aditivo nº 04 ao Contrato Administrativo – 012SESAU061 
– Processo n.º 60.974/12.
Contratada: Itapema Laboratório de Análises Clínicas Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 08 (oito) meses.
Modalidade: DJ n.º 010/12. 
Valor: R$ 1.507.136,34 (hum milhão, quinhentos e sete mil, cento e trinta e 
seis reais e trinta e quatro centavos).
Data: 13.02.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Dr. José Euclides de 
Moraes, pela contratada.

Extrato do Termo Aditivo nº 02 ao Contrato Administrativo – 
2014SECTUR053 – Processo n.º 60.218/14.
Contratada: Volpp Construtora e Transportes Ltda Epp.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 60 (sessenta) dias.
Modalidade: TP n.º 001/14. 
Valor: sem ônus. 
Data: 10.02.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Renan Henrique 
Miragaia Mendes Pereira, pela contratada.

Pousadas de São Sebastião tiveram 
excelente taxa de ocupação em janeiro
Os números foram apresentados em reunião do Conselho Municipal de Turismo

Integrantes do governo e membros da sociedade civil em reunião com bons resultados

Outra meta do  COMTUR para   este  ano é o 
processo licitatório para mídias digitais, já aprovado 
e com verba do Funtur – Fundo de Turismo.

Mais uma perspectiva importante é a 
participação  em feiras especializadas em atender o 
“trade” de turismo.

Em pauta também para 2015, diversas atividades 
esportivas que normalmente aquecem a atividade 
turística. Entre outras   acontecerá a “maratona de 
revesamento entre Bertioga e Maresias”, o “WQS” - 
evento de surf, “Volta do Parcel” e o “K21”, isto tudo 
entre muitas outras.

A secretaria de Cultura e Turismo, Marianita 
Bueno, está entusiasmada com os eventos deste 
ano “ as perspectivas para o Conselho de Turismo 
são muito boas e animadoras para 2015”, disse a 
secretária. 
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A prefeitura de São Sebastião está investindo 
mais de R$ 600 mil em equipamentos, estruturas e 
ações na luta contra a dengue. O prefeito Ernane 
Primazzi   anunciou várias medidas que irão ajudar 
diretamente a equipe da Vigilância Epidemiológica 
da cidade no combate ao Aedes Aegypti.

De acordo com o prefeito, seis veículos adquiridos 
junto ao governo federal, sendo duas vans, duas 
montanas e  uma  caminhonete L200, além de mais 
dois gols disponibilizados pela Administração, em um 
investimento que passa dos R$ 400 mil, estão sendo 
preparados (licenciamento, seguro e identificados 
com adesivos), para compor a estrutura do setor.

Além disso, cerca de 70 braçais que passaram no 
último concurso, já estão em processo admissional e 
em breve reforçarão a equipe de limpeza urbana no 
município.

Outra medida que já está sendo estudada por 
gestores da secretaria de Saúde e dirigentes do Hospital 
de Clínicas, é uma alternativa (tendas ou containeres) 
para melhor atender os pacientes diminuindo o tempo 
de espera e dando melhor atenção para o manejo dos 
casos de pessoas acometidas pela Dengue, devido 
ao aumento de procura por atendimento no Pronto 
Socorro.

A Vigilância Epidemiológica alerta para a 
gravidade da doença na região.   De acordo com 
os dados divulgados das secretarias de Saúde dos 
quatro municípios, a região já tem confirmados mais 
de 800 casos de dengue no Litoral Norte, somente 
nos primeiros dois meses do ano. “Destes,  cerca de 
754 só na cidade de Caraguatatuba, que já declarou 
estado de calamidade pública”, explicou o diretor de 
Vigilância em Saúde, Givanildo Tavares.

Em São Sebastião, segundo Tavares, já foram 
confirmados 61 casos no mesmo período (de 
01/01/15 a 28/2/15).

Para o prefeito Ernane Primazzi, a dengue é uma 
doença que tem de ser combatida na prevenção, por 
isso todas as medidas já vem sendo tomadas ao longo 
dos últimos anos em todo município. 

Segundo ele, além destes novos e importantes 
investimentos, São Sebastião é a única cidade do 

São Sebastião investe mais de 600 mil 
reais na luta contra a dengue

Novos veículos e reforço de 70 
braçais a disposição para o controle 
e prevenção da doença

Novos veículos estão sendo preparados para atuar no combate à dengue

Litoral Norte que conta com a “Casa da Dengue”, 
instalada há dois anos no centro da cidade,   para 
abrigar toda a estrutura necessária no combate ao 
mosquito. “Além da estrutura física, hoje contamos 
com 42 agentes de combate a epidemias, destes 33 
diretamente ligados ao controle do vetor”, destacou 
o prefeito.

