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A organização da 7° Copa Sebastianense de Fute-
bol repassou alimentos arrecadados com as inscrições 
e taxas de cartões.

No total foram angariados 648kg, dos mais varia-
dos tipos de mantimentos, entre eles arroz (201kg), 
feijão (225kg), macarrão (222kg) e óleo (58 litros).

A copa começa no dia 25 de abril com a cerimô-
nia oficial de abertura às 19h, no Ginásio de Esportes, 
José de Souza, o Gringão,  no Topovaradouro. Estão 
inscritas 18 agremiações, totalizando 25 equipes com 
o envolvimento de 625 pessoas, entre atletas e comis-
são técnica.

Neste primeiro semestre a competição acontece 
com equipes das seguintes categorias: Sub-18 (nas-
cidos até 1997), Veteranos 35 (nascidos até 1980) e 
Veteranos 50 (nascidos até 1965).

Secretaria de Esportes repassa cerca de 650kg 
de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade

A competição rendeu centenas de quilos de arroz, feijão, macarrão e dezenas de litros de óleo

Mantimentos foram arrecadados 
com inscrições e taxas de cartões de 
advertências

Os alunos da Escola Municipal de Educação Infantil 
Emília Pinder “Peteleco”, na região Central de São Sebas-
tião, receberam a visita do Ônibus da Leitura e ficaram 
muito felizes e satisfeitos com a presença da trupe mágica 
da leitura. Segundo a professora Marineti Gomes Barbosa 
a visita do Ônibus da Leitura é maravilhosa, pois instiga os 
estudantes a buscarem o contato com o livro. “A narração 

Ônibus da Leitura retoma atividades em grande estilo
Durante o recesso os professores tiveram  oportunidade de se atualizar e preparar atividades para  atrair a atenção das crianças

Crianças aprovam visita e pedem Ônibus da Leitura todos os dias

de histórias é feita de uma forma bastante lúdica. Quando 
eles entram no ônibus e se deparam com aquele mundo 
encantado é tudo muito mágico”, disse. O aluno Davi Ma-
tos de Oliveira, de cinco anos, contou que esta foi a segun-
da vez que ele teve a oportunidade de visitar o ônibus e 
que gosta cada vez mais. “Eu adoro as histórias, os livros 
são muito legais. Gostaria que o Ônibus viesse todo dia na 

minha escola”, disse. A professora responsável pelo Ôni-
bus da Leitura, Cecília Oliveira, explicou que está sendo 
muito gratificante poder retomar as atividades da bibliote-
ca móvel.  “Durante o recesso tivemos a oportunidade de 
nos atualizar e preparar atividades que atraiam a atenção 
das crianças e despertar cada vez mais o interesse de cada 
uma delas pela leitura”, completou.
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Começam as obras de urbanização da orla da Enseada

A empresa Volpp Construtora começou a desen-
volver o projeto de urbanização da orla da Praia da 
Enseada, Costa Norte. Em parte do local já foram 
colocados tapumes, onde também está montado o 
canteiro da obra.

O projeto prevê a implantação de infraestrutura 
e equipamentos urbanos que transformarão o local 
em um complexo voltado à prática de esporte, lazer 
e turismo. O prazo de conclusão da obra está fixado 
em 12 meses.

Orçada em torno de R$ 2 milhões, a obra será fi-
nanciada pela Caixa Econômica Federal –  cerca de 
R$ 1,6 milhão – e o restante com os recursos pró-
prios da Prefeitura. De acordo com o projeto, inse-

rido no programa “Esporte e Grandes Eventos Es-
portivos”, do Ministério do Esporte, na orla serão 
implantados: duas quadras de areia, arquibancada, 
remanejamento do campo atual para ampliar os es-
paços, instalação de alambrados e iluminação com 
refletores.

Na praia será criado um espaço de apoio aos fre-
quentadores, com lanchonete, banheiros, depósito 
de material esportivo e um grande deck elevado, que 
atenderá ao público em geral e aos praticantes de ki-
tesurf. Todo o espaço será urbanizado com jardins, 
passeios bloquetes intertravados, bancos, luminá-
rias, lixeiras e estacionamento com 44 vagas para 
automóveis.

