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SecretarIa mUnIcIpal De SaÚDe
DIVISÃo De VIgIlÂncIa SanItÁrIa
eDItal De notIFIcaÇÃo nº 26/2015

Em cumprimento ao disposto no art. 52 da Lei Mu-
nicipal 1476/2001, a Secretaria Municipal de Saúde, 
através da Divisão de Vigilância Sanitária, torna públi-
cas as seguintes DECISÕES DEFINITIVAS em Pro-
cesso Administrativo Sanitário, registrada na data de 
21/08/2015:
01 - Processo nº 005750/2015 – ROGERIO AN-
DRE GONÇALVES - NM nº 1202 série DIG - CPF 
nº 059.453.388-00- Localidade RUA CASIMIRO DE 
ABREU, 412 BAREQUEÇABA - Atividade IMÓVEL 
RESIDENCIAL - Dispositivos legais transgredidos 
DA LEI MUNICIPAL Nº 2321/2015- Tipificação da 
infração AUSÊNCIA DE CAPINA REGULAR OU 
PRESENÇA DE DETRITOS ORGÂNICOS, VEGE-
TAIS OU ANIMAIS NOS TERRENOS Penalidade 
imposta DE ACORDO COM O INCISO III DO AR-
TIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2321/15 APLI-
CAR MULTA DE R$ 8.000,00 (OITO MIL ) REAIS.

cÂmara mUnIcIpal De SÃo SeBaStIÃo
lItoral norte – SÃo paUlo

eXtrato Do contrato 
aDmInIStratIVo ao pa: 1017/2015

CONTRATANTE: Câmara Municipal de São Sebas-
tião
CONRATADA: Nextel Telecomunicações Ltda.
OBJETO: Prestação de serviços de sistema móvel es-
pecializado (SME) de radio telefonia em chips nextel 
de propriedade da Contratante, marca Motorola, sen-
do “ Meu nextel Controle 300PJ”, nos termos da pro-
posta comercial 045/CC/VGOV/SP/2015.
VALOR: R$ 2.725,00 ( Dois mil e setecentos e vinte e 
cinco reais). Mensal.
VIGENCIA: 12 (doze) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, “caput” c/c inci-
so I da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.  
VERBA: “ 3.3.90.39.58- Serviços de telefonia móvel  – 
Pessoa Juridica.
DATA DA ASSINATURA: 12 de agosto de 2015.
ASSINAM: Luiz Antonio de Santana Barroso, pela 
Câmara Municipal e seus procuradores Sra. Marcela 
Salituri Rosa e Mauricio Colasuonno Paiva pela Con-
tratada.
 

eXtrato Do termo aDItIVo 01 ao con-
trato aDmInIStratIVo Do pa: 870/2014.

LOCATARIA: Câmara Municipal de São Sebastião
LOCADORA: Renata Romeiro Giudice
OBJETO: Locação de imóvel não residencial situado à 
Rua Antonio Cândido, n.º 66- Bairro Centro, para ins-
talações dos Departamentos de Assuntos de Finanças e 
Recursos Humanos e outros órgãos da CMSS de acor-
do com a conveniência.
VALOR: R$ 2.139,28 ( Dois mil, cento e trinta e nove 
reais e vinte e oito centavos). Mensal.
VIGENCIA: 12 (doze) meses.
VERBA: “ 3.3.90.36.15- Aluguel de imóvel  – Pessoa 
física.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, inciso II c/c § 2º 
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
DATA DA ASSINATURA: 14 de agosto de 2015.  
ASSINAM: Luiz Antonio de Santana Barroso, pela Câ-
mara Municipal e Renata Romeiro Giudice, pela Loca-
dora.

eXtrato Do contrato 
aDmInIStratIVo ao pa: 987/2015

LOCATARIA: Câmara Municipal de São Sebastião
LOCADOR: Reinaldo David Fernandes
OBJETO: Locação de imóvel não residencial situado à 
Rua Expedicionários Brasileiros, n.º 260- Bairro Cen-
tro, para instalações dos Departamentos de Coordena-
dores de vereadores e outros órgãos da CMSS de acor-
do com a conveniência.
VALOR: R$ 2.000,00 ( Dois mil reais). Mensal.
VIGENCIA: 12 (doze) meses.
VERBA: “ 3.3.90.36.15- Aluguel de imóvel  – Pessoa 
física.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso X da Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações.
DATA DA ASSINATURA: 20 de agosto de 2015.  
ASSINAM: Luiz Antonio de Santana Barroso, pela 
Câmara Municipal e Reinaldo David Fernandes, pelo 
Locador.

