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eDItal nº 0008/2015
SUSpenSÃo Do BeneFÍcIo SocIal Do tRAnSporte ao eStUDante Do enSIno SUperIor

lInHa 6 – SÃo SeBaStIÃo/ mogI DaS crUZeS
A Secretária Municipal da Educação de São Sebastião, nomeada através da Portaria 913/09, e a Comissão para Julgamento do Benefício 
Social de Transporte ao Estudante do Ensino Médio Profissionalizante e Universitário, nomeada através da Portaria 92/2013, no  exer-
cício de suas atribuições legais, determinam:
Artigo 1º - Fica aplicada a pena de SUSPENSÃO a todos os alunos beneficiários do Benefício Social de Transporte ao Estudante do 
Ensino Médio Profissionalizante e Universitário que utilizam, exclusivamente, a Linha 6 – Mogi das Cruzes, no período de 15 a 20 de 
Junho de 2015.
Artigo 2º - Tal medida está fundamentada no Termo de Responsabilidade assinado pelo aluno, individualmente, junto a Secretaria 
Municipal da Educação; 
Artigo 3º - Ficam os alunos devidamente notificados que em caso de reincidência de descumprimento do Termo de Responsabilidade 
a Linha 6 – Mogi das Cruzes será EXCLUÍDA, perdendo os alunos definitivamente o benefício social, ficando impedidos de realizarem 
novo cadastramento;
Artigo 4º - A Comissão para Julgamento do Benefício Social de Transporte ao Estudante do Ensino Médio Profissionalizante e Univer-
sitário ou a empresa União do Litoral Transportes e Turismo Ltda. está autorizada a recolher a Credencial de Embarque do aluno que 
ingressar em linha que não corresponde aquela em que está autorizado;
Artigo 5º - O embarque em linha que não corresponde àquela mencionada na Credencial de Embarque, conforme já orientado, enseja-
rá na exclusão automática do aluno, com a perda definitiva do benefício; 

São Sebastião, 08/06/2015.
profª. angela coUto

Secretária da educação 

extrato do contrato administrativo – 2015FapS001 – processo n.º 3163/2015.
Contratada: MARCIAL – Administração, Participações e Empreendimentos Ltda.
Contratante: Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores de São Sebastião – FAPS.
Objeto: locação do imóvel localizado à Avenida Altino Arantes, nº 284, Centro, São Sebastião  - SP. 
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ nº 01/15
Valor: R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).
Data: 26.05.2015.
Assinam: Reinaldo Liz de Figueiredo pelo Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores de São Sebastião – FAPS e Marcial 
Ribeiro dos Santos Filho pela Contratada.  

extrato do contrato administrativo – 2015SetRADH032 – processo n.º 60.507/15.
Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda. 
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: fornecimento pela contratada, de vales transporte para atendimento as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 
Prazo: 10 (dez) meses.
Modalidade: IN nº 06/15.
Valor: R$ 2.297.570,40 (dois milhões, duzentos e noventa e sete mil, quinhentos e setenta reais e quarenta centavos).
Data: 28.05.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Gilva Pereira Barros Araújo pela Contratada.  

extrato do 02º termo aditivo ao contrato administrativo – 2013SeaDr029 – processo n.º 60.398/13.
Contratada: Limpar Ambiental Ltda.. 
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: PP nº 008/13.
Valor: R$ 1.041.600,00 (um milhão, quarenta e um mil e seiscentos reais).
Data: 05.05.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Tiago Andrade Perão pela Contratada.  

extrato do 02º termo aditivo ao contrato administrativo – 2013SegoV031 – processo n.º 60.535/13.
Contratada: La Guardia Engenharia e Avaliações Ltda. - EPP. 
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ nº 09/13.
Valor: R$ 11.280,00 (onze mil duzentos e oitenta reais).
Data: 19.05.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Fernando La Guardia pela Contratada.  

extrato do 01º termo aditivo ao contrato administrativo – 2014SeSaU037 – processo n.º 60.412/14.
Contratada: Tefil Comercio de Artigos Eletrônicos Ltda. ME. 

Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ nº 009/14.
Valor: R$ 39.906,00 (trinta e nove mil, novecentos e seis reais).
Data: 04.05.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Terezinha Aparecida Filgueiras pela Contratada.  

extrato do 04º termo aditivo ao contrato administrativo – 2014SecaD004 – processo n.º 61.830/13.
Contratada: Petronac Distribuidora Nacional de Derivados de Petróleo e Álcool Ltda. 
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: o acréscimo de quantidades e a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 03 (três) meses.
Modalidade: IN nº 016/14.
Valor: R$ 518.741,50 (quinhentos e dezoito mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).
Data: 22.05.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Gustavo Fernandes de Sá pela Contratada.  

extrato do 02º termo aditivo ao contrato administrativo – 2014SecaD043 – processo n.º 60.589/14.
Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda. 
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original e o acréscimo e supressão das quantidades.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: IN nº 017/14.
Valor: R$ 168.360,00 (cento sessenta oito mil, trezentos e sessenta reais centavos).
Data: 21.05.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Gilva Pereira Barros Araújo pela Contratada.  

extrato do 02º termo aditivo ao contrato administrativo – 2014SecaD042 – processo n.º 60.587/14.
Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda. 
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original e o acréscimo e supressão das quantidades.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: IN nº 016/14.
Valor: R$ 959.707,20 (novecentos e cinquenta e nove mil, setecentos e sete reais e vinte centavos).
Data: 21.05.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Gilva Pereira Barros Araújo pela Contratada.  

extrato do 02º termo aditivo ao contrato administrativo – 2011SecaD053 – processo n.º 60.872/11.
Contratada: Planinvesti Administração e Serviços Ltda. 
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Reajuste do valor facial do vale alimentação de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) para R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).
Modalidade: DJ nº 017/11.
Data: 29.05.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Paulo Rubens Reginato Lofreda pela Contratada.

extrato do 01º termo aditivo ao contrato administrativo – 2014SegUr022 – processo n.º 60.163/14.
Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP. 
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: a prorrogação do prazo de vigência e alteração do valor do Contrato Original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ nº 001/14.
Valor: R$ 388.512,00 (trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e doze reais).
Data: 01.04.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e marcos Tadeu Yazaki e Maurício Gallo Fausto pela Contratada.  

erRAta
eDItal De pregÃo preSencIal nº 010/15

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO
NO ITEM
8.2.2.9.2. ONDE SE LÊ: HAVENDO ALGUMA RESTRIÇÃO NA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL, SERÁ AS-
SEGURADO O PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS CUJO TERMO INICIAL CORRESPONDERÁ..., LEIA-SE: HAVENDO 
ALGUMA RESTRIÇÃO NA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL, SERÁ ASSEGURADO O PRAZO DE 05 (CIN-
CO) DIAS ÚTEIS CUJO TERMO INICIAL CORRESPONDERÁ..., NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 

reInalDo lUIZ FIgUeIreDo
SecretÁrIo mUnIcIpal De aDmInIStRAÇÃo

A comunidade católica da Costa Sul de São Se-
bastião participarás, a partir desta terça-feira (9), 
do Tríduo do Sagrado Coração de Jesus que pros-
segue até sexta-feira  (12), com procissão e missa.

A celebração do Tríduo acontecerá nos dias 9, 
10 e 11, a partir das 19h, na Paróquia do Sagrado 
Coração de Jesus, em Boiçucanga, na Costa Sul 
do município, com a Adoração ao Santíssimo se-

guida de missa com a participação de padres de 
várias paróquias da região e da cidade.

A homenagem ao Sagrado Coração de Jesus 
é realizada sempre na sexta-feira da semana se-
guinte ao Corpus Christi. Na sexta-feira (12), 
Dia do Sagrado Coração de Jesus, acontecerá 
procissão a partir das 19h30, com saída da Ca-
pela da Imaculada, na Barra dos Pescadores, em 

Tríduo do Sagrado Coração de Jesus 
começa nesta terça-feira

Celebração é realizada pela comunidade católica em Boiçucanga
frente à Praça da Mentira. A procissão luminosa, 
com fiéis levando velas, segue até a Paróquia Sa-
grado Coração de Jesus onde está prevista cele-
bração de missa pelo bispo diocesano Dom José 
Carlos Chacorowski.

