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Nova área terá infraestrutura para 
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acessibilidade e fraldário
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Ouvidoria da Saúde e a constante busca do 
aprimoramento nos serviços públicos municipais

Barequeçaba ganha espaço de apoio ao usuário
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Criada com o objetivo de centralizar o recebi-
mento de sugestões, críticas e até mesmo reclama-
ções,  sobre as questões relacionadas à saúde do 
Município, o setor de Ouvidoria é hoje o princi-
pal canal de comunicação entre a população e a 
Secretaria da Saúde.

Um levantamento feito pela secretaria aponta 
que em um período de seis anos foram feitos mais 
de seis mil atendimentos entre sugestões, pedidos 
de informações e críticas.

Ainda de acordo com o balanço, o setor con-
segue dar a devida resposta ao munícipe em pelo 
menos 80% dos casos de demandas registradas re-
ferentes a algum tipo de atendimento.

De acordo com a coordenadora da Ouvidoria, 
Eliete Tourinho, os relatórios quantitativos que 
surgem a partir dos atendimentos registrados, 
são encaminhados ao  secretário de Saúde, aos 
diretores, coordenadores e ao Comus (Conselho 
Municipal de Saúde. “Assim que a demanda che-
ga imediatamente encaminhamos para os setores 
para tomarem conhecimento e providências cabí-
veis, sempre com o objetivo de melhorar o sistema 
público de saúde”, comenta. Eliete faz questão de 
enfatizar que faz parte do sistema de trabalho dar 
o devido retorno  aos moradores. “Para qualquer 
demanda registrada um funcionário do setor res-
ponsável entrará em contato com o munícipe para 
conversar e desta maneira tentar humanizar cada 
vez mais o nosso atendimento”, explicou.

Ouvidoria da Saúde e a constante busca do 
aprimoramento nos serviços públicos municipais
O setor consegue dar a devida resposta 
ao munícipe em pelo menos 80% dos 
casos registrados

Setor é o principal canal de comunicação entre a Saúde e a população da cidade

Ainda de acordo com a coordenadora, em 2014 
foi implantado o Nível I do sistema informativo 
“Ouvidorsus” do Ministério da Saúde e 24 setores 
da secretaria foram cadastrados e capacitados.

“Este é um sistema informatizado direto com 
o Ministério da Saúde e,  tudo o que incluirmos 
no nosso sistema aqui se transforma em um ban-
co de dados lá. Além disso, o munícipe que entra 
em contato conosco por e-mail sempre recebe uma 

resposta automática com um número de protoco-
lo”, conclui.

Serviço: 
O telefone da Ouvidoria é 0800 770 0029 (li-

gação gratuita) o e-mail ouvidoria.saude@saose-
bastiao.sp.gov.br  O registro também pode ser feito 
pessoalmente na própria secretaria que fica na Rua 
Prefeito Mansueto Pierotti, 391, 1º andar, Centro.
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A praia de Barequeçaba, na região central da cida-
de, já conta com uma nova infraestrutura para rece-
ber os usuários.

O espaço foi inaugurado pelo prefeito Ernane 
Primazzi e teve o apoio de frequentadores e da asso-
ciação de moradores do bairro. 

A nova área conta  com estrutura para lanchone-
te, chuveiros, banheiros com acessibilidade, fraldá-
rio, deck em madeira e iluminação.

O custo ficou na casa dos R$ 400 mil . O dinhei-
ro utilizado foi resultado de uma TAC (Termo de 
Ajuste de Conduta) entre a prefeitura e o Ministério 
Público. 

O prefeito conta com o apoio da comunidade 
para a preservação do novo espaço: " É muito im-
portante que a população desfrute desta área e fique 
vigilante para evitar vandalismo".

O presidente da Associação dos Moradores de 
Barequeçaba, Dr. Sergio Pereira, ficou entusiasmado 
com a obra, "o trabalho executado foi exatamente o 
reivindicado pela associação dos moradores, o que 
nos satisfez plenamente".

A nova lanchonete só deverá ser utilizada depois 
da licitação pública exigida pela lei, o que deverá le-
var cerca de 40 dias.