preFeItUra mUnIcIpal De 
SÃo SeBaStIÃo

cHamaDa pÚBlIca  001/2015
proceSSo nº 60.505/2015

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E PRODU-
TOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDOR 
FAMILIAR RURAL DESTINADO AO PROGRA-
MA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-
PNAE.
A COMISSÃO PARA JULGAMENTOS DOS PRO-
JETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, LOCALIZA-
DA NA RUA PREFEITO MANSUETO PIEROTTI, 
391-CENTRO SÃO SEBASTIÃO-SP  INFORMA 
O INDEFERIMENTO DO RECURSO ADMINIS-
TRATIVO APRESENTADO PELA EMPRESA CO-
OPERATIVA CENTRAL DE PRODUÇÃO RURAL 
E ABASTECIMENTO-CCPRA –LOCALIZADA 
NA RUA CÔNEGO JANUÁRIO BARBOSA, 158 
JARDIM VERGUEIRO-SOROCABA-SP, E DEVI-
DAMENTE RATIFICADA EM 21/08/2015 PELA 
AUTORIDADE SUPERIOR NOS TERMOS DO AR-
TIGO 109 DA LEI 8666/93.

comUnIcaDo De SUSpenSÃo 
De lIcItaÇÃo

pregÃo preSencIal nº.: 026/15
proceSSo nº.: 60.921/15

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
ATENDIMENTOS EVENTUAIS, PARA REALIZA-
ÇÃO DE FESTIVIDADES E CORRELATOS, ATRA-
VES DA LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DIVERSOS, 
(COM MÃO DE OBRA), A SEREM REALIZADAS 

NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, PELO PE-
RÍODO DE 12 MESES.
POR ALTERAÇÕES NO EDITAL QUE IMPLICAM 
NA FORMULAÇÃO DE PROPOSTA, ESTAMOS 
SUSPENDENDO A ABERTURA MARCADA INI-
CIALMENTE PARA O DIA 27 DE AGOSTO DE 
2015 ÀS 9:30 HORAS. A NOVA DATA DE ABERTU-
RA SERÁ DIVULGADA NOS TERMOS DA LEI.
SÃO SEBASTIÃO, 26 DE AGOSTO DE 2015.
REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA-
ÇÃO

comUnIcaDo De SUSpenSÃo 
De lIcItaÇÃo

pregÃo preSencIal nº.: 027/15
proceSSo nº.: 60.922/15

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDI-
MENTO EVENTUAL, APOIANDO A REALIZA-
ÇÃO DE FESTIVIDADES E CORRELATOS, COM 
FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS DE COBER-
TURAS, PISOS, DIVISORIAS E AFINS, COM RES-
PONSABILIDADE TÉCNICA, NO MUNICÍPIO DE 
SÃO SEBASTIÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
POR ALTERAÇÕES NO EDITAL QUE POSSAM 
IMPLICAR NA FORMULAÇÃO DE PROPOSTA, 
ESTAMOS SUSPENDENDO A ABERTURA MAR-
CADA INICIALMENTE PARA O DIA 31 DE AGOS-
TO DE 2015 ÀS 9:30 HORAS. A NOVA DATA DE 
ABERTURA SERÁ DIVULGADA NOS TERMOS 
DA LEI.
SÃO SEBASTIÃO, 26 DE AGOSTO DE 2015.
REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA-
ÇÃO

comUnIcaDo De SUSpenSÃo 
De lIcItaÇÃo

pregÃo preSencIal nº.: 028/15
proceSSo nº.: 60.923/15

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDI-
MENTO EVENTUAL, APOIANDO A REALIZA-
ÇÃO DE FESTIVIDADES E CORRELATOS, COM 
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZA-
ÇÃO, ILUMINAÇÃO E GERAÇÃO DE ENERGIA 
ELETRICA, COM RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, PELO 
PERÍODO DE 12 MESES.
POR ALTERAÇÕES NO EDITAL QUE POSSAM 
IMPLICAR NA FORMULAÇÃO DE PROPOSTA, 
ESTAMOS SUSPENDENDO A ABERTURA MAR-
CADA INICIALMENTE PARA O DIA 28 DE AGOS-
TO DE 2015 ÀS 9:30 HORAS. A NOVA DATA DE 
ABERTURA SERÁ DIVULGADA NOS TERMOS 
DA LEI.
SÃO SEBASTIÃO, 26 DE AGOSTO DE 2015.
REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA-
ÇÃO
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Continuam abertas as inscrições para as
barracas do VII Glorifica Litoral