No entanto, o prefeito explica que todo e qualquer 
investimento feito no combate da doença, não será 
suficiente se a população não fizer a sua parte. “Mesmo 
que o poder público coloque o Exército na rua, ainda 
assim não será suficiente para eliminar o mosquito se 
a comunidade não entender que a proliferação das 
larvas está ligada diretamente à limpeza e organização 
do ambiente onde vive”, orientou o prefeito.

FUMACÊ
Outro alerta feito pela    Vigilância em Saúde  de 

São Sebastião é sobre o uso do “fumacê” no combate 
ao pernilongo (CULEX),  cuja aplicação vem sendo 
alvo de grande solicitação por parte da população.

De acordo com Tavares o uso  em excesso  do 
“fumacê” pode deixar  o outro mosquito, o Aedes 
Aegypti,  mais resistente, deixando a cidade vulnerável 
no controle e podendo enfrentar aumento nos casos 
de dengue e possivelmente da febre Chikungunya.

“Cientistas observam que o uso do fumacê, contra 
o pernilongo CULEX com frequência acima do 
recomendado ( três ciclos de aplicação por área) pode 
resultar em um efeito inverso e, ao invés de eliminar 

o pernilongo, pode contribuir para que ele fique 
resistente à ação do veneno e, com isso, se torne ainda 
mais difícil o combate a esses vetores de doenças”, 
esclareceu Tavares.

Quanto à Dengue, ele  explica que pesquisas 
realizadas pela SUCEN apontaram que o mosquito 
infectado com o vírus da dengue possui hábitos 
intradomiciliares   e por esse motivo várias pessoas 
da mesma família contraem a doença. Para este caso 
é feita a nebulização com outro tipo de inseticida, 
autorizado pelo Ministério da Saúde.

Outro dado importante é em relação à eficácia 
limitada do uso de inseticida,   porque o veneno 
elimina somente os mosquitos adultos, não atingindo 
os ovos e larvas. Por isso, o controle mecânico 
(eliminação de criadouros) e biológico, que consiste 
na aplicação de larvicida nas valas e córregos, é a 
medida mais eficiente, pois elimina o mosquito antes 
que possa picar as pessoas.

Além disso, o uso indiscriminado do fumacê 
causa danos ao meio ambiente, com a morte de 
insetos polinizadores - como abelhas, borboletas e 
predadores naturais.

Vale destacar que alguns municípios que insistiram 
em aplicar o “fumacê” tiveram que responder perante 
o Ministério Público por conta dos eventuais danos 
ambientais decorrentes da aplicação do inseticida de 
forma indiscriminada. Por esse motivo a Secretaria da 
Saúde adotará o procedimento de controle adequado.
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10/03
DIA INTERNACIONAL DA MULHER – HOMENAGEM À CHIQUINHA GONZAGA
19h | Local: Tebar Praia Clube – Centro
Sob o tema “Ó abre alas, que eu quero passar”, o evento homenageia Chiquinha 
Gonzaga, compositora e maestrina carioca que foi destaque na história da cultura 
brasileira. Entrada Franca.

10,11 e 12/03
PALESTRA SEBRAE – TRANSFORME SUA IDÉIA EM MODELO DE NEGÓCIOS
18h às 22h | Local: Observatório Ambiental – Complexo Turístico Rua da Praia

12/03
SARAU CHÃO CAIÇARA - PAPO CAIÇARA (só para os alunos)
19h | Local: ETEC – Porto Grande

ESPETÁCULO “GUERRA”
20h | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
Sinopse: Num galpão desativado estão presos duas personalidades antagônicas 
politicamente e com a chegada de uma mala misteriosa terão que decidir seus destinos. 
Um texto policial dramático, escrito por Caio Rocha, pondo em questão os valores: 
o que e quem te representa? Classificação: 14 anos. Ingressos: R$10,00 inteira e 
R$5,00 meia (bilheteria do Teatro 1h antes do espetáculo).

13/03 
SARAU CHÃO CAIÇARA “CAFÉ DE GARAPA, BATE PAPO E VIOLÃO” 
19h30 | Local: Secretaria de Cultura e Turismo (antigo Centro de Informações Turísticas)
Com Nicinho, Evaldo Pereira, Maria Angélica e convidados.

