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Secretaria de Saúde de
Ubatuba implementa
posto de retaguarda para
síndrome gripal

A Secretaria Municipal de
Saúde informa que já está
em funcionamento a unidade de retaguarda para
atendimento de pessoas
com sintomas gripais leves. O atendimento é feito
no Centro de Especialidades Médicas (o “Postão”),
na avenida Rio Grande do
Sul, 710, no Centro.
Na quinta-feira, dia 30, o
atendimento é realizado
das 8h às 17h. Na sexta-feira, 31, das 8h às 13h.
Já na primeira semana de
janeiro, do dia 3 ao dia 7,
o atendimento acontecerá
das 8h às 17h.
A decisão de implementar
o atendimento no Postão
se deve à necessidade de
retaguarda à Santa Casa
diante do aumento de procura pelo serviço de saúde

e ao cenário epidemiológico atual no país de aumento de casos de gripe causados pela variante H3N2
do vírus Influenza, responsável pela gripe comum e
resfriados. Até o momento, Ubatuba registrou um
caso confirmado laboratorialmente da gripe causada
pela variante H3N2.
Somente no dia 27, dos
cerca de 900 atendimentos
feitos pela Santa Casa, 495
foram relativos a problemas de ordem respiratória,
seja na pediatria respiratória ou no consultório para
casos suspeitos de Covid-19.
Assim, em caso de sintomas como febre alta,
inflamação na garganta,
calafrios, perda de apetite, irritação nos olhos,

vômito, dores articulares,
tosse, mal-estar e diarreia,
principalmente em crianças, compareça à unidade
de retaguarda. Da mesma
forma que a Covid-19, a
transmissão da gripe também acontece por meio de
gotículas liberadas no ar
quando a pessoa gripada
tosse ou espirra. Por isso,
a secretaria de Saúde reforça as orientações preventivas de uso de máscara, evitar aglomerações,
manter distanciamento físico e higienizar as mãos
adequadamente, com água
e sabão ou álcool em gel.
Após o dia 7 de janeiro, a
secretaria avaliará a necessidade de continuar ou não
o serviço de retaguarda a
partir do volume de atendimentos.

Virada do Ano em Ilhabela terá
queima de fogos sem estampido e
show de drones

A campanha segue em frente em
Tremembé e continua arrecadando
lacres.

A campanha do Lacre Solidário não para!
Continuamos arrecadando
lacres de latas de alumínio,
e já estamos em busca da
terceira cadeira de rodas.
O Lacre Solidário, além de
ser um apoio na conquista de cadeiras de rodas, é
uma excelente maneira de
dar o destino certo para lacres de alumínio e fazer a
devida reciclagem.
Nas comemorações de fim
de ano lembre-se dessa
campanha.
Na hora de separar o lixo
para a coleta faça também
a separação dos lacres de
latinhas que foram utilizadas e entregue nos pontos
de coleta em Tremembé:
CONFIRA
ALGUNS
PONTOS DE ARRECA-

DAÇÃO:
Bar do Lino
Casa de Ração Avenida
Bar da Bia
Bar do Caveira
Leite na Pista
Empório Serra a Vista
Adega do Chicão
Bora lá
Ellen Toledo
St Adega (antiga Adega do
Felipe)
Depósito de bebidas Oliveira
Bar do Tidi
Bar do Toninho
Bar do Bodinho
Bar do Moacir
Adega dois Irmãos
Bar do Carioca
Restaurante e Lanchonete
Bom sabor
Padaria Pão Vale
Gu Macri

Padaria do Hélio
Bar do Miselso
Padaria Parque das Fontes
Bell Lanches
Oscar salgados
Bar do Alemão
Pastelaria da Juju
Delícias da Laly
Supermercado do Compadre
Condomínio Portal do Sol
Rede Municipal de Ensino
Restaurante Gamela
Restaurante Hora do Rango
Restaurante Sabor da Terra
Conveniência do Posto de
gasolina Corsan
Wizard Idiomas
Escola adventista
SUA ATITUDE PODE
FAZER A DIFERENÇA
NA VIDA DE MUITA
GENTE.

Na área da Segurança Pública o grande investimento foi o aprimoramento do
CSI (Centro de Segurança
Integrada), que atua 24 horas monitorando as mais
de 1.000 câmeras instaladas em todos os acessos à
cidade, principais cruzamentos de vias públicas e
nos próprios prédios públicos.
Com essa ação, a GCM,

Polícia Militar e Civil realizaram durante o ano
diversos flagrantes que
resultaram na prisão de
infratores e na recuperação de diversos produtos
de furto. No bairro Terra
dos Ipês, por exemplo, as
câmeras e o alarme da cidade evitaram a realização
de furto numa unidade de
saúde. A ação também ajuda na economicidade da

gestão, uma vez que diversos patrimônios públicos
que são danificados, após
identificação, o município
realiza processo de identificação para ressarcimento
do prejuízo, como recentemente ocorrido no conjunto de semáforos na Av. Antônio Pinheiro Jr (Campo
Alegre). Anteriormente,
esses gastos eram absorvidos pelo poder público.

Câmeras de
monitoramento de Pinda
frustram ações e ajudam
na prisão de suspeitos
A Virada do Ano em Ilhabela terá a tradicional
queima de fogos sem estampido,
acompanhada
do show de drones no céu
da cidade. Ao todo, serão
quatro pontos de queima
de fogos sem estampido:
Vila, Perequê, Praia Grande e Portinho.