Serviço: A Paróquia Sagrado Coração de Je-
sus fica na Avenida Walkir  Vergani,  223, em 
Boiçucanga. Informações: (12) 3865-2293.
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Edital completo pode ser consultado no site da Prefeitura

A prefeitura de São Sebastião está com inscrições 
abertas para concurso na área da Educação.  Entre os 
cargos disponíveis estão: Auxiliar de atividades Esco-
lares, com 60 vagas, Monitor de Creche, com 94 vagas, 
e Secretário de Escola, com 26 vagas, totalizando 180 
vagas abertas.

As inscrições tiveram início na última quarta-feira 
(3) com prazo de encerramento  às 24h do dia 6 de ju-
lho.  Os interessados devem acessar o site www.shdias.
com.br, empresa responsável pelo concurso e preen-
cher o formulário de inscrição. Após o preenchimento 
será gerado um boleto com a taxa de inscrição, que va-
ria entre R$ 37,00 e R$ 42,00, dependendo da função 
escolhida.

Vale destacar que as vagas estão divididas por áreas 
de abrangência.  Ou seja, o candidato no ato da inscri-

Time sebastianense e comissão técnica

A equipe masculina de futebol de São Sebastião 
ficou com o segundo lugar na 32ª edição dos Jogos 
Abertos da Juventude. Na final, os garotos sebastia-
nenses enfrentaram o time de São José dos Campos e 
acabaram derrotados por 4 a 0.

A partida final foi realizada na manhã do último sá-
bado (6) no ginásio Poliesportivo "João do Pulo", no 
Jardim Satélite, em São José dos Campos, no Vale do 
Paraíba.

Embora tenha sido derrotado na fase final, para a 
equipe técnica – formada por Alessandro Ferreira, o 
Sandrão, e pelo professor Willian Ibanhez a competi-
ção gera oportunidade para os garotos mostrarem a 
habilidade com a bola no pé.

É importante lembrar que o time ganhou o título 
da fase subregional e deixou para trás as cidades de 
Ilhabela, Caraguatatuba, Ubatuba e Guaratinguetá.

 Ainda de acordo com a comissão técnica este traba-
lho de base tem dado bons resultados e a competição 
ajuda muito na preparação para os Jogos Regionais – 

Inscrição para concurso público para área da 
Educação segue até 6 de julho

Arquivo Luciano Vieira /PMSS

ção deverá optar pela região que pretende trabalhar, 
conforme distribuição das Unidades Escolares em seus 
respectivos bairros.

Os dados necessários para realização da inscrição 
são: Cargo pretendido, Nome Completo, RG, CPF, 
Sexo, Estado Civil, Data de Nascimento, Escolarida-
de, Endereço completo, CEP, Cidade, Telefones (Re-
sidencial, Celular), e-mail e informar se é portador 
de deficiência. Os candidatos devem informar cor-
retamente todos os dados solicitados no formulário 
de inscrição. Os candidatos poderão realizar mais de 
uma inscrição sob sua inteira responsabilidade, cientes 
de que somente haverá a possibilidade de realização 
de mais de uma prova escrita no caso das mesmas se-
rem agendadas para dias ou horários distintos, o que 
somente será definido após a apuração do universo de 

candidatos. No caso das provas escritas dos seus res-
pectivos cargos serem agendadas para o mesmo dia e 
horário, os candidatos deverão optar pela realização 
de apenas uma delas, ficando ausentes nas demais.  
Não haverá possibilidade de cancelamento das inscri-
ções, e nem a responsabilidade da SHDias Consulto-
ria e Assessoria e/ou da Prefeitura Municipal de São 
Sebastião pela devolução de valores referentes às ins-
crições realizadas.