14/03
ESPETÁCULO “PONY GIRLS” – A MÁGICA DA AMIZADA
19h | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
Sinopse: Num reino encantado moravam as pequenas Ponys, pequenos seres mágicos 
que cuidavam do equilíbrio deste lugar. Juntas elas cuidam da coroa mágica, um 
artefato poderosíssimo que se caído em mãos erradas, causariam um mal tão terrível 
que poderia destruir todo universo. Em um belo dia de paz esta coroa foi roubada e 
trazida para o mundo real, desequilibrando toda magia do reino encantado. Por esse 
motivo as pequenas amigas Ponys se juntaram para recuperar a coroa e embarcar 
numa emocionante aventura. O problema foi que quando atravessaram o portal não se 
reconheciam mais, e coube para a princesa do reino encantado restaurar a amizade 
e recuperar a coroa antes que a terrível Pony malvada a pegasse e a usasse para 
destruir todo o reino. Classificação: Livre. Ingressos: Antecipado R$40,00 inteira e  
R$20,00 meia( Fisk São Sebastião, Livraria Nobel no Serramar ou pelo site: www.
bilheteriarapida.com.br, no dia do espetáculo R$50,00 inteira e R$25,00 meia(bilheteria 
do Teatro a partir das 14h).

15/03 
HOMENAGEM AO DIA DO CAIÇARA – SARAU DO MEIO DIA 
Almoço caiçara com apresentações de: Geraldo de Buta, Evaldo Pereira e Ivo de 
Souza 
A partir das 12h | Local: Escola de Barequeçaba
Convites Antecipados: Adulto R$ 20,00, até 10 anos R$10,00 e de 0 a 2anos não 
pagam. Realização: CHÃO CAIÇARA.

RETRETA DA BANDA MUNICIPAL “MAESTRO MANOEL LADISLAU DE MATTOS”
19h30 | Calçadão da Sectur – Rua da Praia – Centro
Em caso de chuva, a apresentação será transferida para o pátio da Sectur.

16/03
EMANCIPAÇÃO POLÍTICO- ADMINISTRATIVA
10h | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
Sessão Solene em comemoração a Emancipação Político- Administrativa do 
município, com apresentação da Banda Municipal “MAESTRO MANOEL LADISLAU 
DE MATTOS”.

17 a 20/03
SEMANA DA CULTURA CAIÇARA 
8h às 12h – 13h às 17h | Local: Escola Municipal de Barequeçaba – Alameda dos 
Eucaliptos.
Filmes, apresentações, oficinas, exposição de fotos. Realização CHÃO CAIÇARA.

18/03
OFICINA PONTO MIS – ALÉM DA IMAGINAÇÃO: A MAGIA DOS EFEITOS ESPECIAIS
18h às 22h | Local: Praça Pôr-do-Sol – Boiçucanga
50 vagas, a partir de 14 anos. Informações: Praça Pôr-do-Sol.

19/03
ESPETÁCULO “GUERRA”
20h | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
Sinopse: Num galpão desativado estão presos duas personalidades antagônicas 

politicamente e com a chegada de uma mala misteriosa terão que decidir seus destinos. 
Um texto policial dramático, escrito por Caio Rocha, pondo em questão os valores: 
o que e quem te representa? Classificação: 14 anos. Ingressos: R$10,00 inteira e 
R$5,00 meia (bilheteria do Teatro 1h antes do espetáculo).

20 e 21/03
INAUGURAÇÃO E FESTA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO CHÃO CAIÇARA 
19h30 | Local: Rua Cantídio de Moura Campos, 356 Barequeçaba (Prédio da SAB, 
Próximo a Náutica).
Cultura Caiçara, Música, Apresentações, Culinária e Bingo, com toda renda em prol 
dos projetos do chão caiçara.

21/03
ESPETÁCULO “EM BUSCA DO INGREDIENTE SECRETO”
PROGRAMAÇÃO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA
18h | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
Sinopse: Infantil. Duas palhaças-cozinheiras, Chica e Olga vivem uma grande aventura 
em busca de um ingrediente secreto. O desafio é preparar uma receita incrível e vencer 
o Festival  Gastronômico da Tia Gertrudes. Com o surpreendente Fogão Maravilhoso, 
elas percorrem lugares inimagináveis em um piscar de olhos e convidam todos os 
espectadores a viajarem nesta jornada. Classificação: Livre. Ingressos: 1 litro de leite 
de caixinha integral (trocar na bilheteria do Teatro a partir do dia 19/03 das 14h30 às 
19h).                                                            

22/03
RETRETA DA BANDA MUNICIPAL “MAESTRO MANOEL LADISLAU DE MATTOS”
19h30 | Calçadão da Sectur – Rua da Praia – Centro
Em caso de chuva, a apresentação será transferida para o pátio da Sectur.