Kitesurf
Em razão das condições climáticas e naturais do 

local, a Praia da Enseada é procurada pelos pratican-
tes do kitesurf. Com isso,  a área é referência na re-
gião para os esportistas da modalidade.

“Com a implantação desse complexo, com infra-
estrutura adequada e estacionamento, o local ficará 
ainda mais frequentado pelos esportistas da cidade e 
turistas, o que permitirá, inclusive, realizar competi-
ções”, avaliou o prefeito. Esportistas ligados à moda-
lidade estiveram na pprefeitura para pedir algumas 
alterações no projeto de urbanização da orla. Eles 
entendem que pequenas adequações podem tornar 
a iniciativa ainda mais interessante. O grupo estu-
dou a planta ao lado do prefeito Ernane Primazzi e 
sugeriu um número maior de postes de iluminação, 
área gramada mais espaçosa para auxiliar na prática 
do kitesurf e uma flexibilidade no estacionamento.

O esportista Mike Buser saiu satisfeito do encon-
tro.  "O prefeito entendeu perfeitamente nossas de-
mandas e se prontificou a estudar e até atender nos-
sas propostas", comentou.

Assinado 
A ordem de serviço para o início da obra foi assi-

nada pela Prefeitura e  empresa. A assinatura foi no 
gabinete do prefeito na presença do representante 
da empresa, Adriano Cesar Pereira, e do secretário 
de Obras, José Evanildo Silva.

“A urbanização da orla representa valorização de 
toda a região (Costa Norte), que se desenvolverá 
ainda mais no turismo, na prática esportiva, entre 
outros”, disse o secretário municipal.
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O cuidado com o meio ambiente é uma preo-
cupação permanente em todas as unidades esco-
lares do município. Baseado nisso, a Escola Mu-
nicipal José Machado Rosa, na região Central de 
São Sebastião, vem realizando com os estudantes 
um trabalho bastante minucioso sobre o descarte 
correto de lixo.

Agora foi a vez dos pais dos estudantes viven-
ciarem várias atividades pedagógicas junto com os 
alunos. Na ocasião, eles tiveram a chance de par-
ticipar de uma palestra sobre temas ambientais. 
De acordo com a coordenadora da escola, Gilvani 
Leite, a atividade está relacionada com o trabalho 
que a unidade vem desenvolvendo junto ao tema 
Qualidade de Vida. 

Ela informou também que houve uma exposi-
ção de fotos realizadas anteriormente pelos alunos 
com objetivo de retratar ações positivas e negati-

Educação Ambiental é tema de atividade com 
estudantes da rede municipal

Pais dos alunos também participam 
das ações

Pais de alunos participam de palestra sobre descarte correto de resíduos

Cerca de 150 pessoas foram ao Teatro Municipal 
para a abertura da Campanha da Voz 2015 . O evento 
realizado pela Prefeitura de São Sebastião, por meio da 
Sesau (Secretaria de Saúde), visa a orientação sobre a 
importância no cuidado com a voz. Além da conscien-
tização na prevenção de doenças.  

Para abrir a Campanha, a plateia conferiu apresenta-
ções musicais com o Coral da Primeira Igreja Batista de 
São Sebastião (Pibss) e Chorus Vocalis, de Caraguata-
tuba, formada com aproximadamente 80 integrantes, 
entre crianças e adolescentes. Júnia Vieira, fonoau-

dióloga e regente do Coral da Pibss, comentou sobre 
a relevância de eventos do gênero. “É importante (o 
evento) para informar a população sobre a necessida-
de com a voz, que faz parte do cuidado geral da saúde”, 
afirma Júnia. Entre as apresentações, Fernanda Maria 
de Oliveira, fonoaudióloga da Sesau, orientava sobre 
cuidados com a voz. “É necessário falar dos benefícios 
no cuidado com a voz e aproveitar para falar sobre al-
guns mitos e tirar dúvidas com a população”, comenta. 

Os presentes receberam informativos sobre o Dia 
Mundial da Voz, da Academia Brasileira de Laringolo-

gia e Voz, e da Associação Brasileira e Otorrinolaringo-
logia e Cirurgia Cérvico-Facial.

Fernanda destaca a relevância da campanha e os 
riscos de doenças como o câncer de laringe. Ela apon-
ta crescimento no índice de doenças em mulheres e 
crianças. “O mais comum são nódulos nas cordas vo-
cais pelo abuso da voz”, revela.