Praça de Alimentação recebe milhares de pessoas por noite

Foto: Luciano Vieira | Arquivo PMSS

As igrejas interessadas em explorar a Praça de Alimentação do VII Glorifica 
Litoral têm até às 17h, do próximo dia 31, para se inscreverem junto à organiza-
ção desta que é considerada a maior festa do gênero gospel do Brasil.

Fruto de parceria entre a Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria 
de Cultura e Turismo, e o Copass (Conselho de Pastores de São Sebastião), o 
Glorifica acontecerá de 4 a 13 de setembro na Praça de Eventos da Rua da Praia, 
no Centro Histórico da cidade, sempre a partir das 19h.

As barracas, que recebem milhares de pessoas todas as noites, servem de 
ponto de encontro para a confraternização dos membros de dezenas de deno-
minações  que prestigiam o evento  ao longo de toda festividade.

Exigências
Pelo regulamento do Glorifica Litoral, para explorar a Praça de Alimentação, 

a igreja deverá estar instalada no Município, além disso, a barraca cedida – me-
diante sorteio – não poderá ser terceirizada.

Caso a igreja sorteada, por qualquer motivo, não for ocupar a barraca, deverá 
comunicar à organização do evento a fim de que outra denominação, também 
inscrita, possa fazer uso do espaço.

Vale ressaltar que a responsabilidade da barraca a ser explorada pela igreja 
sorteada será  totalmente do pastor e também que o espaço deverá se enquadrar 
às regras do Corpo de Bombeiros. Dentro deste contexto, cada igreja  deverá 
informar a voltagem de seus equipamentos para evitar contratempos.

A igreja que não acatar as regras perderá, automaticamente, seu espaço na 
Praça de Alimentação.

Estão disponíveis 35 espaços a serem explorados pelas 
igrejas evangélicas

Quanto ao sorteio, será realizado às 19h, do dia 31 de agosto, na videoteca 
municipal, na presença do pastor ou representante da igreja inscrita.

Serviço: As inscrições expiram às 17h, do dia 31 de agosto, e devem ser feitas 
na Seadre (Secretaria das Administrações Regionais). Outras informações com 
o pastor Fabiano pelos telefones 3892-2056.
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“Descendentes de Rua” participa 
de gravação de videoclipe de MC 

Gui com o cantor Silento

Três integrantes do grupo sebastianense de stre-
et dance Descendentes de Rua participaram como 
convidados da gravação do novo videoclipe do can-
tor MC Gui em parceria com o cantor americano 
Silento.

O vídeo foi gravado durante esta semana na ca-
pital paulista com a versão nacional para a música 
“Watch Me” do cantor norte-americano Silento e 
será veiculado com o título “Silento Part. Mc Gui – 
Watch Me”.

Gustavo Ribeiro Pimentel, Thaine Souza dos 
Santos e Deyvyd Leonardo de Lima iniciaram na 
dança de rua nas Oficinas Culturais da Fundação 
Educacional e Cultural Deodato Santana/Sectur e 
também no próprio grupo, conhecido popularmen-
te como DR, e receberam o convite em consequ-
ência do  reconhecimento do trabalho do grupo e 
sua visibilidade no cenário da dança no Estado e no 
Brasil

O diretor e coreógrafo do DR, Júnior Rocha, afir-

Integrantes do DR dançam em videoclipe do MC Gui

Foto: Divulgação

Convite partiu de um dos produtores do artista norte-americano

mou que um dos produtores responsável pela co-
reografia dos dançarinos do cantor esteve em dois 
ensaios do DR, um na Escola Maria Francisca e o 
outro no Centro Cultural e Educacional  São Sebas-
tião Batuíra, onde fez o convite para que alguns dos 
dançarinos participassem de um vídeo que seria le-
vado para a produção; os três foram convidados a 
participar da coreografia.

