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Coordenado por Luciana Gallani, o projeto Ga-
roçá, no Jaraguá, na Costa Norte de São Sebastião, 
promoveu por meio de sua equipe, uma dinâmi-
ca divertida com atividades físicas e palestras na 
terça-feira (1).

A iniciativa se deu em comemoração ao Dia do 
Profissional de Educação Física, celebrado em 1º 
de setembro, e contou com a participação da tria-
tleta Brisa Melcop que falou às crianças sobre a 
importância do esporte para uma vida saudável e 
equilibrada.

Entre os títulos conquistados por Brisa estão 
o de campeã da Copa Paulista de Águas Abertas, 
vice-campeã no Triathlon Open de Caraguatatu-
ba e o terceiro lugar no X-Terra em Brasília (DF); 

Foto: Setradh | PMSS

Garoçá recebe triatleta e 
promove dinâmicas com alunos

Brisa Melcop foi a convidada do dia no projeto 
desenvolvido com crianças no Jaraguá

Triatleta fala aos alunos sobre a importância do esporte para uma vida saudável

atualmente ocupa o segundo lugar no ranking do 
X-Terra Nacional.

De acordo com Luciana, a convidada abordou 
sobre sua especialidade, o Cross Triathlon, inspi-
rando os alunos ao mencionar várias situações a 
exemplo da superação, disciplina, gratidão e amor 
à prática esportiva; lições estas que, segundo a 
triatleta, podem ser conduzidas a todas as esferas 
da vida.

O Garoçá é desenvolvido pela Secretaria de 
Trabalho e Desenvolvimento Humano com crian-
ças de 6 a 12 anos; o atendimento aos alunos é 
feito no contraturno escolar com atividades extra-
curriculares, entre elas, judô, yoga, arte circense e 
apoio pedagógico.
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Decreto - nº 6324/2015

“Disciplina o horário de atendimento aos contribuintes na 
data de 04/09/2015, em relação à Lei Complementar nº 
192/2015”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de 
São Sebastião, no uso das atribuições legais, e na conformi-
dade com o que dispõe a Lei Orgânica deste Município:
Considerando o advento da Lei Complementar Municipal 
nº 192/2015;
Considerando a necessidade de serem adotadas as providên-
cias necessárias ao atendimento dos contribuintes, especial-
mente na data do encerramento do prazo estabelecido pela 
supracitada Lei Complementar;
Considerando a disponibilidade dos recursos tecnológicos 
e de gestão de pessoal necessários à viabilização do atendi-
mento aos contribuintes;
Considerando, ainda, o horário de expediente da rede ban-
cária, é que:

D E C R E T A:
Artigo 1º. Fica estabelecido que, na data de 04/09/2015, o 
atendimento aos contribuintes pela Divisão Fiscal Adminis-
trativa, subordinada à Procuradoria Fiscal da Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, bem como pela Divisão de Dívida Ativa 
e Cobrança, subordinada ao Departamento de Receita da Se-
cretaria da Fazenda, será encerrado às 12:00 horas, relativa-
mente aos atendimentos procedidos por meio eletrônico, e 
às 16:00 horas em relação aos atendimentos presenciais.
Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
São Sebastião,  31  de agosto de 2015.

ernane BIlotte prImaZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data 
supra
SEFAZ/nsa

Departamento De SUprImentoS
São Sebastião, 01 de setembro de 2015.

memo n.º 261/15- DcS.

Da: Divisão de Contratação de Serviços
Para: Departamento de Comunicação
Ref.: Publicação.
Solicitamos a publicação do Ato Ratificatório no Boletim 
Oficial, para o dia 02/09/15, em cumprimento ao disposto 
no parágrafo único do Artigo 26 da Lei 8666/93 e suas alte-
rações.

ato ratIFIcatÓrIo DISpenSa De lIcItaÇÃo

Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos 
RATIFICO O ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, re-
ferente ao Processo Administrativo n.º 61.052/15 (DJ N.º 
014/15), com fundamento no inciso IV do Artigo 24º da Lei 
8666/93 e suas alterações, contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviços de reforma emergencial do 
telhado da Escola Municipal da Topolândia, com forneci-
mento de material e mão obra, em atendimento a Secretaria 
de Educação.