O médico Elias Cecílio também compareceu ao 
evento ao representar o secretário da Saúde, Urandy 
Rocha Leite. Cecílio comenta que a Sesau vê com bons 
olhos campanhas como a que estimula os cuidados 
com a voz. “Vale incentivar ações como essas, e que ga-
rantem um retorno à qualidade de vida da população”, 
observa. O município ainda vai realizar promoção de 
saúde e prevenção com crianças do 1º ano, de algumas 
das escolas municipais. Aos professores também será 
oferecido curso sobre a voz, as possíveis doenças da la-
ringe, os mitos e os cuidados necessários.

Iniciativa brasileira 
O Dia Mundial da Voz consolidou-se em 16 de abril, 

por uma iniciativa brasileira, que começou em 1999.
A data conquistou seu espaço no calendário mundial 

em razão de sua importância na prevenção de doenças 
com a voz, instrumento para manifestar as emoções, e 
primordial em muitas profissões.

Assim como a impressão digital, a voz é algo único 
como característica de cada indivíduo, além da forma 
de comunicação mais utilizada.

Evento promovido pela Secretaria de Saúde 
atrai público ao Teatro Municipal

Evento atrai centenas de pessoas ao Municipal

vas que envolvem o meio ambiente, e consequen-
temente, a saúde da comunidade local. “Após a 
palestra realizamos um sorteio entre os alunos 

participantes da exposição presentes para agrade-
cimento na colaboração e participação”, concluiu 
a coordenadora. 
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Mais um mutirão de limpeza aconteceu no município. Desta vez foi em Ju-
quehy, na Costa Sul da cidade, onde ruas e avenidas recebem o trabalho com o  
objetivo de eliminar possíveis criadouros para o mosquito transmissor da dengue 
e também de melhorar o aspecto visual dos logradouros públicos.

A ação desenvolvida pelas equipes das Regionais Juquehy e Boiçucanga, divi-
sões ligadas à Seadre (Secretaria das Administrações Regionais), com auxílio da 
empresa responsável pela limpeza urbana na cidade, a Ecopav, começou na quar-
ta-feira (15).

Entre as atividades executadas estão: roçada, capina, limpeza de guias e sar-
jetas, varrição, desobstrução de valas, remoção de barreira e a coleta de podas e 
entulhos descartados em locais inapropriados, o que tem gerado muitas reclama-
ções por parte da população em toda a cidade.

Multa
O descarte inadequado por parte dos munícipes fez com que a Prefeitura san-

cionasse, este ano, lei municipal que prevê a cobrança de multa para quem jogar 
podas, móveis e outros objetos nas calçadas da cidade. O valor da multa pode 
chegar a R$ 1,5 mil e o infrator tem 72 horas para provar que tomou as medidas 
necessárias para a remediação do lixo como, por exemplo, a contratação de ca-
çamba para o seu destino final e de forma correta.

Até o final dos trabalhos, a Seadre realizou aproximadamente 50 viagens de 
caminhões para o recolhimento de todo material extraído dos pontos onde a lim-
peza  foi executada em Juquehy.

Os mutirões já aconteceram em vários bairros ao longo do município, como 

Dezenas de animais caseiros estão à espera de um 
lar no Centro de Controle de Zoonose.  São filhotes 
que a unidade entrega para adoção responsável já 
vermifugados e vacinados contra a raiva e ainda com 
direito a acompanhamentos veterinários, com profis-
sionais do próprio centro, sempre que necessário.

Segundo a veterinária do CCZ, Vânia Araújo, são 
seis os  gatinhos e cerca de 20 cãezinhos que estão 
prontos para serem adotados.  “Os interessados, obri-
gatoriamente maiores de idade, devem apresentar o 

Mutirão de limpeza em ruas e avenidas no bairro de Juquehy

Pontal da Cruz, Topolândia, Itatinga e Olaria, Vila Amélia, Barequeçaba, região 
central e, Toque Toque Pequeno, Maresias, Boiçucanga e Cambury, na Costa Sul.

A Seadre, por meio da Regional Boiçucanga, também colaborou com o traba-
lho de limpeza na Vila Sahy, em Barra do Sahy. A ação resultou no enchimento de 
cinco caminhões com diferentes tipos de entulho.

