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Defesa civil reune secretários para 
apresentação do plano “operação 

chuvas de verão 2021/2022”

Civil, a reunião terá como 
principal objetivo a entre-
ga de minuta do Decreto 
que Dispõe sobre a “Ope-
ração Chuvas de Verão 
2021/2022” e institui o 
plano de contingência de 
Proteção e Defesa Civil 
e dá outras providências, 
visando incorporar ações 

de Defesa Civil no plane-
jamento municipal. Desse 
modo, será realizado o ali-
nhamento estratégico das 
ações junto as Secretarias 
Municipais para a chegada 
dos meses chuvosos, que 
compreendem novembro 
até meados de abril, ou 
sempre que for necessário.

A Defesa Civil da Prefei-
tura de Taubaté, realizou 
dia 21 de outubro, às 9h45, 
reunião com os Secretários 
municipais no auditório da 
Secretaria de Educação 
para apresentação do pla-
no “Operação Chuvas de 
Verão 2021/2022”.
Coordenada pela Defesa 

Sábado (23), tem
 vacinação contra 

covid-19 em Taubaté

anos e mais idade o inter-
valo entre a 1ª e 2ª doses 
deve ser de 3 semanas ou 
21 dias
Apresentar: RG, CPF e 
comprovante da 1ª dose da 
vacina contra COVID-19, 
aplicada em Taubaté.
– Dose ADICIONAL (3ª 
dose)
• Dose ADICIONAL (3ª 
dose) para Trabalhador da 
Saúde que tomou a 2ª dose 
há pelo menos 06 meses
Apresentar: RG, CPF e 
comprovante da 2ª dose da 
vacina contra COVID-19 
aplicada em Taubaté e 
comprovante de ser Traba-
lhador da Saúde conforme 
tabela do Anexo 2 do Do-
cumento Técnico Campa-
nha de Vacinação contra 
a COVID-19 – 24ª Atua-
lização – 30 de setembro 
de 2021) e Estudante da 
saúde apresentar Carteira 
de Comprovante de Estu-
dante.
• Dose ADICIONAL (3ª 
dose) para Pessoas com 
60 anos e mais idade, que 
tomaram a 2ª dose há pelo 
menos 06 meses: apresen-
tar RG, CPF e compro-
vante da 2ª dose da vacina 
contra COVID-19, aplica-
da em Taubaté.
• Dose ADICIONAL (3ª 
dose) para Pessoas com 
alto grau de imunossu-
pressão, acima de 18 anos 
de idade e, com pelo me-
nos, 28 dias após a última 
dose do esquema vaci-
nal (2º dose ou dose úni-
ca, independentemente 
do imunizante aplicado). 
São consideradas pessoas 
com alto grau de imunos-
supressão indivíduos que 
possuem:
I – Imunodeficiência pri-
mária grave;
II – Quimioterapia para 
câncer;
III – Transplantados de 
órgão sólido ou de células 
tronco hematopoiéticas 

(TCTH) em uso de drogas 
imunossupressoras;
IV – Pessoas com HIV/
Aids;
V – Uso de corticóides em 
doses ≥20 mg/dia de pred-
nisona, ou equivalente, 
por ≥14 dias;
VI – Uso de drogas modi-
ficadoras da resposta imu-
ne *;
VII – Auto inflamatórias e 
doenças intestinais infla-
matórias;
VIII – Pacientes em tera-
pia renal substitutiva (he-
modiálise) e
IX – Pacientes com doen-
ças imunomediadas infla-
matórias crônicas.
* Drogas modificadoras 
de resposta imune consi-
deradas para fim de elegi-
bilidade a dose adicional 
da vacina para pessoas 
imunossuprimidas: Me-
totrexato; Leflunomida; 
Micofenolato de mofetila; 
Azatiprina; Ciclofosfami-
da; Ciclosporina; Tacro-
limus; 6- mercaptopuri-
na. Biológicos em geral 
(Infliximabe, Etanercept, 
Humira, Adalimumabe, 
Tocilizumabe, Canakinu-
mabe, Golimumabe, Cer-
tolizumabe, Abatacepte, 
Secukinumabe, Ustekinu-
mabe) e Inibidores da JAK 
(Tofacitinibe, Baracitinibe 
e Upadacitinibe).
Apresentar: RG, CPF e 
comprovante da 2ª dose 
da vacina ou dose única 
contra COVID-19, apli-
cada em Taubaté e a cópia 
do documento médico que 
comprove o alto grau de 
imunossupressão.
Locais:
1 – UBS MAIS Aeroporto
2 – UBS MAIS Chácara 
Reunidas Brasil
3 – UBS MAIS Gurilândia
4 – UBS MAIS Indepen-
dência
5 – UBS MAIS Mourisco
6 – UBS Mais Três Marias 
I (Fazendinha).

