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Praia Acessível e pela praça sensorial 
“Mitsuo Kashiura”

Pág. 07Pág. 07

Prefeitura 
reformará prédio 

da Unidade de 
Saúde da Família I 

em Juquehy

Ultramaratonista 
vence a 5ª Etapa 

Paulista de Corridas 
de Montanhas

São Sebastião 
marca presença 

na WTM Latin 
América 2015

Pág. 02

Pág. 08

Pág. 06

Disputa na Sub-18 abre a primeira rodada 
da 7ª Copa Sebastianense de Futebol

Viração leva seus alunos para atividades 
diferenciadas em Caraguatatuba



Prefeitura reformará prédio da Unidade 
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reInalDo lUIZ FIgUeIreDo
SecretÁrIo mUnIcIpal De aDmInIStRAÇÃo

O atendimento na Unidade de Saúde da Família I 
em Juquehy, na Costa Sul do município, será realiza-
do a partir desta segunda-feira (27) na Unidade II do 
bairro. A medida foi necessária uma vez que o prédio 
da Unidade I passará por reformas para oferecer mais 
qualidade nos serviços oferecidos à população e tam-
bém melhores condições de trabalho aos funcionários.

Enquanto a obra estiver em andamento, os usuários 
cadastrados na unidade serão atendidos na Unidade 
de Saúde da Família II, situada na altura do km 177 da 
rodovia Dr. Manoel Hipólito do Rego ou Rio-Santos 
(BR-101), nº 800. 

O horário do expediente é das 7h às 17h, de se-
gunda à sexta-feira. Mais informações pelos telefones 
3863.3058 e 3863.3052.

Correios e Samju
O atendimento dos Correios e da Samju 

(Associação Comunitária Amigos de Juquehy), cujas 
instalações estão no mesmo prédio onde funciona a 
Unidade de Saúde I, também será realizado tempora-
riamente em outro lugar. Os moradores e associados 
devem se dirigir à Regional Juquehy, situada na aveni-
da Benedito Maurício Faustino, nº 101, nas imediações 
do Supermercado Costa Azul. 

A transferência das linhas telefônicas foi solicitada 
e aguarda a realização do serviço pela concessionária 
responsável. 

A Prefeitura solicita a compreensão dos usuários 
com relação aos transtornos que possam ocorrer em 
decorrência da reforma, mas salienta que é para o bem 
da população.  

A previsão é de que a reforma geral seja concluída 
em 90 dias.

Ricardo Faustino/PMSS

Prédio construído também já abrigou base da Polícia Militar

Atendimento à população passa a ser 
feita na Unidade II do bairro
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Nos próximos sábado (2) e domingo (3), o an-
fiteatro do Complexo Turístico da Rua da Praia, 
no Centro Histórico de São Sebastião, receberá o 
projeto “Xadrez na Gestão Cultural”, uma ativida-
de que fará parte da ‘Estação Cultural’ da Sectur 
(Secretaria de Cultura e Turismo) numa parceria 
com a Secretaria de Esportes.

De autoria do professor de Educação Física da 
Secretaria de Esportes, Paulo Sérgio da Silva, o 
projeto tem como objetivo promover um ‘encon-
tro enxadrístico’ periódico, onde os amantes des-
ta modalidade esportiva e também os iniciantes 
poderão adquirir mais conhecimentos teóricos 
de forma lúdica, porém bem organizada.

De acordo com Silva, alguns resultados indi-
cam ser possível ensinar e praticar o jogo de xa-
drez de forma prazerosa, levando-se em conta o 
desenvolvimento das habilidades cognitivas de 
quem o pratica. 

“É importante salientar que as pessoas criam a 
cultura em conjunto com o agente cultural, papel 
este desempenhado por um profissional capaci-
tado e que proporciona às pessoas envolvidas al-
cançarem o objetivo desta cultura, ou seja, chegar 
a conclusões diferentes e distintas, colaborando 
para a formação de público e, inclusive, alcançan-

do e modificando a opinião pública”, relatou o 
professor.

Silva ressaltou ser o xadrez um esporte que tem 

uma veia cultural forte. ”Trata-se de uma ativida-
de lúdica de origem milenar que tem sido distri-
buído por todos os países do mundo e que encerra 
um corpo de conhecimentos e experiências que 
constituem patrimônio cultural da humanidade”, 
mencionou.