26/03
PALESTRA SEBRAE – ORGANIZE O SEU CAIXA
15h | Local: Associação engenheiros arquitetos agrônomo  
Rua Vitorino Gonçalves Santos, 152 – Centro

ESPETÁCULO “GUERRA”
20h | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
Sinopse: Num galpão desativado estão presos duas personalidades antagônicas 
politicamente e com a chegada de uma mala misteriosa terão que decidir seus destinos. 
Um texto policial dramático, escrito por Caio Rocha, pondo em questão os valores: o 
que e quem te representa? Classificação: 14 anos. Ingressos: R$10,00 inteira e 
R$5,00 meia (bilheteria do Teatro 1h antes do espetáculo).

27/03
ESPETÁCULO “ORQUESTRA DE CÂMARA DA ECA/USP”
20h30 | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
Neste ano de 2015, o Centro de Biologia Marinha esta completando 60 anos, este 
espetáculo faz parte das comemorações. Sinopse:  A OCAM - Orquestra de Câmara 
da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de S. Paulo tem sido referência 
fundamental no âmbito das orquestras profissionalizantes do país. Seu trabalho é 
caracterizado pela marcante qualidade de performance musical e pela concepção 
arrojada com que desenvolve todas as ações de comunicação e relacionamento que 
sustentam sua proposta artística. Ingressos: 01 kg de alimento não perecível (retirar 
convite no dia do espetáculo a partir das 18h na bilheteria do Teatro)

28 e 29/03
ESPETÁCULO “XV DANÇA VERÃO”
28/03 às 18h e 29/03 às 17h | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
Sinopse: O DANÇA VERÃO recebe grupos de todo Estado de São Paulo e outros 
estados próximos. Um evento que recebe cerca de 1.000 expectadores e participantes 
têm como objetivo promover a arte na forma de dança, propagando a importância dela 
para a sociedade, inserindo novos conceitos e incentivando os novos e os experientes 
bailarinos a continuarem em busca de seus sonhos. Classificação: Livre. Ingressos: 
R$40,00 inteira e R$20,00 meia (bilheteria do Teatro a partir das 15h nos dias do 
espetáculo). Realização RV Produções.

29/03
COMEMORAÇÃO AO DIA DO CAIÇARA
10h às 17h | Local: Praça da Mentira – Boiçucanga
Grupos musicais caiçaras, “contação de causos” por historiadora local, projeção de 
fotos, filmes, vídeos nativos, degustação de comidas tipicamente caiçara e exposição 
de ervas medicinais. O objetivo do evento é valorizar a história do município e incentivar 
o resgate da cultura caiçara.

RETRETA DA BANDA MUNICIPAL “MAESTRO MANOEL LADISLAU DE MATTOS”
19h30 | Calçadão da Sectur – Rua da Praia – Centro
Em caso de chuva, a apresentação será transferida para o pátio da Sectur.
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Três equipes de combate às endemias, 
subordinadas à Vigilância Epidemiológica de São 
Sebastião executaram   trabalho de bloqueio no 
Jaraguá, na Costa Norte do município.

O bloqueio é uma ação de vistoria e orientação 
aos munícipes que moram num raio de 800m onde 
há um caso confirmado do mosquito. Logo após 
a nebulização é feita uma “varredura” no local para 
eliminar qualquer possível criadouro do transmissor.

Uma das coordenadoras de equipe, Adriana 
Moreira Santos, falou sobre a dificuldade de conseguir 
liberação de alguns moradores para o trabalho 
das equipes. “Precisamos que todos entendam a 
gravidade da doença e nos ajudem com os cuidados 
diários necessários para evitarmos uma proliferação. 
O momento é de unir forças”, relatou.

São Sebastião possui uma extensão de mais de 100 
quilômetros de costa, dificultando consideravelmente 
o deslocamento e as ações. A Vigilância Epidemiológica 
tem investido diversos recursos durante todo ano 
para evitar que a cidade sofra um surto da doença. 
O vetor utilizado como portador da febre 
Chikungunya – o mesmo da dengue – ou seja, o 
Aedes Aegypti quando eliminado afasta o perigo 
de contaminação. Até o momento, nenhum caso foi 
registrado em São Sebastião.