São Sebastião, 31 de agosto de 2015.

reinaldo luiz de Figueiredo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se 
fizerem necessária.
Atenciosamente,

petúnia Ferreira de Souza
Diretora do Depto. de Suprimentos
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Um grupo de aproximadamente 80 crian-
ças integrantes do Programa Atletas do Futuro 
(PAF), participará nesta quinta-feira (3), de 
uma Clínica de Atletismo promovida pela Se-
cretaria de Esportes em parceria com o Serviço 
Social da Indústria (Sesi/SP).

As atividades, agendadas para começarem às 
9h, serão ministradas pelo atleta paraolímpico 

Atividades do PAF são realizadas em várias modalidades

Marco Aurélio Lima Borges e seu técnico Da-
niel Biscola, no estádio municipal Otoniel dos 
Santos.

A ação, realizada pela primeira vez, integra as 
atividades da VII Semana de Educação Física 
que termina na próxima sexta-feira (4).

Marco Aurélio foi cmpeão brasileiro do lan-
çamento de disco de 2006 a 2014, bronze no Pa-

rapan do Rio de Janeiro, em 2007, e participou 
das paraolimpíadas de Pequim (2008) e Lon-
dres (2012). Além disso, é o primeiro colocado 
no ranking nacional de arremesso de disco na 
categoria F44.

Formado em Educação Física realiza atual-
mente um curso de especialização em atletismo 
na Alemanha.

A Secretaria de Educação de São Sebastião está 
realizando as inscrições para o ensino infantil – 
creche e pré-escola para o ano letivo de 2016. 

A ação faz parte do programa de matrículas an-
tecipadas. As inscrições estão sendo realizadas na 
sede das unidades escolares entre os dias 1º e 30 

Secretaria da Educação está com inscrições 
abertas para creches e pré-escola

de setembro, de segunda à sexta-feira, das 9h às 
11h e das 14h às 16h.

Vale ressaltar que a inscrição é destinada a crian-
ças que estão fora da escola ou que não frequenta-
ram a escola municipal em 2015.

O responsável pela criança deverá comparecer 

à unidade escolar mais próxima de sua residência, 
que possua a fase desejada, munido com a certi-
dão de nascimento da criança e comprovante de 
endereço. 

A responsabilidade pela inscrição da criança é 
de obrigação da família. 
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Foto: Arnaldo Klajn/PMSS

Alunos do PAF participam de Clínica de 
Atletismo no estádio Otoniel Santos
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Estão abertas as inscrições para o 1º SOMSEBASS 
Festival de Bandas de São Sebastião

O concurso, realizado pela Secretaria de Cul-
tura e Turismo de São Sebastião (Sectur), pre-
tende contemplar as bandas sebastianenses den-
tro dos mais diversos gêneros e estilos musicais, 
valorizando e potencializando talentos sebastia-
nenses e dando a eles visibilidade, além de esti-
mular o intercâmbio artístico-cultural entre os 
músicos locais.

Poderão participar bandas de todos os gêneros 
musicais, exceto músicas de cunho religioso.

As inscrições são feitas pessoalmente, por 
meio de um representante da banda, na Sectur 
até o dia 1º de outubro, sendo para isso necessá-
rio comparecer ao local munidos dos seguintes 
documentos e materiais:

1. Ficha de inscrição devidamente preenchida 
e assinada pelo representante da banda

2. CD com música de composição própria, 
devidamente identificada com o título 

da mesma e o nome da banda
3. Quatro cópias da letra da música inédita 

em papel A4 e fonte Times New Roman 
tamanho 12, com o título e a letra na íntegra, 
identificação dos compositores e intérpretes

4. Cópia simples dos documentos de 
identidade, CPF e comprovante de residência 

de todos os integrantes da Banda
5. Autorização e cópia simples do 

documento de identidade dos pais ou 
responsável, no caso de algum 
integrante menor de 18 anos

6. Nomes e funções de cada um 
dos integrantes da banda

7. Histórico da banda em papel A4 
em fonte Times New Roman, tamanho 

12, máximo de 10 linhas
8. Todo o material deverá ser entregue 

em envelope fechado identificado 
com o nome da banda.