Com este projeto pretende-se proporcionar 
aos participantes, sejam eles munícipes ou visi-
tantes, a oportunidade de conhecer e aprender 
um jogo cultural e utilizá-lo para desenvolver suas 
habilidades cognitivas, democratizando-se assim 
este jogo de arte e ciência.

Vale lembrar que o xadrez contribui de forma 
bastante sensível para o rendimento físico, inte-
lectual e das relações sociais de crianças, adoles-
centes e adultos.

Para os interessados a participação é livre, bas-
tando comparecer todo primeiro final de semana 
do mês ao anfiteatro nos seguintes horários: na 
manhã entre 9h e 12h e à tarde entre 14h e 17h. O 
material será totalmente fornecido pelo projeto.

Projeto “Xadrez na Gestão Cultural” começa no 
próximo final de semana no Anfiteatro da Rua da Praia

Arnaldo Klajn | PMSS

Projeto de xadrez une esporte e cultura gratuitamente para a população
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O público presente ao estádio “Otoniel Santos” 
no sábado (25), no Topovaradouro, região central 
de São Sebastião, acompanhou com emoção e mui-
ta chuva o jogo entre Camburi e Maresias, válido 
pela primeira rodada da 7ª Copa Sebastianense de 
Futebol. Durante o fim de semana, mais jogos mo-
vimentaram a cidade e na quinta-feira (30), o últi-
mo jogo fechará a rodada. 

Antes da partida, foi realizada a cerimônia oficial 
de abertura no ginásio de esportes, José de Souza, 
o Gringão, e contou com a presença de autoridades 
locais. 

A secretaria de Esportes relembrou a entrega da 
arquibancada como parte importante para organi-
zação dos jogos. “Hoje temos uma estrutura, graças 
à atenção dada pela administração”, disse. Lopez 
acrescentou que com uma organização correta se 
colhe bons frutos e desejou uma boa competição 
aos atletas. 

O prefeito prestigiou a abertura e destacou a se-

quência anual da copa. “Temos uma boa sequência 
de jogos em várias modalidades no município e os 
investimentos estão sendo feitos para atender a to-
dos”, ressaltou. 

Jogo 
A garotada do Sub-18 começou a competição na 

animação. Em um jogo bem disputado e faltoso, o 
time de Camburi levou a melhor com o placar de 1 a 
0 sobre a equipe de Maresias. A jogada do gol saiu de 
uma cobrança de escanteio e o atacante Washington 
Matias, 17, conhecido como Juninho, empurrou 
para o gol.  O garoto treina no time de Camburi des-
de os 6 anos de idade e é a primeira vez que disputa 
a Copa Sebastianense.  

Atrás no placar, a equipe de Maresias pressionou 
por um bom tempo, mas esbarrou nas boas defesas 
do goleiro Matheus Paiva. “Foi um jogo bem dispu-
tado, mas é importante começar vencendo”, desta-
cou o goleiro. 

Disputa na Sub-18 abre a primeira rodada 
da 7ª Copa Sebastianense de Futebol

A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades locais e desfiles das equipes participantes

Arnaldo Klajn | PMSS

A bola rolou nas três regiões do município

reSUltaDoS a prImeIRA roDaDa 
SUB - 18

Camburi 1 x 0 Maresias
Na terça-feira (28), no Estádio Municipal às 19h30 o 

Caiçaxa enfrentará o time do Guarani.

Vet-35 
Grêmio Barequeçaba 2 x 3 Guarani

7 de Setembro 6 x 1Real Master
Gaivota 1 x 1 Maresias

União de Camburi 3 x 1 União de Maresias
Barra do Una 1 x 5 Camburi 

O jogo Aliança x Canto do Mar acontecerá na próxi-
ma quinta-feira (30), às 19h30 no campo do Sete de 

Setembro, no São Francisco. 

Vet-50
7 de Setembro 5 x 1 Guarani
Barra do Una 0 x 1 Cachoeira

Gaivota 4 x 3 Vila Tupi ( Bertioga)

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 199 - 2ª Edição - 28 de Abril de 2015 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

6



cyan - magenta - amarelo - preto

Dois ultramaratonistas sebastianenses se destaca-
ram neste fim de semana em mais uma prova dentro 
do Campeonato Paulista de Corridas de Montanhas. 
Desta vez, a etapa foi disputada em Ubatuba, com sa-
ída da praia da Lagoinha.