Não serão fornecidas informações por telefo-
ne ou FAX, somente através do Serviço de Suporte 
aos Candidatos disponibilizado pela internet no site 
www.shdias.com.br.

Não será fornecido ao candidato qualquer docu-
mento comprobatório de classificação no Concurso 
Público, valendo para esse fim a classificação final e 
o termo de homologação do referido cargo.  A prova 
está prevista para acontecer no dia 2 de agosto (do-
mingo).

Serviço: O edital completo está disponível no site 
da Prefeitura e da empresa Shdias.  

 
conFIRA aS ÁreaS De aBRAngÊncIa:

Área Bairros
1 Centro
2 São Francisco, Morro do Abrigo e 
 Pontal da Cruz
3 Enseada, Canto do Mar, Jaraguá
4 Boracéia e Barra do Una
5 Juquehy e Barra do Sahy
6 Boiçucanga e Cambury
7 Toque Toque Pequeno e Maresias
8 Barequeçaba
9 Topolândia e Itatinga

Time de futebol masculino garante segundo 
lugar nos Jogos Abertos da Juventude

Divulgação

que este ano será realizado na cidade de Taubaté entre 
os dias 1º e 11 de julho. 

Serviço: Os treinos da equipe são realizados todas 

as terças, na área de lazer do Itatinga e quintas-feiras 
no estádio municipal Otoniel Santos, ambos na re-
gião central da cidade.
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Arnaldo Klajn/PMSS

São Sebastião conquista o hexacampeonato na 8ª 
edição dos Jogos dos Idosos que aconteceu no mu-
nicípio entre os dias 4 e 7 de junho. Com 158 pon-
tos a equipe sebastianense se destacou nas seguintes 
modalidades: malha, vôlei, xadrez, bocha, natação 
entre outros. O secretário de Governo, Fábio Lopez, 
atribuiu a conquista ao esforço e ao desempenho dos 
atletas, que segundo ele, vem se destacando em várias 
competições. “O grupo da melhor idade sebastianen-
se está fazendo história na região competindo com 
união e conquistando bons resultados”, disse.  De 
acordo com Lopez, essa equipe se consolida sendo 
destaque diante das outras cidades do Litoral Norte. 
O secretário destacou também a atuação impecável 
dos funcionários da secretaria de Esportes na organi-
zação do evento.   

Para o chefe de Gabinete, Marquinhos Souza, a 

Administração entende a importância do esporte 
para a cidade e se preocupa em trazer vários eventos 
para o município. “São Sebastião transpira esportes e 
hoje colhemos bons resultados”, afirmou.

O prefeito Ernane Primazzi, (PSC), comemorou 
mais uma conquista dos atletas na competição e sa-
lientou que o foco da administração é o investimento 
em pessoas. Os jogos servem para observar a alegria 
em viver e a construção de novas amizades. “Isso ser-
ve como estímulo. É uma riqueza, que como a sabe-
doria, ninguém pode tirar”.

A cidade de São José dos Campos e São Bernado 
do Campo, empataram com 157 pontos cada uma. 
No critério de desempate, que foi o número de pri-
meiros lugares nas provas, a cidade de São José levou 
a melhor e ficou com o segundo lugar.  Já cidade de 
Caraguatatuba conquistou o troféu Fair Play. 

Cidade é hexacampeã dos Jogos dos Idosos

Evento terminou no último domingo após quatro dias de competição

Resultado final do último dia
Malha
A dupla sebastianense, Ivan Lins Masara e José Cé-

lio do Prado, ganhou o jogo final contra a cidade de 
São Bernardo do Campo pelo placar de 52 a 32.

Vôlei
A equipe masculina de vôlei de São Sebastião,  ga-

rantiu a medalha de bronze com vitória sobre o time 
de São Bernardo,  por 2 sets a 1 e parciais de 10 a 15, 
15 a 8 e 17 a 16.

Xadrez
Outro destaque sebastianense ficou com a enxa-

drista, Irma Fedler,  que garantiu medalha de ouro na 
disputa. No masculino São Sebastião conquistou a 
prata com o jogador José Benedito dos Santos.