O mosquito Aedes aegypti mede menos de 
um centímetro, tem aparência inofensiva, cor café 
ou preta e listras brancas no corpo e nas pernas. 
Costuma picar, transmitindo a dengue, nas primeiras 
horas da manhã e nas últimas da tarde, evitando o sol 
forte. No entanto, mesmo nas horas quentes ele pode 
atacar à sombra, dentro ou fora de casa. Há suspeitas 
de que alguns ataquem durante a noite. O indivíduo 
não percebe a picada, pois não dói e nem coça no 
momento. Por ser um mosquito que voa baixo - 
até dois metros - é comum ele picar nos joelhos, 
panturrilhas e pés.

Prevenção
•	 Mantenha caixas d’água bem fechadas com 

tampa e tela.
•	 Remova folhas, galhos e tudo o que possa 

impedir a água de correr pelas calhas.
•	 Não deixe a água de chuva acumulada sobre 

a laje.
•	 Se você possui tanques ou recipientes para 

armazenamento de água, lave-os com água e sabão 
semanalmente e os mantenha tampados.

•	 Coloque areia nos vasos de planta. Apesar de 
simples, esta é uma das ações mais importantes no 
combate.

•	 Guarde garrafas sempre de cabeça para baixo
•	 Pneus devem ser descartados corretamente 

ou abrigados em locais seguros contra a chuva.

São Sebastião promove “força tarefa” 
no combate ao Aedes Aegypti

As ações também previnem contra o 
surgimento da febre Chikugunya

 Agentes de combate às endemias executam bloqueio

•	 Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha 
bem fechada

•	 Não jogue lixo em terrenos baldios e não 
descarte sofás, aparelhos eletrodomésticos, entulhos 
ou podas de árvores em qualquer lugar. O descarte 
desses materiais deve ser feito de maneira responsável 
com contratação de caçambas.

Sintomas:
Dengue Clássica
Os sintomas da dengue iniciam de uma hora para 

outra e duram entre cinco a sete dias. Os principais 
sinais são:

•	 Febre alta com início súbito (39° a 40°C)
•	 Forte  dor de cabeça
•	 Dor atrás dos olhos, que piora com o 

movimento dos mesmos
•	 Perda do paladar e apetite
•	 Manchas e erupções na pele semelhantes 

ao sarampo, principalmente no tórax e membros 
superiores

•	 Náuseas e vômitos
•	 Tontura
•	 Extremo cansaço
•	 Moleza e dor no corpo
•	 Muitas dores nos ossos e articulações
•	 Dor abdominal (principalmente em crianças).
Dengue Hemorrágica
Os sintomas da dengue hemorrágica são os 

mesmos da dengue clássica. A diferença é que a 
febre diminui ou cessa após o terceiro ou quarto 
dia da doença e surgem hemorragias em função do 
sangramento de pequenos vasos na pele e nos órgãos 

internos. Quando acaba a febre começam a surgir os 
sinais de alerta:

•	 Dores abdominais fortes e contínuas
•	 Vômitos persistentes
•	 Pele pálida, fria e úmida
•	 Sangramento pelo nariz, boca e gengivas
•	 Manchas vermelhas na pele
•	 Comportamento variando de sonolência à 

agitação
•	 Confusão mental
•	 Sede excessiva e boca seca
•	 Dificuldade respiratória
•	 Queda da pressão arterial.

 
Na dengue hemorrágica, o quadro clínico se agrava 

rapidamente, apresentando sinais de insuficiência 
circulatória. A baixa circulação sanguínea pode levar 
a pessoa a um estado de choque. Embora a maioria 
dos pacientes com dengue não desenvolva choque, a 
presença de certos sinais alertam para esse quadro:

•	 Dor abdominal persistente e muito forte
•	 Mudança de temperatura do corpo e suor 

excessivo
•	 Comportamento variando de sonolência à 

agitação
•	 Pulso rápido e fraco
•	 Palidez
•	 Perda de consciência.
A síndrome de choque da dengue, quando não 

tratada, pode levar a pessoa à morte em até 24 horas. 
De acordo com estatísticas do Ministério da Saúde, 
cerca de 5% das pessoas com dengue hemorrágica 
morrem. (Fonte: http://www.minhavida.com.br).
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