“Essas oportunidades são de grande importância 
para nós e devemos aproveitá-las para divulgar ain-
da mais o trabalho do grupo e, dessa forma, almejar-
mos coisas maiores, como um grande patrocínio ou 
parceria, onde todos cresçam”, afirmou Júnior. Ele 
acrescentou ter ficado muito feliz com a experiên-
cia. “São 13 anos de grupo e graças a Deus foram 
muitas as conquistas e continuamos progredindo, o 
que é de extrema importância”, concluiu.

Segundo informações, o cantor MC Gui man-
dou um vídeo desejando sorte ao grupo no festival 
de Guararema; todos ficaram felizes e empolgados. 
No “1º Dança Guararema - Festival Competitivo de 
Danças”, realizado entre os dias 21 e 23 de agosto, o 
grupo sebastianense trouxe 13 troféus na bagagem. 
“Com o esforço do nosso trabalho e as premiações 
conquistadas, recebi uma proposta para desenvol-
ver um trabalho em uma companhia de dança que 
tem mais de 20 anos de história na cidade de São 
Paulo, bem como propostas de cursos e workshops”, 
declarou Júnior. “Quero mais uma vez agradecer a 
Deus, aos pais e responsáveis dos alunos, aos pró-
prios integrantes do grupo e à Secretaria de Cultura 
e Turismo, por meio das Oficinas Culturais, que nos 
apoiam e, assim, nos permitem desenvolver e inte-
ragir nessas mostras e festivais”, observou o diretor 
do DR.

O “Coral Municipal Sinésio Pinheiro”, com apoio 
da Secretaria de Cultura e Turismo de São Sebastião, 
participou do Mapa Cultural Paulista 2013, sendo um 
dos 12 selecionados entre os melhores coros do Es-
tado para que, unidos, gravassem, um CD; obra esta 
lançada recentemente pelo Governo do Estado de 
São Paulo. Além desse trabalho, os grupos foram con-
vidados a fazer shows ao longo de  2014 pela região.

A Fase Regional desta edição do Mapa foi em São 
Bento do Sapucaí e a Estadual na capital Paulista. Foi 
nesta apresentação que os corais tiveram suas parti-
cipações gravadas, cada qual cantando uma música 
paulista.  O Coral de São Sebastião participou com a 
música “Onde a vida alcança”, de Ná Ozzetti e Makely 
Ka. A canção de Mário de Andrade chamada "Viola 
quebrada" foi a escolhida para ser interpretada por 
todos os corais juntos, acompanhados de orquestra. 
“Foi um evento muito emocionante, com as músicas 
gravadas ao vivo, na apresentação da noite e aberta ao 
público”, disse a regente Selma Boragian.

Ela ainda explicou que, no período da tarde, os co-
rais cantaram à capela, apenas duas vezes cada música. 
“Foi um grande desafio”, observou.

De acordo com Selma, o grupo é composto por 
pessoas de São Sebastião e  cidades vizinhas, como 
Ubatuba e Santos. São professores, advogados, donas 
de casa e estudantes. “Os interessados em participar 
podem comparecer diretamente nos ensaios para a se 
inscrever, sempre às terças e quintas-feiras das 19h às 
20h30”, completou.

De acordo com a organização do Mapa Cultural, o 
objetivo do “Canto Coral” é valorizar e estimular a ex-
pressão musical do canto coletivo por grupos vocais 
dos mais diversos estilos e gêneros do Estado, sendo 
contempladas as categorias de Coro Tradicional e 
Coro Cênico.

Conheça os grupos selecionados/premiados na 
expressão Canto Coral que compuseram o CD:

Coro Tradicional:
Grupo Vocal Yaweh | Araçatuba - Birigui

Conjunto Vocal Arabesco| Bauru - Lençóis Paulista
Coral Madrigal Gaudete | Araraquara - Porto Ferreira

Coral Municipal Sinésio Pinheiro | São 
José do Campos - São Sebastião

Grupo Aitiara Vocal | Sorocaba - Botucatu
Coral Guiomar Novaes | Presidente Prudente