A Prefeitura de Taubaté re-
aliza neste sábado, dia 23 
de outubro, a Campanha 
de vacinação contra Co-
vid-19 das 8h às 17h.
Público:
– REPESCAGEM 1ª 
DOSE para:
• ADOLESCENTES de 12 
a 17 anos – Vacina: PFI-
ZER
Apresentar: RG, CPF ou 
Cartão SUS e o Cartão 
Sistema Informatizado 
Municipal – SIM ou com-
provante de residência 
Taubaté no próprio nome 
ou no nome do pai ou da 
mãe.
Atenção: caso o menor 
não esteja na presença de 
um adulto responsável, a 
vacinação deverá ocorrer 
diante da apresentação 
do TERMO DE ASSEN-
TIMENTO devidamente 
preenchido e assinado pe-
los pais e/ou responsáveis 
legais, em acordo com 
o disposto no art.142 do 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente, o qual este 
Termo fica retido no servi-
ço de saúde que procederá 
com a vacinação.
• Pessoas com 18 anos e + 
idade
Apresentar: RG, CPF e o 
cartão Sistema Informati-
zado Municipal – SIM ou 
comprovante de residência 
Taubaté no próprio nome 
ou no nome do pai ou da 
mãe.
• 2ª dose da Vacina PFI-
ZER Atentar ao agenda-
mento da sua carteira de 
vacinação de acordo com 
o Documento Técnico 
Campanha de Vacinação 
contra a COVID-19 – 25ª 
Atualização – 19 de outu-
bro de 2021:
– Para o público de 12 a 
17 anos de idade o inter-
valo entre a 1ª e 2ª doses 
deve ser de 8 semanas ou 
56 dias
– Para o público de 18 

Ponto Rural de Pindamonhangaba faz orientação 
sobre licenciamento, regularização, plantio, dentre 

outros

através do Parque do Tra-
bijú; projeto de incentivo 
ao aumento da arboriza-
ção da região do Ribeirão 
Grande, com participação 
do Programa Municipal de 
Doação de Mudas do Vi-
veiro Municipal; divulga-
ção e esclarecimento sobre 
ações da SMMA; orienta-
ção sobre como realizar 
denúncias ambientais e 
seus desdobramentos.
“Qualquer produtor que 
tenha dúvida ou necessi-
te de instruções sobre as 
questões pode nos procu-
rar para atendimento com 
nossos técnicos”, disse a 
secretária de Meio Am-
biente, Maria Eduarda San 
Martin.
Ela explicou que o serviço 
vai possibilitar um conta-
to direto com o produtor 
e morador da zona rural 

para esclarecer pontos que 
normalmente geram dúvi-
das, como regularização e 
licenciamento ambiental, 
dentre outros temas liga-
dos ao setor. “Essa orien-
tação vai sanar as dúvidas 
e deixar o proprietário 
instruído de como proce-
der em diversas ações que 
ele queria realizar em sua 
área, desde plantio, cul-
tivo, colheita, bem como 
serviços de construção, 
regras e leis ambientais. 
Acreditamos que isso será 
muito benéfico ao produ-
tor e ao morador de área 
rural”, completou a secre-
tária. Atualmente os aten-
dimentos ocorrem todas 
as terças-feiras no período 
das 8 às 12 horas no Ponto 
Rural - instalado dentro do 
centro comunitário do Ri-
beirão Grande.

O Ponto Rural de Pinda-
monhangaba orienta sobre 
diversos serviços e atua 
como um ‘braço’ da Pre-
feitura mais próximo aos 
proprietários rurais. Ele 
possibilita prestar aten-
dimento de serviços de 
várias secretarias, como 
Meio Ambiente, Cultura 
e Turismo, Educação, As-
sistência Social, Desen-
volvimento Econômico – 
criando um ambiente para 
concentrar diversos servi-
ços, oferecendo facilida-
des ao produtor.
Dentre os serviços de 
Meio Ambiente oferecidos 
estão: orientação de licen-
ciamento e regularização 
ambiental; divulgação de 
programas ambientais mu-
nicipais previstos: PSA, 
Feira do Produtor, ações 
de incentivo turístico rural 
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EXPEDIENTE

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-26, FLS. nº 9, Termo nº 7487
Faço saber que pretendem se casar FELIPE GONÇALVES ALVES MORGADO 
e TALITA CHRISPIM SALES, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural 
de Pindamonhangaba-SP, nascido no dia 16 de setembro de 1999, de estado civil 
solteiro, de profissão administrador, residente e domiciliado na Alameda dos Aga-
pantos, nº 150, Residencial Flor do Campo, Tremembé/SP, filho de CELSO ALVES 
MORGADO, de 63 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 08 de setembro 
de 1958 e de LUCIA MARIA GONÇALVES MORGADO, de 57 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascida na data de 29 de agosto de 1964, ambos residentes e domicilia-
dos em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 12 
de março de 2002, de estado civil solteira, de profissão administradora, residente e 
domiciliada na Alameda dos Agapantos, nº 150, Residencial Flor do Campo, Tre-
membé/SP, filha de DAVI DONIZETE SALES, de 45 anos, natural de Natividade 
da Serra/SP, nascido na data de 20 de abril de 1976 e de ROSILENE CHRISPIM 
SALES, de 38 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 21 de julho de 1983, 
ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório 
e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Defesa Civil de Caçapava 
realiza vistorias para 
atualização de dados 

sobre áreas de risco no 
município

ambiente, com dados para 
posterior análise técnica.
Após essa análise, será in-
ciado um plano de elimi-
nação gradual destas áreas 
de risco num trabalho con-
junto das secretarias mu-
nicipais de Obras; Plane-
jamento e Meio Ambiente; 
e Cidadania e Assistência 
Social, sob a Coordenação 
da Defesa Civil, com base 
nos níveis de riscos das 
áreas.
Plano Municipal de Redu-
ção de Riscos - No início 
deste mês, ocorreu uma 
reunião técnica entre a De-
fesa Civil e representantes 
da empresa para seleção 
de área com histórico de 
ocorrências que serão ve-
rificadas pelos técnicos.