Barequeçaba ganha espaço de apoio ao usuário
Nova área terá infraestrutura para 
lanchonete, chuveiros, banheiros com 
acessibilidade e fraldário

Lanchonete, chuveiros e banheiro com acessibilidade

Os estudantes da Escola Municipal de Educação 
Infantil Mundo Encantado, no Canto do Mar, Costa 
Norte, realizaram uma passeata alertando sobre os 
perigos do mosquito da dengue. A mobilização reu-
niu pais, alunos, funcionários, professores e a comu-
nidade em geral.

Segundo a diretora da escola, Maria Aparecida 
do Carma Sampaio, a passeata faz parte das ativida-
des programadas realizadas pela unidade escolar. “O 
tema já foi abordado anteriormente em sala de aula. 
Na ocasião, os estudantes confeccionaram cartazes, 
viseiras, panfletos e faixas referentes às ações preven-
tivas e educativas que foram usadas durante todo o 
trajeto realizado pelo bairro”, declarou.

Maria Aparecida afirmou que tanto os alunos, 
quanto os professores, pais e funcionários saíram pe-
las ruas tocando instrumentos de percussão e ento-
ando gritos de guerra, chamando a comunidade local 
para participar da causa e combater a dengue.

Crianças fazem passeata orientando sobre a 
dengue e pedem atenção à comunidade

Pais, professores e funcionários 
participaram do ato

Estudantes orientam comunidade sobre prevenção da dengue
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O Centro de Biologia Marinha (CEBimar), da 
Universidade de São Paulo (USP), prossegue com a 
programação de aniversário pelos 60 anos de atuação 
da instituição  em São Sebastião.

O ciclo de palestras sobre Ciências Marinhas, pro-

Cebimar promove palestra sobre Ciências Marinhas
O tema será sobre os mamíferos marinhos na costa paulista

Cetáceos na Costa Paulista será tema de palestra gratuita no Observatório Ambiental

movido gratuitamente com apoio da Prefeitura, conti-
nua dia 4 de maio a partir das 19 horas, no Observatório 
Ambiental, l na Rua da Praia, ao lado da pista de 
skate, Centro da cidade. O especialista do Instituto 
Oceanográfico da USP, Dr. Marcos César de Oliveira  

Santos, abordará o tema “Cetáceos na Costa Paulista: 
ontem, hoje e amanhã”. Cetáceo é uma ordem de ani-
mais marinhos pertencente aos mamíferos, como ba-
leias, golfinhos entre outros.

Criado em 14 de fevereiro de 1955 e incorporado à 
USP em 17 de dezembro de 1962, o CEBimar dedica-
se exclusivamente ao estudo da Biologia Marinha.

Com suas instalações à beira-mar, oferece infraes-
trutura adequada (laboratórios com água mar corren-
te, tanques para manutenção de organismos vivos, salas 
de aula, refeitório, biblioteca especializada, alojamento 
e auditório) para o desenvolvimento de diversos proje-
tos de pesquisa e cursos e disciplinas de nível superior 
e de extensão universitária.

Com área total de 50.188 m², dos quais 2.936 m² de 
área construída, o CEBimar fica em São Sebastião, no 
km 131,5, da Rodovia Manoel Hypólito do Rego, praia 
do Cabelo Gordo, região de Barequeçaba, inserido em 
Área de Relevante Interesse Ecológico de São Sebastião 
(ARIE de São Sebastião). O Centro de Biologia atende 
demandas de pesquisadores e docentes de seu próprio 
quadro, de outras unidades da USP, e também univer-
sidades estaduais, federais ou particulares e de diversos 
institutos de pesquisa.

Serviço: A palestra acontecerá no Observatório 
Ambiental (Rua da Praia, ao lado da pista de skate), 
dia 4 de maio, às 19 horas. Mais informações sobre a 
programação pelo telefone  (12) 3862-8400 / fax (12) 
3862-8454 ou no e-maill  cebimar@edu.usp.br.

Uma aventura marítima. Assim foi o dia para os 
alunos dos projetos  Cidadão Criança e Garoçá, de-
senvolvidos pela Setradh (Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Humano), com a participação no 
projeto Visão Costeira.