Dracena
Coral Municipal Laurindo de Almeida

Vale do Ribeira - Miracatu
Coral Agnus Dei | Baixada Santista - Praia Grande

Cia. Canto Vivo | Campinas - Jundiaí
Coral Municipal de Cajamar | Grande 

São Paulo - Cajamar

Coro Cênico:
Coral Unicamp Zíper na Boca | Campinas 

Coral Jovem Municipal Apparecendo | São José dos 
Campos – Aparecida

Coral Municipal Sinésio 
Pinheiro grava faixa do 

CD “Canto Coral” do 
Mapa Cultural Paulista
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Sebrae disponibiliza transporte para 
empresários irem a Equipotel 2015 em São Paulo

O Posto Sebrae em São Sebastião disponibiliza um ônibus para levar 
os empresários da rede hoteleira interessados em participar de uma das 
maiores feiras do setor, a Equipotel 2015, no Pavilhão de Exposições do 
Anhembi, em São Paulo, de 14 a 17 de setembro. 

A Equipotel é um ponto de encontro e referência do setor de hospitali-
dade, alimentação e serviços da América Latina, figurando entre as cinco 
maiores feiras do setor no mundo.

O evento reúne empresas expositoras, vindas dos mais diversos países 
ao redor do globo, e abrange os segmentos de equipamentos, produtos, 
serviços, alimentos e bebidas para resorts, hotéis, pousadas, motéis, flats, 

restaurantes, bares, cozinhas industriais, lavanderias e similares.
A Equipotel também é marcada por lançamentos, tendências, serviços e 

inovações tecnológicas viáveis às empresas desta área de atuação.
O ônibus saíra às 8h, do próximo dia 16, do estacionamento da Balsa no 

centro da cidade, realizando paradas em Maresias às 8h30 e em Juquehy 
às 9h. A previsão de chegada ao evento é às 12h, com retorno previsto 
para as 19h. Para conhecer um pouco mais sobre a Equipotel, acesse o site 
oficial:www.equipotel.com.br.

Serviço: Informações sobre a inscrição pode ser obtidas pelo telefone 
(12) 3892-1549 e o preço do investimento é de R$ 19,00 por pessoa.

Prefeitura realiza força-tarefa de 
limpeza após ventania

A Prefeitura de São Sebastião, através da Seadre (Secretaria das Administrações Regionais), promove nesta sexta-feira (28), força-tarefa para limpeza no município 
após ocorrência de ventos que alcançaram mais de 80km/h nessa quinta-feira (27).

De acordo com a secretaria, foram mobilizados aproximadamente 35 agentes para retirada de galhos, poda, folhagens e entulhos diversos. Para a manhã de hoje 
(28), a previsão o foco nos bairros Vila Amélia, Praia Deserta, Reserva du Moulin, São Francisco, além da Rua da Praia.

Foto: Leonardo Rodrigues/PMSS

Equipe da Seadre realiza varredura na região central na manhã de hoje
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Representantes das secretarias de Saúde e Educa-
ção estiveram reunidos durante toda a quinta-feira 
(27), no Teatro Municipal de São Sebastião para par-
ticiparem da Semana de Prevenção à Deficiência. O 
encontro contou com a participação de profissionais 
gabaritados das duas áreas. 

Na primeira parte do evento a médica do ESF de 
Boiçucanga Celina Stunginki e o fisioterapeuta do 
Centro de Reabilitação Eduardo Massucato falaram 
das formas de estabilizar os pacientes crônicos quan-
do chegam à reabilitação. Na sequencia foi a vez da 
doutora Dejenane Aparecida Pereira (doutora em 
psicologia da PUC-Campinas) explicar a relação e as 
dificuldades da Síndrome de Asperger o que também 

é chamado de autismo de alto funcionamento. 
Na avaliação do secretário adjunto de Saúde Mar-

cos Salvador Mathias eventos como estes são de extre-
ma importância para a capacitação e treinamento dos 
profissionais tanto da saúde como da educação. “Esta 
é uma semana que mostra a força das relações entre 
as secretarias com um mesmo objetivo: traçar metas 
e ações para cada vez mais melhorar o atendimento 
de nossa população garantindo sempre a questão da 
qualidade de vida, seja para as pessoas ditas normais 
ou para àquelas que sofrem com algum tipo de limita-
ção”, disse. Mathias revelou ainda que São Sebastião 
foi contemplado pelo Governo Federal a receber uma 
unidade do chamado Centro Especializado de Reabi-