O objetivo é a elaboração 
do Plano Municipal de Re-
dução de Riscos (PMRR) e 
o Plano Integrado de Ges-
tão de Riscos de Desastres 
Naturais (PIGRDN) da 
Unidade de Gerenciamen-
to de Recursos Hídricos.
Segundo a coordenação da 
Defesa Civil de Caçapa-
va, os recursos financeiros 
para elaboração deste pro-
jeto serão providos pelo 
Fundo Estadual de Recur-
sos Hídricos (FEHIDRO). 
Durante todo o processo, 
haverá outras visitas téc-
nicas e será realizada uma 
audiência pública sobre 
o tema, com data ainda a 
confirmar, e a apresenta-
ção da conclusão do traba-
lho para população.

A Defesa Civil de Caçapa-
va está realizando vistorias 
neste início do período de 
chuvas para atualização de 
dados referentes a áreas de 
risco de desastres no mu-
nicípio.
Atualmente, de acordo 
com a Defesa Civil, exis-
tem 14 áreas de risco em 
Caçapava, considerando 
todas as regiões do muni-
cípio. O estudo tem a fi-
nalidade de atualizar esses 
dados.
Estão sendo coletadas in-
formações pluviométricas 
e realizados registros foto-
gráficos, a fim de abastecer 
a empresa Regea Geolo-
gia, Engenharia e Estudos 
Ambientais, especializada 
em consultoria de meio 

Prefeitura sanciona Lei para a 
criação do Conselho Municipal da 

Juventude
gias de acompanhamen-
to e avaliação da política 
municipal para a juventu-
de; promover a realização 
de estudos, debates e pes-
quisas sobre a realidade da 
situação juvenil; apresen-
tar propostas de políticas 
públicas para a juventude; 
receber sugestões e opinar 
sobre denúncias; partici-
par da organização das 
conferências municipais; 
fomentar o intercâmbio 
entre organizações juve-
nis estaduais, nacionais e 
internacionais e elaborar 
o Plano Municipal da Ju-
ventude do Município, em 
consonância com as dire-
trizes estabelecidas pelos 

conselhos Estadual e Fe-
deral. 
O conselho será composto 
por representantes do Po-
der Público e da socieda-
de civil, com reconhecida 
ação na defesa e promoção 
dos direitos dos jovens.
 Ao todo serão 16 mem-
bros titulares e respectivos 
suplentes. 
A Lei prevê também a ins-
tituição do Fundo Munici-
pal de Apoio à Juventude, 
que pode ser constituído 
de verbas provenientes de 
doações de pessoas físicas 
e jurídicas, além de repas-
ses de verbas estaduais e 
federais, quando disponí-
veis.

Prefeitura de Caçapava 
sancionou a Lei 5.888, de 
14 de outubro, que dispõe 
sobre a criação do Conse-
lho Municipal da Juventu-
de, com o objetivo de for-
mular e propor diretrizes 
da ação governamental, 
voltadas à promoção de 
políticas públicas para os 
jovens. 
O conselho é vinculado à 
Secretaria de Cidadania 
e Assistência Social, têm 
autonomia administrativa 
e financeira e será com-
posto por membros do go-
verno e da sociedade civil.
Entre as ações que com-
petem ao conselho estão: 
decidir sobre as estraté-

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura 
de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 055/2021. Objeto: Contratação 
de Empresa para Realização de Processo Seletivo para Educação, Saúde e Admi-
nistração, Conforme Termo de Referência e Demais Anexos do Edital. Data para 
recebimento de proposta: das 09h00min do dia 23/10/2021, até às 09h00min do 
dia 09/11/2021; data da abertura de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 
09/11/2021; data de início da sessão pública: às10h00min do dia 09/11/2021, ho-
rário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br "acesso identificado no link - licitações". 
O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. 
Maiores informações através do telefone (12) 3112-9200.