Já o show de drones com
mensagens e imagens será
realizada às 20h do dia 30,
no bairro do Perequê e no
dia 31, na Vila – Centro
Histórico de Ilhabela, também às 21h.
“Desejamos que todos
passem uma excelente virada de ano em Ilhabela.

Vale ressaltar que as regras
sanitárias continuam sendo mantidas, ou seja, em
locais públicos é exigido
o uso de máscara e o passaporte vacinal precisa ser
apresentado nos comércios
locais”, declarou o Prefeito de Ilhabela, Toninho
Colucci.
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
069/2021 – No dia 30 de dezembro de 2021, depois de constatada
a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente,
Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de
Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Eletrônico Nº
069/2021, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Contratação de
Empresa para Fornecimento de Combustível Tipo Gasolina e Óleo
Diesel S10, à empresa: BV MIGOTO & MIGOTO LTDA, com valor
total de R$ 1.463.622,40. Fica a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
070/2021 – No dia 30 de dezembro de 2021, depois de constatada
a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente,
Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de
Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Eletrônico Nº
070/2021, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de
Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Cestas Básicas para os
Servidores Municipais, à empresa TCBASE COMERCIAL LTDA, com
valor total de R$ 1.958.400,00. Fica a empresa convocada a assinar
a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta
publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
072/2021 – No dia 30 de dezembro de 2021, depois de constatada
a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente,
Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de
Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Eletrônico Nº
072/2021, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de
Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Água Mineral e Gás de
Cozinha, Conforme Termo de Referência e Demais Anexos do Edital,
à empresa: COMERCIAL TITICA GAS LTDA EPP, com valor total de
R$ 270.540,00. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL A Prefeitura Municipal de Potim torna público o resultado de abertura
dos envelopes de Proposta Comercial referente à Tomada de Preços
Nº 013/2021 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE WIRELESS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DE POTIM/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na data de
30/12/2021 no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal,
reuniu-se a Comissão nomeada através Portaria Nº 190/2021, para
julgamento dos preços apresentados. Após aberto o envelope chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 1º COLOCADO: CITY
CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI, com valor total
de R$ 175.000,00. Fica aberto o prazo recursal. Bruno C. F. Abreu –
Presidente da Comissão de Licitações.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-26, FLS. nº 31, Termo nº 7530
Faço saber que pretendem se casar LUIZ GUSTAVO GIGLIOTTI DA SILVA e ELOÁ DE OLIVEIRA COSTA MAGALHÃES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro.
O habilitante é natural de Cruzeiro-SP, nascido no dia 07 de junho de 1992, de estado civil solteiro, de profissão engenheiro
mecânico, residente e domiciliado na Rua Mamboré, nº 180, Parque das Fontes, Tremembé/SP, filho de LUIZ CLAUDIO
DA SILVA, de 55 anos, natural de Cruzeiro/SP, nascido na data de 28 de novembro de 1966 e de TAÍS DAS GRAÇAS CARVALHO GIGLIOTTI DA SILVA, de 53 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 25 de agosto de 1968, ambos residentes e domiciliados em Caçapava/SP. A habilitante é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida no dia 04 de maio de 1993,
de estado civil solteira, de profissão engenheira civil, residente e domiciliada na Rua Mamboré, nº 180, Parque das Fontes,
Tremembé/SP, filha de MAURILIO MAGALHÃES, falecido em Taubaté/SP na data de 27 de agosto de 2000 e de MAISA DE
OLIVEIRA COSTA MAGALHÃES, de 50 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 16 de agosto de 1971, residente
e domiciliada em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para
ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

Caminhão atropela
ciclista em Ubatuba
Nesta tarde de quinta-feira
(30), um caminhão atropelou um ciclista. O acidente
aconteceu na avenida Rio
Grande do Sul, já na altura
do bairro Estufa I, em Ubatuba. A colisão bloqueou
a entrada de acesso para
Rodovia. O trânsito sentido rodovia está interditado
até que o atendimento e o
resgate da vítima seja feita.
Equipes de resgate já estão
no local.
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Tremembé reforça o pedido aos munícipes que
continuem seguindo todos os protocolos
sanitários que também são usados no combate a
Covid-19.
Com o aumento na procura por atendimento de pessoas com sintomas gripais
nas unidades de saúde de
todo o país, a Secretaria
de Saúde de Tremembé
reforça o pedido aos munícipes que continuem seguindo todos os protocolos
sanitários que também são
usados no combate a Covid-19.
CONTINUE COM A
PREVENÇÃO:
Lave as mãos com frequência
Use sempre álcool em gel
Dê preferência para circulação em ambientes abertos. Use sempre máscara
Vacine-se
(Importante

completar o ciclo de vacinação contra a Covid-19)
Mantenha-se
protegido
contra as variantes da gripe e contra a Covid-19 seguindo as recomendações!
E fique ligado aos sintomas:
SINTOMAS MAIS COMUNS DA GRIPE H3N2:
Febre Alta
Dores de cabeça
Cansaço
Tosse (geralmente seca)
Dores no corpo
Coriza
SINTOMAS MAIS COMUNS DA COVID-19
Febre
Cansaço
Tosse (geralmente seca)

Dores no corpo
Dor de garganta
Dor de Cabeça
Falta de ar
Perda do olfato
Perda do paladar
IMPORTANTE:
Tome a vacina contra Covid-19, e aumento sua proteção contra essa doença.
A vacina atual contra a influenza não protege contra
a variante H3N2 (Darwin),
que está circulando no
pais, porém protege contra
outros subtipos da doença.
A VACINA CONTRA A
VARIANTE H3N2 DARWIN ESTARÁ DISPONÍVEL NO BRASIL EM
2022
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