Sítio Velho
A Zeis (Zona de Especial Interesse Social) Sítio Velho, em Barra do Una, na 

mesma região, também recebeu intervenção da Seadre.
Com orientação da Defesa Civil, a equipe da Regional Juquehy realizou o de-

sassoreamento de duas valas para facilitar o escoamento da água pluvial e assim 
impedir o constante alagamento de moradias nas imediações.

Houve ainda a poda de algumas árvores que ameaçavam cair sobre casas, além 
do alinhamento de tubos para direcionar a água da chuva.

Uma das principais reclamações dos moradores está 
relacionada ao descarte de podas e entulhos em locais 
inapropriados

Mutirões ocorrem ao longo do município

RG e comprovante de residência no ato da adoção”, 
disse. “Além disso, e mais relevante ainda,  deve ter 
um bom coração e amar muito seu novo amiguinho”, 
frisou a veterinária.

De acordo com ela, os perfis dos interessados va-
riam muito, mas a maioria é composto por adultos 
com variados motivos. “Alguns gostam da companhia, 
outros procuram  para guardar a casa ou para dar de 
presente  ao filho, e assim por diante”, comentou.

Conforme explicou a veterinária, a idade para os 
animaizinhos serem adotados é a partir do desmame. 
“Começou a comer ração os bichinhos já pode ir para 
novo lar,  isto com uns 30 ou 40 dias de vida”, obser-
vou. “Alguns adultos, infelizmente, não conseguem 
ser adotados e ficam conosco”, mencionou, acrescen-
tando que os filhotes têm maior facilidade para ser 
adotados. “Em relação ao sexo, não há preferência, 
mesmo porque, as fêmeas são obrigatoriamente cas-
tradas”, frisou.

Ao encerrar a entrevista, Vânia Araújo deixou um 
recadinho para quem tem intenções de adotar um 
animalzinho.  "Temos um grande amigo esperando 
por você. Quando você deixa um animal entrar na sua 
vida, a responsabilidade pelo bem estar e futuro dele 
é sua! Seja responsável, abandonar animal é crime!"

Posse responsável
Vale ressaltar ainda,  que antes de levar qualquer 

1 – Antes de adquirir um animal, considere que seu tempo médio de 
vida é de 12 anos. Pergunte à família se todos estão de acordo, se há 
recursos necessários para mantê-lo e verifique quem cuidará dele nas 
férias ou em feriados prolongados.
2 – Adote animais de abrigos públicos e privados (vacinados e castra-
dos), em vez de comprar por impulso.
3 – Informe-se sobre as características e necessidades da espécie esco-
lhida: tamanho, personalidade, peculiaridades, espaço físico.
4 – Mantenha o seu animal sempre dentro de casa, jamais solto na rua. 
Para os cães, passeios são fundamentais, mas apenas com coleira-guia 
e conduzido por quem possa contê-lo.
5 – Cuide da saúde física do animal. Forneça abrigo, alimento, vacinas 
e leve-o regularmente ao veterinário. Dê banho, escove-o e exercite-o 
regularmente.
6 – Zele pela saúde psicológica do animal. Dê atenção, carinho e am-
biente adequado a ele.
7 – Eduque o animal, se necessário, por meio de adestramento, mas 
respeite suas características.
8 – Recolha e jogue os dejetos em local apropriado.
9 – Identifique o animal com plaqueta e registre-o no Centro de Con-
trole de Zoonoses ou similar, informando-se sobre a legislação do lo-
cal. Também é recomendável uma identificação permanente (micro-
chip).
10 – Evite as crias indesejadas de cães e gatos. Castre os machos e fê-
meas. A castração é a única medida definitiva no controle da procria-
ção e não tem contra-indicações.
Serviço: O CCZ, subordinado à Sesau (Secretaria de Saúde), fica no 
Jaraguá, na Costa Norte da cidade, à avenida Dário Leite Carrijo, 2598. 
O telefone para contato é o (12) 3861-2555. O horário de visitação é 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Cães e gatos esperam por um lar no Centro de 
Controle  de Zoonose de São Sebastião

animal, as pessoas precisam pensar na posse respon-
sável. Para tanto, há dez regrinhas básicas que devem 
ser levadas em conta para se ter um bichinho de es-
timação, fora o fato de que adotar um animal é uma 
grande responsabilidade e pode durar anos. Confira:

Filhotes são os mais procurados por aqueles 
que desejam adotar
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Um grupo de 50 alunos do 5º ano da Escola 
Municipal Solange de Paula, na Enseada, Costa 
Norte do município, formou a tripulação do pro-
jeto Visão Costeira no dia 17 de abril.