EXTRATO DE CONTRATOS: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM – 101/2021 – CONTRA-
TADOS: HECTOR LUCIANO MARTINS TIMOTEO DE OLIVEIRA 28613247830 – OBJETO: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO – VIGÊNCIA: 10/09/2021 À 09/09/2022 – VALOR: R$ 15.000,00 – MODALIDA-
DE: DISPENSA Nº 231/2021; 102/2021 – CONTRATADOS: BRAS-MOVEL COMERCIAL LTDA EPP – OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE COM ESTRUTURA EM MADEIRA, CONFORME TERMO DE REFE-
RÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL – VIGÊNCIA: 10/09/2021 À 09/09/2022 – VALOR: R$ 38.292,50 – MO-
DALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021; 103/2021 – CONTRATADOS: LUIS G M RODRIGUES CLI-
NICA DE FISIOTERAPIA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS DE ECOTERAPIA, 
COM FORMAÇÃO EM FISIOTERAPIA PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO EM SAÚDE PÚBLICA PARA 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM/SP – VIGÊNCIA: 30/09/2021 À 29/09/2022 – VALOR: R$ 36.000,00 – 
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021; 104/2021 – CONTRATADOS: RESOFT CONSULTORIA E 
ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) INTEGRADO PARA 
AS ÁREAS: CONTÁBIL, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO, COMPRAS E LICITAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO 
DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, HOLERITE WEB, CONTROLE DE FREQUÊNCIA – PONTO ELE-
TRÔNICO, ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, SERVIÇOS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, SANEAMENTO, 
ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA, CONTROLE PATRIMONIAL, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
SAÚDE E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS), PROTOCOLO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CON-
TROLE INTERNO E EXECUÇÃO FISCAL – PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFE-
RÊNCIA – VIGÊNCIA: 30/09/2021 À 29/09/2022 – VALOR: R$ 355.248,96 – MODALIDADE: PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 043/2021; 105/2021 – CONTRATADOS: HECTOR LUCIANO MARTINS TIMOTEO DE OLIVEIRA 
28613247830 – OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES DE VIDEOS – VIGÊN-
CIA: 30/09/2021 A 29/09/2022 – VALOR: R$ 13.000,00 – MODALIDADE: DISPENSA Nº 232/2021.

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - 
080/2021 – DETENTORA: IRMÃO LUZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS II - VIGÊNCIA: 09/09/2021 À 
08/09/2022 - VALOR: R$ 174.635,70 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021; 081/2021 – DE-
TENTORA: PLINIO HALBEN CORREA EPP - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA 
E PARCELADA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS II - VIGÊNCIA: 09/09/2021 À 08/09/2022 - VALOR: R$ 8.090,00 
- MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021; 082/2021 – DETENTORA: IRMÃO LUZ MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATE-
RIAL DE MANUTENÇÃO - VIGÊNCIA: 10/09/2021 À 09/09/2022 - VALOR: R$ 174.635,70 - MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2021; 083/2021 – DETENTORA: ALINE NICÁCIO ME - OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE TINTAS E ACESSÓRIOS - VIGÊNCIA: 13/09/2021 
À 12/09/2022 - VALOR: R$ 208.500,00 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021; 084/2021 – 
DETENTORA: AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA EPP - OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE TINTAS E ACESSÓRIOS - VIGÊNCIA: 13/09/2021 
À 12/09/2022 - VALOR: R$ 99.150,50 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021; 085/2021 – DE-
TENTORA: PLINIO HALBEN CORREA EPP - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA 
E PARCELADA DE TINTAS E ACESSÓRIOS - VIGÊNCIA: 13/09/2021 À 12/09/2022 - VALOR: R$ 9.225,00 - 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021; 086/2021 – DETENTORA: BARBOSA TRUCK CENTER 
- OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PEÇAS DE VEÍCULOS 
PESADOS PARA REPOSIÇÃO - VIGÊNCIA: 13/09/2021 À 12/09/2021 - VALOR: R$ 42.074,01 - MODALIDA-
DE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2021; 087/2021 – DETENTORA: DDTEL COMERCIAL EIRELI - OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 
CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO - VIGÊNCIA: 14/09/2021 À 13/09/2021 - VALOR: R$ 130.200,00 - MODA-
LIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021.
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Prefeitura de Pinda  recebe projeto 
para lançamento do 

Residencial Evidências com 
expectativa de aquecer mercado da 

construção civil

vação final.
“Assim como os demais 
loteamentos, este será 
mais um importante em-
preendimento urbanístico 
de qualidade que Pinda-
monhangaba acolhe. Cer-
tamente, a tecnologia atre-
lada à análise técnica, será 
possível ter maior celeri-
dade nos trâmites, que são 
de responsabilidade do 
município, com a equipe 
multidisciplinar integrada 
em prol do crescimento da 
nossa cidade”, afirmou a 
secretária Marcela Franco.
Para o prefeito Dr. Isael 
Domingues, o investimen-
to confirma a expansão 
do mercado imobiliário. 
“Com certeza será mais 
um investimento impor-
tante que irá fomentar 
nossa economia e o mer-
cado da construção ci-
vil do município. Temos 
outros empreendimentos 
para receber, Pindamo-
nhangaba está de portas 
abertas para projetos que 
tragam qualidade urbana e 
que gerem emprego e ren-
da”, afirmou.
“Estávamos pensando em 
entrar no setor imobiliário 
e começamos a conversar 
com o Durval (da Exsa) 
que é um amigo com quem 
temos muito em comum. 
Nosso objetivo sempre foi 
o de entrar em um projeto 
com o qual concordásse-
mos, que tivesse a nossa 
cara e nos sentimos muito 
confortáveis com o Resi-
dencial Evidências”, conta 
Chitãozinho.
Além do lançamento, o 
cantor Chitãozinho virá 
para Pindamonhangaba 
com uma novidade para 
o Fundo Social de Solida-
riedade do município. Du-
rante o evento de apresen-
tação do empreendimento, 