As bandas classificadas do primeiro ao tercei-
ro lugar receberão, como premiação, cachês ar-

O festival irá reunir bandas de diversos estilos musicais em um só concurso

tísticos pagos após a apresentação de cada uma 
delas no “Verão Show 2016”, evento organizado 
pela Sectur no mês janeiro e no qual elas ganham 
o direito e a oportunidade de tocar.

Após o término do período de inscrições a 
Sectur divulgará, por meios oficiais, as datas e 
ordem de apresentação de todas as bandas ins-
critas no SOMSEBASS. Para tanto, os meios ofi-
ciais são o site da prefeitura (www.saosebastiao.

As inscrições para a primeira edição do SOMSEBASS
Festival de Bandas de São Sebastião/2015 já estão abertas!

sp.gov.br) e o perfil “Cultura em São Sebastião” 
na rede social Facebook.

Serviço: O regulamento completo e a ficha 
de inscrição poderão ser obtidas diretamente na 
secretaria, situada à avenida Dr. Altino Arantes, 
174, Centro Histórico ou no site oficial da pre-
feitura: www.saosebastiao.sp.gov.br. Os telefones 
para informações são: (12) 3892-2620 ou (12) 
3892-4806.
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O professor e assessor cultural das Oficinas Cul-
turais da Fundação Educacional e Cultural Deodato 
Santana/Sectur, Anderson Andrade, o Tevê, com a 
modalidade de dança, zumba, apresentada pelos gru-

pos formados e por ele coreografados, tem tido – e 
ainda terá pela frente – uma agenda bem movimenta-
da. No final de agosto, na segunda-feira (31), o grupo 
se apresentou na abertura da “VII Semana da Educa-
ção Física”, onde o professor Anderson falou um pou-
co sobre a modalidade e do trabalho que desenvolve 
na cidade por meio das Oficinas Culturais.

Ao longo deste mês, o professor contará com vá-
rios compromissos a começar neste sábado (5), em 
São José dos Campos, onde estará,  a convite de Mar-
cia Christina, proprietária do ‘Core Dance Studio’, 
administrando um WorkShop de HipHop e uma 
Master Class de Zumba Fitness.

Já entre os dias 17 e 19, o professor estará na “16º 
IRSHA Fitness Brasil”, realizado no "Transamérica 
Expo Center" em São Paulo, onde representará São 
Sebastião. Este é considerado o maior evento do mer-
cado fitness e o assessor participará de alguns cursos 
para aprimorar e buscar novos conhecimentos, sem-
pre com o objetivo de aplicá-los em suas aulas.

No dia 20 de setembro acontecerá o “Zumba Aca-
demy”, uma mini-convenção,  anualmente realizada 
em Orlando, nos Estados Unidos,  mas que este ano 
será realizada no Brasil, no hotel “Villa Blue Tree" em 
São Paulo.

Neste evento Anderson Andrade tem presença 
confirmada na Master Class com Beto Perez (criador 

Foto: Divulgação

Assessor cultural de Zumba das Oficinas Culturais 
tem agenda movimentada dentro e fora da cidade

Anderson Andrade participará de vários workshops para transmitir e ampliar conhecimentos

da zumba), nas sessões de Warm-up e Cool-down 
com os ZES Brasileiros (especialista em educação de 
zumba), curso de Hip Hip Turn Up com Gina Grant 
(coreografa de cantores internacionais) e Dahrio 
Wonder, curso de Mash Up de Salsa e Merengue com 
o especialista Walter Diaz, entre outros workshops.

“Estou muito feliz com o reconhecimento e várias 
são as portas abertas, por onde entro em busca de, a 
cada dia, melhorar e absorver o máximo de conheci-
mento para transferir o melhor da saúde, do bem es-
tar físico e da cognição para as pessoas”, disse, “Além 
disso, com tais informações, obtenho o crescimento 
pessoal dentro do que eu amo fazer, que é a dançar’, 
frisou.

Segundo o professor das oficinas, as aulas de zum-
ba das Oficinas Culturais crescem a olhos vistos e 
para muitos alunos serve de terapia. “Muitos deles re-
latam, diariamente, terem sido curados de depressão, 
insônia, tristeza, pânico, etc. Para mim, sem dúvida 
alguma, é a parte mais gratificante, sinal que todo tra-
balho que faço e todo estudo que busco têm tido seus 
objetivos atingidos”, declarou. Anderson Andrade 
agradeceu à secretária de Cultura e Turismo, Maria-
nita Bueno, reconhecendo o seu empenho. “Ela não 
mede esforços para me apoiar nesse trabalho; agra-
deço, igualmente, a Secretaria de Esportes por todo 
apoio que tenho recebido”, concluiu.