O projeto, uma iniciativa da Semam (Secretaria 
do Meio Ambiente), proporciona aos estudantes 
da rede municipal conhecimento sobre a dinâmi-
ca que ocorre na cidade entre as atividades terra e 
mar, como a circulação dos navios, funcionamen-
to do porto, além de análise e observação da Serra 
do Mar. Atualmente o projeto conta com apoio do 
Instituto Supereco, e tem o objetivo de ganho no 
aprendizado aos alunos ao proporcionar ativida-
des extraclasses.

Capitaneando a tripulação com idade entre 10 
e 11 anos, o secretário de Meio Ambiente, Eduar-
do Hipólito do Rego, procurava despertar a cons-
cientização e atentar para o cuidado com o meio 
ambiente. Cada vez que a embarcação se aproxi-
mava de um bairro, Hipólito contava a história e 
revelava lendas do local. Atentos, os alunos regis-

travam toda a experiência, com anotações ou ima-
gens.

“Uma aula assim desperta o interesse dos alu-
nos que passam ter uma consciência da região 
onde vivem”, comentou o secretário.

Rota  
A rota desses navegantes começou ao zarparem 

da praia de São Francisco, na região central da ci-
dade, até o Mangue do Araçá, e antes de retornar 
em terra firma passou pela Costa Norte da cidade, 
área onde está localizada a escola da tripulação. A 
bordo de uma escuna, os estudantes observaram 
a diversidade ambiental do município, passando 
por mangues, praias, costões rochosos, entre ou-
tros.

A professora Luiza Oliveira ressaltou que ativi-
dades fora de sala de aula contribuem e conquis-
tam o aluno ao aprendizado. “O mais importante 
é vivenciar situações que possam transformar o 
modo de pensar deles”, atentou a professora.

O Visão Costeira, que teve início de suas ativi-
dades em 2011, já embarcou cerca de 2 mil alunos 
do Ensino Fundamental, da rede pública de São 
Sebastião.

Bijupirá
Ao desembarcarem a aventura ainda não havia 

terminado. Os alunos almoçaram na Escola Mu-
nicipal Topolândia e à tarde foram ao Balneário 
dos Trabalhadores, também na região central da 
cidade, para conhecer outro projeto – o Bijupirá.

O grupo foi orientado pelo gerente comercial 
da empresa Maricultura Itapema, Domingos Lor-
ca, sobre o projeto desenvolvido no município. O 
trabalho, realizado com apoio da Semam, consiste 
em um laboratório de produção de alevinos (larva 
do peixe logo após seu nascimento), sem qualquer 
ônus ao município.

O projeto sustentável é referência no país em 
funcionamento e visa melhorar as condições de 
vida da comunidade pesqueira artesanal de São 
Sebastião. O projeto assegura oferta de peixe ao 
pescador durante todo ano, independente de pe-
ríodos de defeso. Com a possibilidade de criação 
doméstica, o pescador se beneficia diante de um 
espaço para pesca cada vez mais reduzido com os 
anos, em virtude da criação de áreas de proteção 
na região.

Assim, o projeto Bijupirá assegura a opção para 
diversificar a atividade gerando aumento da renda 
e assegurando o direito do pescador retirar o seu 
sustento dos ecossistemas marinhos.

O Bijupirá é um peixe nativo presente na cos-
ta brasileira apreciado pelo sabor e textura da sua 
carne. A espécie possui importantes característi-
cas como crescimento acelerado e excelente con-
versão alimentar.

Alunos da rede pública ganham novo olhar 
sobre meio ambiente com Visão Costeira

Desde quando começou em 2011 o Visão Costeira  já embarcou cerca de 2 mil alunos do Ensino Fundamental

Estudantes do 5º ano da rede municipal conhecem com o Visão Costeira o município por outro ângulo
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