o sertanejo irá presentear 
o Fundo Social com um 
violão autografado que 
poderá ser utilizado para 
uma ação entre amigos 
ou leilão visando reverter 
fundos para as ações do 
Fundo Social.
Crescimento e geração de 
empregos
Há quase duas décadas de 
experiência e qualidade 
em planejamento urbano, 
a Exsa Urbanismo, empre-
sa sediada em Indaiatuba, 
interior de São Paulo, tem 
como carro-chefe, empre-
endimentos horizontais, 
abertos e fechados, resi-
denciais e comerciais. São 
projetos compostos por in-
fraestrutura completa, que 
integram moradia, lazer e 
segurança.
Em Pindamonhangaba, a 
Exsa está presente desde 
meados de 2009 com os 
empreendimentos Resi-
dencial Village Splendo-
re, Portal dos Eucaliptos 
e lançará mais dois lotea-
mentos no próximo ano, o 
Jardim Paiol e o Residen-
cial Visconde da Palmeira. 
“Escolhemos Pindamo-
nhangaba para construir 
o próximo ‘Evidências’ 
por ser um município que 
sempre recebeu com bons 
olhos os empreendimen-
tos da ‘Exsa’, além de ser 
uma cidade organizada e 
em grande expansão”, en-
fatiza o presidente da Exsa 
Urbanismo, Durval Som-
bini.
Segundo Sombrini, com 
o novo projeto o empre-
endimento quer oferecer 
qualidade de vida, alinha-
do com segurança com 
expectativa de gerar apro-
ximadamente 4.500 em-
pregos diretos e indiretos 
durante a implantação dos 
residenciais.

O crescimento do mer-
cado imobiliário em Pin-
damonhangaba receberá 
novo investimento com 
o anúncio e apresentação 
do empreendimento Resi-
dencial Evidências. Nesta 
quinta-feira (21), o pre-
feito Dr. Isael Domingues 
receberá no município o 
cantor Chitãozinho e re-
presentantes da Exsa Ur-
banismo que oficializarão 
o protocolo para aprova-
ção do projeto.
O empreendimento, que 
recebe o nome de uma das 
músicas de sucesso da du-
pla sertaneja Chitãozinho 
e Xororó, contemplará a 
construção de dois lote-
amentos residenciais fe-
chados com aproximada-
mente 550 lotes cada, na 
região oeste da cidade, nas 
proximidades onde a Exsa 
Urbanismo já implantou o 
Loteamento Residencial 
Village Splendore.
Criado para integrar a ci-
dade e a natureza e pro-
porcionar aos moradores 
sofisticação, comodidade 
e segurança, a marca ‘Evi-
dências’ iniciou-se na ci-
dade de Indaiatuba (SP) e, 
atualmente, também está 
em Camaçari (BA), sendo 
um produto de sucesso. 
Em constante crescimen-
to, o ‘Residencial Evi-
dências’, em breve, estará 
expandindo sonhos por 
outros cantos do Brasil.
Segundo a Secretaria de 
Obras e Planejamento do 
município, o projeto do 
loteamento será analisado 
e após a pré-aprovação, de 
acordo com a legislação 
vigente, poderá ser enca-
minhado ao Graprohab 
para sua aprovação diante 
as normas estaduais, para 
que, ao seu retorno ao mu-
nicípio, possa ter sua apro-

tratamento, restauração, 
extração dentes, dentre 
outros procedimentos, os 
pacientes devem buscar 
as unidades de saúde nos 
bairros.
Além da análise por den-
tista, a inciativa contará 
com orientações e dis-
tribuição de escovas de 
dentes. Uma equipe da 
UniFunvic vai instruir as 
pessoas a realizarem a es-
covação de maneira corre-
ta.
A ação ainda conta com 
apoio da Sensodine, Ipro 
Radiologia, Alvo Segu-
rança, e Arte Design e Silk 
Screen.
Mais sobre o câncer de 
boca O câncer da boca 
(também conhecido como 
câncer de lábio e cavidade 
oral) é um tumor maligno 
que afeta lábios, estruturas 
da boca, como gengivas, 
bochechas, céu da boca, 
língua (principalmente as 
bordas) e a região embai-
xo da língua. A maioria 
dos casos é diagnosticada 
em estágios avançados.
De acordo com dados 
do Instituto Nacional do 
Câncer, anualmente são 
registrados mais de 15 
mil casos da doença e nú-
mero elevado de mortes, 
com mais de 6 mil por ano 
– principalmente em ho-
mens. Os principais sinais 
de câncer são: lesões (fe-
ridas) na cavidade oral ou 
nos lábios que não cicatri-
zam por mais de 15 dias; 
manchas/placas verme-
lhas ou esbranquiçadas na 
língua, gengivas, céu da 
boca ou bochechas; nódu-
los (caroços) no pescoço; 
rouquidão. Em casos mais 
avançados existe dificul-
dade de mastigar, de engo-
lir, de falar, de movimentar 
a língua, além de sensação 
de peso na garganta. Ta-
bagismo, consumo eleva-
do de álcool, exposição 
ao sol sem protetor solar, 
excesso de peso, além de 
infecção pelo vírus HPV e 
exposição a produtos quí-
micos aumentam conside-
ravelmente as chances de 