Foto: Divulgação

Campanha do Agasalho 2015 
arrecada 16 mil peças de roupas

Gabriel Medina, garoto propaganda deste ano

O Fundo Social de Solidariedade de São Se-
bastião arrecadou aproximadamente 16 mil peças 
de roupas na Campanha do Agasalho deste ano. 
A Campanha 2015, que teve o lema “Roupa boa a 

gente doa”, teve balanço divulgado na tarde dessa 
terça-feira (1).

A chefe de divisão do Fundo Social de Solidarie-
dade, Vanda Lopes, conta que foram peças doadas 

que beneficiaram famílias da cidade. “Só com a ação 
do Poder Público não haveria arrecadação. Para isso 
é preciso que as pessoas estejam comprometidas 
em ajudar aos outros”, considera.

Promovida pela Prefeitura, por meio do Fun-
do Social de Solidariedade, a iniciativa teve início 
no mês de junho atendendo cada vez mais mora-
dores de várias áreas do município de forma cri-
teriosa através dos Cras (Centro de Referência de 
Assistência Social) e Creas (Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social). A Campanha 
do Agasalho 2015 teve como padrinho o surfista 
sebastianense campeão mundial Gabriel Medina, e 
foi organizada pelo Governo Estadual em parceria 
com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de 
São Paulo.

Mesmo com o fim da Campanha, o Fundo So-
cial sebastianense continua durante todo o ano 
recebendo todos os tipos de doações, tais como: 
roupas, calçados, móveis, eletrodomésticos entre 
outros. Para tanto é só entrar em contato através 
dos telefones: 3892-5560 / 3892-4991, ou entregar 
pessoalmente a doação no end.: Rua Sebastião Sil-
vestre Neves, n.º 128 – Centro.

Anderson Andrade movimenta 
agenda da zumba sebastianense
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Os alunos dos sextos anos da escola municipal 
Cynthia Cliquet Luciano, na Enseada, Costa Nor-
te de São Sebastião, participaram de uma palestra 
sobre bullying, ministrada pela equipe da Secre-

Foto: Divulgação | PMSS

Guarda Civil Municipal apresenta palestra 
sobre bullying para estudantes

taria de Segurança Urbana (Segur).  O trabalho 
é coordenado pelo inspetor da Guarda Mirim, 
Evandro Carlos Baptista e pela comandante da 
Guarda Mirim, Viviane Cristina de Paiva.

Os alunos ouviram sobre o assunto com mui-
ta atenção. Na ocasião, o inspetor Baptista enfa-
tizou que mudanças bruscas de comportamen-
to são identificadas quando a criança ou jovem 
está sofrendo bullying. “É importante que a 
criança não se cale, é preciso pedir ajuda aos 
pais, professores ou alguém que seja confiável”, 
explicou ele.

De acordo com a vice-diretora da escola, Su-
zana Marques, a palestra contou com a apresen-
tação de diversos vídeos impactantes, onde o 
bullying estava presente e pode deixar bem claro 
aos alunos quais são suas ações, caso sejam víti-
mas de bullying.

“Precisamos ficar atentos, pois hoje em dia, 
devido às redes sociais também temos o cyber-
bullying, que acontece pelo celular e pelo face-
book, onde as pessoas cometem crimes de diver-
sas formas”, alertou.

Suzana disse também que os estudantes pude-
ram aprender que o mais importante é ser um 
exemplo a ser seguido pelos outros, conviver 
bem na escola e em outros lugares, resolver con-
flitos de maneira pacífica, não maltratar e nem 
excluir pessoas. “Se alguém for vítima ou teste-
munha de bullying não deve ficar calado, mas 
sim denunciar”, completou.

Serviço: As denúncias podem ser feitas atra-
vés do telefone 153, da Guarda Civil Municipal.

Crianças assistem vídeos sobre bullying e tiram dúvidas
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