A ação, fruto de parceria entre a Semam ( Secretaria 
de Meio Ambiente) e Seduc (Secretaria de Educação), 
proporcionou ao grupo conhecimento sobre a dinâ-
mica que ocorre na cidade entre as atividades terra e 
mar, como a circulação dos navios, funcionamento do 
Porto, além de análise e observação da Serra do Mar.  

“Foi realmente muito produtiva esta iniciativa com 
nossas crianças, pois o secretário explanou de forma 
eficaz as informações sobre fauna, flora e a vida ma-
rinha que são, por sua vez, de extrema importância 
para o nosso município”, comentou a coordenadora 
do Garoçá, Luciana Gallani.

De acordo com ela, a participação do projeto 
Supereco na integração dos grupos foi igualmente re-
levante para o aprendizado dos alunos que frequen-
tam o Cidadão e o Garoçá divididos nos períodos 

Alunos do Cidadão Criança e Garoçá 
participam do projeto Visão Costeira

observou. Para o aluno Gabriel Rio, o passeio foi mui-
to prazeroso e educativo. “Adorei andar de barco e ver 
a cidade de uma outra maneira (perspectiva)”, falou.

Estudantes dos projetos assistenciais 
também são beneficiados pelo Visão 
Costeira

Ação é fruto da parceria entre as Secretarias de Meio Ambiente e Educação

do contraturno escolar. “Esta integração nos dá mais 
possibilidades de mostrarmos às crianças que exis-
tem diversas áreas que futuramente poderão atuar”, 
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A partir de maio a jovem surfista Pamella Mel, 9, 
participará dos treinos da equipe sebastianense de 
surf em parceria com a ASSS (Associação de Surfe de 
São Sebastião). A menina esteve  no gabinete do se-
cretário de Esportes Fábio Lopez, acompanhada pelo 
pai, Ailton Moura. O encontro serviu para tratar um 
pouco sobre a carreira da garota, o atual momento 
que a modalidade vem passando no país e a possibi-
lidade de um apoio futuro em conjunto com a ASSS.

Com pouca idade, mas com uma dedicação enor-
me, Pamella Mel é destaque no cenário nacional. 
Moradora do bairro de Maresias, na Costa Sul da 
cidade, a surfista participa de aproximadamente 30 
campeonatos por ano. A última disputa foi em Santa 
Catarina no evento “Surfing 4 Peace”, representan-
do o Brasil. “Pamella surfou muito bem e deu pales-
tras para estudantes da cidade”, disse o pai da atleta. 
Moura relatou que a ideia é dar continuidade nos trei-
namentos e manter a intensidade nas competições lo-
cais e fora da cidade.

Sobre o bate papo com o secretário, a surfista co-
mentou a importância da parceria. “Gostaria de agra-
decer ao suporte que o secretário Fabio Lopez está 

Jovem e determinado, o piloto sebastianense Igor 
Santos, conquistou o título de campeão da 1ª Etapa 
do Circuito Paulista Dirt Action de Velocross dispu-
tado em Caraguatatuba (SP).

Embora tenha largado na quarta posição, Santos 
não se deixou intimidar e já na segunda volta assumiu 
a liderança da prova na categoria VX 230, terminando 
a corrida em primeiro lugar.

Com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria 
de Esportes, e também de vários estabelecimentos 
comerciais locais, a exemplo do TWB Comandos, 
Wandrey Niels (Baco), Sebilosky Preparações, 
Pizzaria  Ceravolos,  Restaurante Família, Ferzza 
Bielas, Miros Restaurante, Deposito A&C, Sorveteria 
Rocha I, ASW Racing, Viola Racing, Birden Clothing, 
Argo Agência Marítima, Edgers Racing e Mar Peixe 
distribuidora de alimentos, o jovem piloto esbanja ta-
lento nas pistas.