aparecimento da doença.
O câncer de boca pode ser 
detectado em fase inicial, 
o que permite tratamento 
mais efetivo e cura.
Quando uma lesão suspei-
ta é identificada, a biópsia 
(exame de um fragmento 
da lesão) deve ser realiza-
da. Se confirmado o cân-
cer, o paciente deve ser 
encaminhado para trata-
mento especializado.
O diagnóstico do câncer 
de cavidade oral normal-
mente pode ser feito com 
o exame clínico (visual), 
mas a confirmação de-
pende da biópsia. Alguns 
exames de imagem, como 
a tomografia computado-
rizada, também auxiliam 
no diagnóstico, e, princi-
palmente, ajudam a ava-
liar a extensão do tumor. 
O exame clínico associado 
à biópsia, com o estudo da 
lesão por tomografia (nos 
casos indicados) permitem 
definir o tratamento ade-
quado. As lesões iniciais 
podem ser avaliadas sem 
a necessidade de exame 
de imagem num primeiro 
momento. O diagnóstico 
inicial permite tratamen-
to com melhor resultado 
funcional, visto que tu-
mores diagnosticados em 
estágios mais avançados 
vão implicar em tratamen-
tos mais agressivos com 
maior chance de sequelas.
Na maioria das vezes o tra-
tamento é cirúrgico, tanto 
para lesões menores, com 
cirurgias mais simples, 
como para tumores maio-
res. A cirurgia normalmen-
te consiste na retirada da 
área afetada pelo tumor as-
sociada à remoção dos lin-
fonodos do pescoço e al-
gum tipo de reconstrução 
quando necessário. Nas le-
sões mais simples, muitas 
vezes é necessário apenas 
a retirada da lesão. Nos ca-
sos mais complexos, além 
do tratamento cirúrgico, é 
necessária realização de 
radioterapia para comple-
mentar o tratamento e ob-
ter melhor resultado cura-
tivo.

O Ônibus da Saúde da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba ficará na Praça 
Monsenhor Marcondes 
entre segunda-feira (25) e 
quarta-feira (27), das 8 às 
16h30, para atendimento 
de prevenção ao câncer 
bucal.
Haverá um dentista espe-
cializado em diagnóstico 
bucal atendendo pessoas 
para analisar possíveis 
casos de câncer bucal. Os 
pacientes que tiverem le-
sões suspeitas serão enca-
minhados para tratamento 
no CEO (Centro de Es-
pecialidades Odontológi-
cas).
De acordo com a assesso-
ra de saúde bucal de Pin-
damonhangaba, dentista 
Thaylla Lopes, a ação faz 
parte da campanha muni-
cipal de prevenção e trata-
mento ao câncer de boca 
e terá atendimentos de li-
vre demanda. “Todos que 
estiverem passando pela 
praça poderão receber 
orientações sobre o cân-
cer bucal, instruções so-
bre como escovar os den-
tes corretamente, além de 
atendimento com dentista 
especializado para análise 
bucal”, informou.
Ela ressaltou a importân-
cia do diagnóstico preco-
ce, pois assim “é possível 
um tratamento menos in-
vasivo e um prognóstico 
mais favorável. Por isso a 
campanha do câncer bucal 
é realizada todos os anos 
em Pindamonhangaba e a 
orientação da toda popula-
ção é fundamental. Pode-
mos salvar vidas diagnos-
ticando precocemente esse 
tipo de câncer”, afirmou.
Thaylla destacou que o 
objetivo é a análise de 
aspectos relacionados ao 
câncer bucal. “Serão aten-
dimento exclusivos com 
esse propósito, uma bus-
ca ativa para detecção de 
lesões precoces ou avan-
çadas que podem ser de 
câncer de boca, para ini-
ciarmos o imediato trata-
mento”. Para os serviços 
odontológicos de limpeza, 

Ônibus da Saúde de Pinda faz atendimento 
para prevenção do câncer bucal

Turismo de Pinda realiza City Tour com 
sorteados

pal, além da campanha de 
vacinação em diferentes 
faixas etárias. Segundo o 
prefeito de Ilhabela, Toni-
nho Colucci, as medidas 
adotadas no combate à 
Covid-19 foram importan-
tes para diminuir a taxa de 
internação e transmissão 
do vírus. “Modernizamos 
o Gripário Municipal, im-
plantamos mais uma Usina 
de Oxigênio, demos aten-
ção especial ao transporte 
coletivo para evitar aglo-
merações, promovemos o 
controle de acesso ao mu-

nicípio e realizamos esse 
importante acompanha-
mento diário de pacientes. 
Tudo isso nos colocou em 
patamares diferenciados 
e eficazes no controle da 
pandemia”, ressalta o Pre-
feito de Ilhabela, Toninho 
Colucci. Dos 8.010 casos 
confirmados da doença 
desde o início da pande-
mia em Ilhabela, 7.954 pa-
cientes já se recuperaram 
da doença, 13 estão em 
acompanhamento domi-
ciliar e um está internado 
fora do município.