Bocha
Nancy Souza da Silva e José Célio do Prado, de 

São Sebastião, conquistaram a medalha de prata em 
disputa contra a dupla de São Bernardo do Campo, 
em um jogo apertado. A cidade adversária ganhou 
pelo placar de 18 a 16 e garantiu o ouro.

Natação
Na classificação final, a equipe de São Sebastião 

conquistou 82 pontos no feminino e 92 no masculi-
no. Com esses resultados garantiu a segunda coloca-
ção na modalidade.

Classificação Final
1º São Sebastião | 158 pontos
2 º São José dos Campos | 157 pontos
3 º São Bernardo do Campo | 157 pontos
4º Caraguatatuba | 114 pontos
5º Sorocaba | 112 pontos
6º Bertioga | 105 pontos
7º Ilhabela | 79 pontos
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Prefeito e secretários participam do início da Campanha, no Fundo de Solidariedade

A secretária do Trabalho e Desenvolvimento 
Humano de São Sebastião, Roseli Trevisan Pri-
mazzi, deu início a Campanha do Agasalho 2015 
– “Roupa boa a gente doa”, na manhã dessa segun-
da-feira (8). Com a presença do prefeito Ernane 
Primazzi, de secretários e do vereador Ernaninho, 
Roseli abriu oficialmente a campanha no municí-
pio, na sede do Fundo Social de Solidariedade.

“As pessoas já estão nos procurando. O povo se-
bastianense é muito solidário. Nossa expectativa 
é superar a arrecadação do ano passado, que já foi 
bom”, disse a primeira-dama, ao se referir a Cam-
panha do Agasalho 2014 que contabilizou 12 mil 
peças arrecadadas.

Roseli ressaltou que o Fundo Social também 
se dispõe a buscar a doação na casa do munícipe. 
“Aos que querem participar da campanha, fazer 
sua doação, mas não tem tempo ou como vir ao 
Fundo Social, é só ligar que nós vamos buscar”, re-
velou.

O prefeito Ernane afirmou estar confiante que 
este ano as doações serão superiores à Campanha 
do ano passado. “Nossa expectativa é boa, só la-
mentamos que este ano perdemos alguns parcei-
ros”, comentou o prefeito sobre a desistência da 
Sabesp em participar da Campanha do Agasalho 

Começou a Campanha do Agasalho 2015 
Além de padrinho, Medina também é o garoto-propaganda da Campanha do Agasalho 

Leonardo Rodrigues | PMSS

2015. Segundo o prefeito, a companhia de sane-
amento básico do Estado justificou que o motivo 
seria corte de despesas.

“É uma campanha de curta duração, um pouco 
mais de um mês, não há tanto custo que justifique. 
Espero que a companhia ainda se sensibilize e ve-
nha participar nesta ação de solidariedade”, obser-
vou o prefeito.

O chefe do Poder Executivo contou que até o 
ano passado a empresa participava com forneci-
mento de material e caminhão para a coleta das 
roupas no comércio. “Agora tudo ficou para a Pre-
feitura, mas tudo bem, o que queremos é ajudar 
quem precisa”, afirma o prefeito.  

A chefe de Divisão do Fundo Social, Vanda Lo-
pes, mencionou que as peças arrecadadas passam 
por triagem, onde são organizadas por tamanho e 
tipo de roupa. “Doar faz bem ao próximo e ao nos-
so coração. Mesmo com dificuldades, as pessoas 
sempre ajudam”, declarou Vanda, que acredita na 
responsabilidade social da população.

Ela ressaltou que as doações não precisam se 
limitar a este mês, ou apenas a roupa. Vanda con-
tou que apesar da Campanha do Agasalho, incen-
tivada pelo Estado, durar apenas cerca de um mês, 
a cidade desenvolve um trabalho de arrecadação 

de roupa, móveis, eletrodomésticos, entre outros, 
durante todo o ano. “Doar faz bem para a alma e o 
coração de quem doa”, avisou Vanda.