Piloto sebastianense obtém excelente resultado 
no Circuito Paulista Dirt Action de Velocross

Mesmo largando na quarta posição, 
Igor Santos assumiu a liderança da 
prova na segunda volta

Igor sobe ao pódio em primeiro lugar após disputa em Caraguá

Surfista Pamella Mel passa a integrar equipe 
sebastianense de Surfe

A atleta participou do programa 
“Encontro com Fátima Bernardes” na 
Rede Globo

A surfista visitou a secretaria de Esportes da prefeitura

dando para minha carreira”, frisou a atleta.
Fábio Lopez declarou ter recebido a jovem com 

muita alegria e que a conversa foi produtiva para os 
dois lados. “Com apenas 9 anos de idade ela demons-
tra maturidade e muita dedicação aos treinos”, disse.

O secretário aproveitou a oportunidade para res-

saltar a importância da união entre Poder Público, as-
sociações e atletas para manter a qualidade do surfe na 
cidade. Lopez também acrescentou que a Secretaria 
de Esportes, em conjunto com a Associação de Surf 
de São Sebastião estará sempre à disposição para 
atender os atletas locais.
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Um dia especial foi vivenciado pelas crianças do 
Viração. Desenvolvido pela Setradh (Secretaria de 
Desenvolvimento e Trabalho Humano), o projeto 
atende crianças de 6 a 11 anos no maior complexo 
populacional de São Sebastião que abrange os bairros 
da Topolândia, Olaria e Itatinga.

Segundo a coordenadora Ana Carla Santana,  os 
alunos que frequentam o projeto no período da ma-
nhã, participam  toda quinta-feira de uma ativida-
de integrada com os idosos do Projeto Valorizando 
a Pessoa Idosa do Cras (Centro de Referência de 
Assistência Social) na Topolândia.

Crianças e idosos desenvolvem atividades junto
Crianças do Projeto Viração integradas aos idosos do Projeto Valorizando a Pessoa Idosa

Cada grupo conheceu seus próprios limites e os limites do outro

vidade física é realizada com o intuito de amenizar 
tais situações, almejando manter a funcionalidade do 
corpo ao mesmo tempo que promove o bem estar fí-
sico e mental”, explicou.

De acordo com ela, a integração com as crianças 
proporciona conhecimento dos seus próprios limites 
e reconhecimento do limite do outro, contribuindo 
com o estreitamento de laços entre os envolvidos in-
dependentemente da faixa etária, visando agregar o 
respeito mútuo. “Muitos desses idosos  possuem ne-
tos em nosso projeto, o que por si só já é um ponto 
positivo para esta iniciativa”, observou Ana Carla.

Ela explicou que o monitor de Esportes Integrados 
do Projeto Viração, Alex Damasceno Reis, que apli-
ca essas atividades entre as crianças e a melhor idade, 
leva seu grupo de 15 alunos para encontrar com 15 
idosos. “Essas ações podem acontecer nos espaços 
do Projeto Valorizando a Pessoa Idosa ou no Viração 
mesmo”, disse. “Desta vez, por exemplo, a atividade 
desenrolou aqui  em nosso espaço”, comentou.

Ana Carla mencionou que em razão da idade avan-
çada, os idosos contraem algumas doenças como fra-
queza muscular, perda do equilíbrio, perda de massa 
muscular entre outras. “Dentro deste contexto, a ati-

São Sebastião recebeu por meio de convênio com o 
Plano de Ação Articulada (PAR) e Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - Programa Caminho 
da Escola (FNDE), um ônibus escolar acessível.

O ônibus adaptado possui duas áreas reservadas 
para cadeiras de rodas e 13 assentos, devidamente 
adequados à realidade do município. Vale destacar, 
que, o veículo de transporte escolar está de acordo 
com todas as normas vigentes de acessibilidade e do 
FNDE.

De acordo com a secretária de Educação, Angela 
Couto, o município prima por assegurar o direito à 
educação para todos os alunos matriculados na rede 
municipal de Ensino. “Sendo assim, a busca por aces-
sibilidade aos estudantes com deficiência, ou dificul-
dade de locomoção também é uma constante priori-
dade para o município”, ressaltou a secretária.

São Sebastião recebe ônibus escolar acessível 
em uma parceria com o Governo Federal

O ônibus adaptado tem  duas áreas 
reservadas para cadeiras de rodas e 
13 assentos

Ônibus adaptado foi entregue  ao município
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