Ilhabela completou nes-
ta quinta-feira (21/10) 23 
dias sem nenhum pacien-
te internado na UTI Co-
vid-19 instalada no Hos-
pital Mário Covas Junior. 
O último paciente que 
passou pela Unidade de 
Terapia Intensiva foi em 
28 de setembro. Ilhabela 
continua com as ações de 
combate à Covid-19, entre 
elas, o Programa de Moni-
toramento Domiciliar que 
realiza o acompanhamen-
to dos pacientes que pas-
sam pelo Gripário Munici-

Unidades Básicas de Saúde de Ilhabela 
abrem neste sábado (23/10) para vacinação 

contra Covid-19
direcionada aos pacientes 
que tomaram a 1ª há mais 
de 21 dias. 
Ainda no mesmo dia, será 
aplicada a 3ª dose ou re-
forço em idosos acima de 
60 anos, profissionais de 
saúde da rede pública ou 
privada (com intervalo 
de seis meses da 2ª dose) 

e pacientes imunossupri-
midos (após 28 dias da 2ª 
dose).
De acordo com o Sistema 
Vacivida do Governo do 
Estado, Ilhabela já apli-
cou 57.649 doses, sendo 
31.641 de 1ª dose, 23.659 
de 2ª dose, 1.488 de 3ª 
dose e 861 de dose única.

A Prefeitura de Ilhabela re-
aliza neste sábado (23/10) 
a vacinação contra Co-
vid-19, das 9h às 16h, em 
todas as Unidades Básicas 
de Saúde do município.
Pessoas acima de 12 anos 
poderão ser vacinados 
com a 1ª dose sem agen-
damento. Já a 2ª dose será 
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Ubatuba reforça volta às aulas 
com 100% da capacidade

cidade escolar, previsto 
para o dia 03 de novem-
bro. No dia 04 de outubro, 
a rede Municipal promo-
veu o retorno das aulas 
priorizando 100%, porém, 
respeitando o espaço de 
um metro quadrado entre 
as disposições das cartei-

ras. Agora, seguindo as 
recomendações do Gover-
no do Estado, o distancia-
mento de um metro entre 
os estudantes deixará de 
ser exigido no dia 03 de 
novembro. O uso de más-
caras e de álcool em gel 
continua obrigatório.

Durante o evento de capa-
citação dos gestores esco-
lares da Rede Municipal 
de Educação de Ubatuba, 
a secretária da pasta, Fati-
nha Barros, fez uma expla-
nação sobre as orientações 
referentes ao retorno das 
aulas com 100% da capa-

Ilhabela vence Prêmio 
Cidades Excelentes na 

categoria Eficiência 
Fiscal e Transparência

progressistas, que quando 
combinadas são capazes 
de gerar um alto nível de 
desenvolvimento humano. 
Nelas são oferecidos ser-
viços públicos de qualida-
de a população.
O instrumento utilizado na 
avaliação e julgamento da 
premiação é o Índice de 
Gestão Municipal Aquila 
(IGMA), que utiliza con-
ceitos de big data e reúne 
as informações públicas 
mais atualizadas de todos 
os municípios do país. 
Essa plataforma é estru-
turada com base em In-
teligência Artificial, que 
a partir de um algoritmo, 
consolida resultados de 
indicadores em uma única 
nota final.
“Foi um projeto longo de 
premiar o gestor público. 
São prefeitos que se des-
tacaram em meio a uma 
pandemia. Esse prêmio é 
o Oscar da gestão pública. 
Sabemos a vida difícil de 
um prefeito, que fica mui-
tas vezes gasta-se tempo 
e energia em responder 
questionamentos do Mi-
nistério Público”, disse 
Johnny Saad, presidente 
do Grupo Bandeirantes de 
Comunicação.
Raimundo Godoy, do Ins-

tituto Aquila, destacou que 
os dados coletados são de 
extremamente importância 
para ajudar os municípios. 
“É um legado que vamos 
deixar para ser de exemplo 
para todos os municípios 
do Brasil.
O secretário Estadual de 
Desenvolvimento Regio-
nal, Marco Vinholi, desta-
cou que a premiação sig-
nifica as melhores práticas 
de governo. “São os me-
lhores projetos e gestões, 
exemplos para o Estado 
de São Paulo. Que outros 
prefeitos se espelhem nes-
ses modelos de gestão”, 
comentou.
O Prefeito de Ilhabela, To-
ninho Colucci, ficou mui-
to feliz com a premiação. 
“Este é um reconhecimen-
to muito importante, prova 
da nossa dedicação e res-
ponsabilidade com o erário 
público, a transparência e 
principalmente a aplicação 
correta dos recursos públi-
cos da nossa cidade. Em 
pouco menos de um ano 
implantamos uma gestão 
séria e transparente, seja 
em licitações, contratos e 
no cuidado com os gastos 
públicos principalmente 
durante a pandemia. Muito 
feliz com a vitória”.