Esta quinta etapa, com diversos percursos dentro 
do Endurance 50km, considerada pelos atletas como 
a mais dura prova no gênero, foi vencida por Maria  
de Fátima Miranda que cruzou a linha de chegada 
após  7h37m21s de corrida; Giulianno Lúcio dos 
Santos conquistou a quarta colocação com o tempo 
de 7h20m15s.

Os atletas gostaram do percurso técnico com tri-
lhas em mata fechada, pedras, estrada de terra, praias 
com areia fofa, rios, lama e muita subida, porém a sur-
presa maior para ambos foi a distância. “O percurso 
citado no regulamento era de 50km, mas ao fim da 
prova o total percorrido foi de 52km”, observou o cor-
redor.

Na opinião de ambos, a prova serviu para um ótimo 
treino visando o 75km Solo Bertioga|São Sebastião, a 

Divulgação

Dupla sebastianense se destaca na competição

Ultramaratonista vence a 5ª Etapa 
Paulista de Corridas de Montanhas

Maria de Fátima conquistou o ouro após 7h37m21s de prova; Giulano dos 
Santos ficou em quarto lugar com 7h20m15 de corrida

ser disputado em 30 de maio bem como o La Misión 
80km, a ser realizado em Passa Quatro (MG), em 26 
de junho. “São provas difíceis e dispomos de pouco 
tempo para treinar e recuperar para outras disputas, 
porém  estamos sempre entre os melhores atletas 
em todas as provas que participamos”, disse Santos. 
“Nosso objetivo, para o segundo semestre, é focar 
nossos esforços em  duas provas alvo e treinaremos 
adequadamente, com tempo de recuperação adequa-
do e preparação específica para este fim”, observou 
Maria de Fátima. 

Os ultramaratonistas locais contaram com apoio 
da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes 
e a colaboração da Fass|Cruzeiro do Sul, Wizard, 
Studio Life, Probol, Doplaspel Embalagens, Hering 
São Sebastião e Supersan Sanitização, além da nu-
tricionista Luciene Rego, do fisioterapeuta Eduardo 
Massucato, do treinador funcional Luiz Paulo e do 
engenheiro Leandro Fernandes. “Também nos apoia-
ram os vereadores Marcos Fully e Ercílio de Souza”, 
completaram os atletas.

Realizada na capital paulista, a WTM Latin 
América 2015 foi o polo dos negócios ligados ao 
turismo entre os dias 22 e 24 de abril, simultanea-
mente ao 43º Encontro Comercial Braztoa, ambas 
no Expo Center Norte.

Este é considerado o principal evento B2B do 
setor de turismo da América Latina e um dos prin-
cipais do mundo, cujo principal objetivo é atuar 
como um catalizador de negócios entre fornece-
dores e compradores e a edição 2015 superou as 
já positivas expectativas do mercado, registrando 
um aumento de 21% no número de visitantes.

São Sebastião esteve presente promovendo o 
destino institucionalmente, já que não houve a 
participação de agências receptivas ou hotéis que 
pudessem vender seus produtos e serviços aos 
potenciais compradores. No entanto, de acordo 
com Telma Della Monica, diretora de turismo da 
Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) que re-
presentou a cidade nos três dias de evento, “par-
ticipar das WTM é fundamental para a divulga-
ção do município, além de uma oportunidade de 
aprendizado através das palestras que ocorrem 
durante o evento e troca de experiências com pro-
fissionais de outros destinos”.

O evento contou com a presença de Edson 
Pavão, presidente do Conselho Municipal de 

Turismo e proprietário do ‘Ilha de Toque-Toque 
Boutique Hotel’ e Renata Pavão, sócia-proprietá-
ria do Hotel.

A secretária de Turismo e Cultura de São 
Sebastião, Marianita Bueno, esteve presente na 
abertura da WTM Latin América 2015, onde 

conversou com Roberto Lucena, Secretário de 
Turismo do Estado de São Paulo. “Nesta opor-
tunidade convidei o secretário Lucena para uma 
visita ao município e conversamos a respeito de 
uma reunião oficial brevemente em seu gabinete 
em São Paulo”, disse.

Secretária de Cultura e Turismo, Marianita Bueno, e Roberto Lucena, o Secretário de Estado de Turismo

São Sebastião marca presença na 
WTM Latin América 2015

Evento é uma das mais importantes 
feiras de turismo do país e do mundo

Sectur | Divulgação 
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Um dia bastante movimentado e com muitas no-
vidades foi vivenciado recentemente pelos alunos 
do Viração, desenvolvido pela Setradh (Secretaria 
do Trabalho e Desenvolvimento Humano) na 
Topolândia, região central de São Sebastião. 