As caixas coletoras estão instaladas em vários 
pontos no comércio, secretarias municipais, re-
gionais da Prefeitura, empresas da cidade, entre 
outras localidades que também solicitam as caixas 
em colaboração. As doações serão encaminhadas 
às entidades, núcleos de assistência social, Cras 
(Centro de Referência de Assistência Social), 
Creas (Centro de Referência Especializado de As-
sistência Social) e comunidades de baixa renda do 
município.

Uma das novidades este ano chega com a ima-
gem do atleta sebastianense Gabriel Medina, cam-
peão mundial de surfe, em todas as caixas coletoras 
que serão instaladas nos postos de arrecadação.  O 
motivo é que além de padrinho, Medina também 
é o garoto-propaganda da Campanha do Agasalho 
2015. Confira os pontos para doação da Campa-
nha do Agasalho no site da prefeitura. 

Serviço: A sede do Fundo Social fica na rua 
Sebastião Neves, 128, Centro. Para mais informa-
ções ou solicitar a busca por doações os telefones 
do Fundo de Solidariedade são: (12) 3892-4991, 
ou (12) 3892-5560. 
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Desde criança o assessor cultural Cristiano Rodri-
gues Gonçalves cultiva a paixão pelas histórias em 
quadrinho, os famosos “HQs”, sempre de olho nos 
livros e gibis de seu pai. Mais tarde, já na escola, con-
ta que uma experiência meio traumática o fez buscar 
ajuda para aprender a desenhar e pintar.

Foi então que a paixão por esta arte ganhou força. 
“Desde então não parei mais. Mergulhei no apren-
dizado de técnicas e descobri várias modalidades na 
área do desenho, como grafite, pintura em tela, mo-
saico, escultura e desenho em caneta esferográfica”, 
disse.

Em 2009 teve a oportunidade de ir para Berlin, na 
Alemanha, onde realizou alguns trabalhos, sendo o 
maior deles um mosaico de 30 metros.

Atualmente, Cristiano Gonçalves trabalha na fun-
dação Deodato Santana como assessor cultural, dan-
do aulas de História em Quadrinhos nos bairros São 
Francisco e Morro do Abrigo, hoje com 40 alunos 
inscritos.

Confira os locais e horários:
4ªs feiras | Batuíra – das 9h às 11h

5ªs feiras | Batuíra – das 18h às 20h
5ª e 6ªs feiras | EM Walfrido Maciel Monteiro

das 9h às 12h e das 13h às 16h

Divulgação

Oficina de história em quadrinhos é sucesso entre alunos das Oficinas Culturais

O mundo da HQ chega às Oficinas Culturais 
pelas mãos de Cristiano Gonçalves

As aulas de história em quadrinhos acontecem nos bairros São Francisco e Morro do Abrigo

A escola municipal EM Cynthia Cliquet Luciano, 
na Enseada, costa norte do município, está realizando 
o projeto “Viver com Saúde”, que faz parte do Progra-
ma Político Pedagógico da Unidade.

De acordo com vice-diretora, Suzana Marques 
Maciel, o projeto tem como objetivo contribuir para 
que escola se fortaleça, coletivamente, na promoção 
de saúde integral dos estudantes. “Estamos buscando 
ações na prevenção ao uso de drogas e outros com-
portamentos de risco no contexto escolar”, explicou 
Suzana.

A escola firmou uma parceria com a rede de saúde 
do município, por meio do PSF da Enseada, que tem 
desenvolvido o trabalho “Cuidados com o Corpo” ao 
longo do ano letivo.

Os encontros que acontecem sempre na última 
sexta-feira do mês, consistem em palestras e rodas 
de conversas para abordar as dúvidas e os questio-
namentos dos alunos dos 8º e 9º anos. Participam 
destas palestras a médica Raquel Monteiro Tosta, a 
enfermeira Danielly de Gouveia e agentes de saúde.

Divulgação

Alunos participam de palestras e rodas de conversa com profissionais da saúde

Promoção de saúde integral dentro da escola é 
objetivo na EM Cynthia Cliquet Luciano

O projeto Viver com Saúde faz parte 
do Programa Político Pedagógico da 
unidade
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