Ilhabela foi a vencedora 
do Prêmio Band Cidades 
Excelentes, que visa reco-
nhecer, fomentar e incen-
tivar a prática da gestão 
pública para melhorar a 
realidade dos municípios 
brasileiros.
A cidade foi a vencedo-
ra na categoria Eficiência 
Fiscal e Transparência 
para municípios entre 30 e 
100 mil habitantes. Na fi-
nal, a disputa foi contra as 
cidades de Louveira e São 
Pedro. Nessa categoria fo-
ram avaliados os seguin-
tes critérios: percentual 
de endividamento, auto-
nomia fiscal, capacidade 
de investir, investimento 
per capita, resultado fiscal 
e índice de transparência 
e aderência ao plano de 
contas.
A premiação foi entregue 
ao Prefeito Toninho Co-
lucci pelas mãos do diretor 
regional do Grupo Ban-
deirantes, Rodrigo Neves. 
Agora, Ilhabela vai para a 
disputa nacional, com os 
vencedores de cada Esta-
do.
As cidades excelentes são 
municípios, que podem 
ser equiparados com ci-
dades de referência, atra-
vés suas características 

Triatleta de Ubatuba orienta 
estudantes sobre participação 

em passeio ciclístico

rativo aos 384 anos da ci-
dade. O Passeio Ciclístico 
do Projeto “Educação Vi-
ária é Vital” acontece em 
parceria com a Associação 
de Ciclistas de Ubatuba, 
com concentração e sa-
ída às 9 horas da escola 
com percurso pela região 

O triatleta de Ubatuba, 
Maicon Amaro, esteve na 
EM Maria Josefina Giglio 
Silva, no bairro Estufa II, 
nesta quinta-feira, 21, para 
orientar os alunos sobre 
segurança viária visando o 
passeio ciclístico do próxi-
mo sábado, 23, comemo-

central e encerramento 
na pista de skate da Praça 
Capricórnio. Na ocasião, a 
supervisora de Educação, 
Rosângela Fernandes, e a 
professora Telma Raizer 
representaram a secretária 
de Educação, Fatinha Bar-
ros.

Ubatuba realiza mutirão 
de rastreamento de

 câncer bucal

gião dentista. Atenção: o 
foco é na suspeita de cân-
cer; não será realizado tra-
tamento bucal de queixas 
comuns. Não é preciso en-
caminhamento da unida-
de básica de saúde; basta 
comparecer a partir das 8 
horas na av. Rio Grande 
do Sul, 710 – Centro, le-
vando documento de iden-
tidade com foto.
No mesmo dia e local, 
também acontecem ativi-

A prevenção ao câncer é o 
foco de uma série de ati-
vidades programadas pelo 
Centro de Especialidades 
Médicas no sábado, 23 de 
outubro, no horário das 8 
às 14 horas.
Pacientes que apresentem 
algum tipo de lesão na 
boca poderão comparecer 
ao Centro de Especialida-
des Odontológicas para 
exame e avaliação de risco 
de câncer bucal por cirur-

dades do Outubro Rosa, 
voltadas para a prevenção 
do câncer de mama e de 
colo do útero, com coleta 
de preventivo e exames 
da mama. Para ter acesso, 
é necessário apresentar o 
RG e Cartão SUS. A pro-
gramação inclui ainda pa-
lestra, sorteios de brindes, 
aula de zumba e dia de 
beleza com cabeleireiro e 
manicure. Divulgue e par-
ticipe!

Programa SOS Ilhabela: 
Prefeitura inicia pagamento 

da última parcela do 
auxílio emergencial

verno Federal com domi-
cílio em Ilhabela.
O auxílio será creditado 
automaticamente na Pou-
pança Digital ou na Pou-
pança Social Digital do 
beneficiado e a movimen-
tação do dinheiro realiza-
da nos terminais Caixa, 
nas Lotéricas ou pelo apli-
cativo Caixa TEM.
Com o pagamento da 3ª 

A Prefeitura de Ilhabe-
la iniciou esta semana o 
pagamento da 3ª e última 
parcela do auxílio finan-
ceiro emergencial desti-
nado a população de baixa 
renda. O benefício de R$ 
500 será repassado para 
mais de 3 mil famílias que 
estavam inscritas até 30 de 
junho de 2021 no Cadastro 
Único (CadÚnico) do Go-

parcela, a Prefeitura de 
Ilhabela encerra assim o 
repasse do segundo lote. 
Neste ano foram liberadas 
seis parcelas do auxílio 
emergencial SOS Ilhabe-
la: abril, maio e junho (1º 
lote) e agosto, setembro e 
outubro (2º lote). 
O investimento da Prefei-
tura de Ilhabela ultrapassa 
R$ 9 milhões.