A atividade fora do Centro Comunitário, onde as 
aulas do projeto são desenvolvidas de segunda a sexta-
feira, em dois períodos, agradou bastante a turma que 
seguiu viagem para a cidade vizinha, Caraguatatuba.

De acordo com a coordenadora do Viração, Ana 
Carla Santana,  o grupo composto por 21 crianças foi 
recepcionado pelos  educadores físicos Luiz Eduardo 
Amador Bueno e Elaine do Prado.  No primeiro mo-
mento, ambos acompanharam os alunos pelo projeto 
Praia Acessível, instalado na região central da cidade. 

Ela explicou que no decorrer da manhã, os alunos 
ficaram atentos às explicações dos educadores sobre 
as atividades voltadas às pessoas com mobilidade re-
duzida. “Eles falaram sobre o objetivo do projeto em 
proporcionar aos mesmos o acesso ao lazer na praia”, 
disse. “As crianças conheceram as cadeiras anfíbias e 
ainda puderam se divertir nas pranchas de stand up e 
também nos caiaques”, acrescentou.

No período da tarde a atividade continuou na pra-
ça sensorial “Mitsuo Kashiura”, com as orientações 
prestadas pela responsável pela área, Elma Cristina 
Martins. “Nosso grupo, ainda acompanhado pelo 
educador Luiz Eduardo, ficou a par do objetivo da 
praça, ou seja, provocar os estímulos dos sentidos”, 
mencionou Ana Carla.

Segundo afirmou, as crianças estimularam o senti-

Viração leva seus alunos para atividades 
diferenciadas em Caraguatatuba

Na programação, passeio pelo projeto 
Praia Acessível e pela praça sensorial 
“Mitsuo Kashiura”

Setradh | PMSS

Crianças aprendem e se divertem durante  passeio em Caraguá

do tátil mantendo contato direto com as texturas das 
plantas e materiais diversos. O sentido olfativo acon-
teceu por conta dos contatos com a vegetação (ervas, 
temperos e plantas medicinais). O auditivo foi im-
posto aos alunos por meio do ambiente aberto, canto 
dos pássaros, sinos dos ventos e uma fonte. Por fim, o 
sentido visual ficou por conta da diversidade de estí-
mulos através das diferentes cores das plantas, flores, 
frutos e equipamentos. 

Ainda na praça dos sentidos, as crianças se depa-
raram com a percepção e o equilíbrio, ficando a no-
vidade por de um espaço onde o piso, composto por 

uma pista formada por diferentes materiais, texturas e 
desníveis, levou o grupo a uma variação de sensações 
e estabilidade. 

A turma ainda passou pelo sentido gustativo, expe-
rimentando algumas ervas e condimentos que podem 
ser utilizados em chás e temperos, além de frutos de 
diferentes árvores. “Foi um dia muito produtivo para 
todos nós”, concluiu Ana Carla Santana.

O Viração atende crianças de 6 a 11 anos residentes 
na Topolândia, Olaria e Itatinga, bairros que compre-
endem o maior complexo habitacional do município, 
no contraturno escolar.

A garotada entrou em quadra neste fim de semana 
no ginásio de esportes José de Souza, Gringão e no 
CAE do Pontal da Cruz, para a realização da primeira 
e segunda rodada da 6ª Copa Kids de Futsal. Vários 
gols foram marcados, a próxima rodada acontecerá 
no sábado (23). 

No campo, a terceira rodada da 7ª Copa 
Sebastianense de Futebol agitou os moradores da 
Costa Sul e Costa Norte da cidade.  

Na noite do dia 18, começou a segunda rodada da 
7ªCopa Sebastianense de Futsal, Feminino e Veterano, 
no ginásio de esportes José de Souza, Gringão, no 
Topovaradouro, região central da cidade.  

Serviço: Confira os resultados das partidas e os 
horários dos jogos no site oficial da Prefeitura: www.
saosebastiao.sp.gov.br

Copa Kids e Copa Sebastianense de Futebol 
agitaram a cidade no fim de semana

Durante a semana acontecem os jogos da segunda rodada da Copa Sebastianense de Futsal

Arnaldo Klajn |PMSS
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