Autismo, Deficiência Intelectual e a Estabilização de 
paciente na reabilitação foram debatidos na Semana 

de Prevenção de Deficiência em São Sebastião
litação (CER). “Nós fomos habilitados e agora aguar-
damos a liberação de verbas por parte do Governo 
Federal para que possamos tirar este projeto do papel. 
Sem dúvida nenhuma será mais uma grande conquis-
ta para a saúde na nossa cidade e principalmente para 
a região, tendo em vista que possivelmente seremos 
referência regional na questão da reabilitação”.  

A coordenadora pedagógica Vivian Augusto tam-
bém destacou a importância do evento para a rede 
municipal de ensino. “Tivemos uma semana mui-
to ativa em todas as escolas da nossa rede. Em São 
Sebastião a educação tem feito o seu trabalho de in-
clusão com bastante dignidade e não podemos mais 
parar”, frisou.  

As escolas da rede municipal de São Sebas-
tião estão promovendo diversas atividades com 
os alunos em menção à Semana de Prevenção de 
Deficiências.  O trabalho visa desenvolver ações 
de prevenção às deficiências em todos os setores 
– saúde física, mental, acidentes de trânsito e tra-
balho, mostrando maneiras de conscientização 
de toda comunidade escolar, pais, alunos, profes-
sores e equipe gestora.

Na escola Joana Alves dos Reis, no Canto do 
Mar, na Costa Norte, a professora do Eape (Es-
paço de Atendimento Pedagógico Especializa-
do), Viviana Ribeiro, que atende alunos com di-
ficuldades de aprendizagem, juntamente com a 
professora Maria Aparecida Souza Silva, especia-
lista em deficiência visual, ministraram uma pa-
lestra, com o tema “De olho nas Diferenças” que 
teve como objetivo alertar a comunidade sobre 
os cuidados e prevenção dos problemas visuais.

Já a EM Barequeçaba/EMEI Arco-Íris, em Ba-
requeçaba e a EM João Gabriel/EMEI Bolinha 
de Sabão, em Toque-toque Pequeno realizaram, 
durante o HTPC (Horário de Trabalho Pedagó-
gico Coletivo), um bate papo com a psicóloga 
Adriane Cristina Ferreira da Cruz, com o tema 
“Mudança de mente, mudança de vida”.

A diretora da EM Barequeçaba, Kelly Diniz, 
contou que foi um momento de bastante refle-
xão e trocas. “Além disso, promovemos com os 
alunos uma palestra com agentes de tráfego, que 
conversaram com as crianças sobre os cuidados, 
regras do trânsito e consequências. Os estudan-
tes puderam vivenciar as regras participando da 
minicidade”, explicou a diretora.

Na EMEI Emília Pinder “Peteleco”, na Vila 
Amélia, região Central, foi realizada uma palestra 
a toda comunidade escolar com o tema “Compre-

ender para Prevenir”, ministrada pela professora 
Deyse Moreira Lima, que falou sobre a impor-
tância do pré-natal na gestação; os cuidados com 
as doenças sexualmente transmissíveis, abusos 
de álcool e drogas (lícitas e ilícitas) e a qualidade 
da gestação (alimentação, sono e estresse).

Em Barra do Sahy, na Costa Sul de Sebastião, 
a escola municipal Henrique Tavares de Jesus, 
promoveu diversas atividades com alunos e pro-
fessores. Na ocasião, a professora Débora Puer-
tas, da Secretaria da Educação, realizou na sede 

Escolas promovem vivências sobre 
prevenção de deficiências
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do Instituto Verdescola, para pais de alunos, uma 
palestra com ênfase na semana de prevenção às 
deficiências, onde alertou também sobre o uso 
do álcool, drogas e a busca por uma alimentação 
e hábitos saudáveis.

Para Neuclebyana Oliveira Assis, merendeira 
do Instituto Verdescola e mãe do aluno Luiz Otá-
vio O. Silva, da 1a Etapa, a palestra foi bastante 
interessante. “Gostei muito, porque fala dos peri-
gos do álcool, eu já bebi em outros tempos e sei 
dos malefícios”, completou.

Comunidade participa de atividades promovidas por escolas municipais


