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Secretaria de Saúde de 
Ubatuba implementa 

posto de retaguarda para 
síndrome gripal

e ao cenário epidemiológi-
co atual no país de aumen-
to de casos de gripe cau-
sados pela variante H3N2 
do vírus Influenza, respon-
sável pela gripe comum e 
resfriados. Até o momen-
to, Ubatuba registrou um 
caso confirmado laborato-
rialmente da gripe causada 
pela variante H3N2.
Somente no dia 27, dos 
cerca de 900 atendimentos 
feitos pela Santa Casa, 495 
foram relativos a proble-
mas de ordem respiratória, 
seja na pediatria respirató-
ria ou no consultório para 
casos suspeitos de Co-
vid-19.
Assim, em caso de sin-
tomas como febre alta, 
inflamação na garganta, 
calafrios, perda de ape-
tite, irritação nos olhos, 

vômito, dores articulares, 
tosse, mal-estar e diarreia, 
principalmente em crian-
ças, compareça à unidade 
de retaguarda. Da mesma 
forma que a Covid-19, a 
transmissão da gripe tam-
bém acontece por meio de 
gotículas liberadas no ar 
quando a pessoa gripada 
tosse ou espirra. Por isso, 
a secretaria de Saúde re-
força as orientações pre-
ventivas de uso de más-
cara, evitar aglomerações, 
manter distanciamento fí-
sico e higienizar as mãos 
adequadamente, com água 
e sabão ou álcool em gel.
Após o dia 7 de janeiro, a 
secretaria avaliará a neces-
sidade de continuar ou não 
o serviço de retaguarda a 
partir do volume de aten-
dimentos.

A Secretaria Municipal de 
Saúde informa que já está 
em funcionamento a uni-
dade de retaguarda para 
atendimento de pessoas 
com sintomas gripais le-
ves. O atendimento é feito 
no Centro de Especialida-
des 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 pro-
cura pelo serviço de saúde 

A campanha segue em frente em 
Tremembé e continua arrecadando 

lacres.

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 Oli-
veira 
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 Compa-
dre
Condomínio Portal do Sol
Rede Municipal de Ensino
Restaurante Gamela 
Restaurante Hora do Ran-
go 
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.

A campanha do Lacre So-
lidário 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 conquis-
ta de cadeiras de rodas, é 
uma excelente maneira de 
dar o destino certo para la-
cres 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 utiliza-
das e entregue nos pontos 
de coleta em Tremembé: 
CONFIRA ALGUNS 
PONTOS DE ARRECA-

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

show de drones

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, tam-
bém às 21h.
“Desejamos que todos 
passem uma excelente vi-
rada de ano em Ilhabela. 

Vale ressaltar que as regras 
sanitárias continuam sen-
do mantidas, ou seja, em 
locais públicos é exigido 
o uso de máscara e o pas-
saporte vacinal precisa ser 
apresentado nos comércios 
locais”, declarou o Prefei-
to de Ilhabela, Toninho 
Colucci.

A Virada do Ano em Ilha-
bela terá a tradicional 
queima de fogos sem es-
tampido, acompanhada 
do show de drones no céu 
da cidade. Ao todo, serão 
quatro pontos de queima 
de fogos sem estampido: 
Vila, Perequê, Praia Gran-
de e Portinho.

Câmeras de 
monitoramento de Pinda 
frustram ações e ajudam 
na prisão de suspeitos

Polícia Militar e Civil re-
alizaram durante o ano 
diversos flagrantes que 
resultaram na prisão de 
infratores e na recupera-
ção de diversos produtos 
de furto. No bairro Terra 
dos Ipês, por exemplo, as 
câmeras e o alarme da ci-
dade evitaram a realização 
de furto numa unidade de 
saúde. A ação também aju-
da na economicidade da 

gestão, uma vez que diver-
sos patrimônios públicos 
que são danificados, após 
identificação, o município 
realiza processo de identi-
ficação para ressarcimento 
do prejuízo, como recente-
mente ocorrido no conjun-
to de semáforos na Av. An-
tônio Pinheiro Jr (Campo 
Alegre). Anteriormente, 
esses gastos eram absorvi-
dos pelo poder público.

Na área da Segurança Pú-
blica o grande investimen-
to foi o aprimoramento do 
CSI (Centro de Segurança 
Integrada), que atua 24 ho-
ras monitorando as mais 
de 1.000 câmeras instala-
das em todos os acessos à 
cidade, principais cruza-
mentos de vias públicas e 
nos próprios prédios públi-
cos.
Com essa ação, a GCM, 
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EXPEDIENTE

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 MAGA-
LHÃES, 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 CAR-
VALHO GIGLIOTTI DA SILVA, de 53 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 25 de agosto de 1968, ambos resi-
dentes 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. 

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 Con-
trato 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 Regis-
tro 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 ESPECIALI-
ZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA IMPLEMENTA-
ÇÃO DE REDE WIRELESS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE POTIM/SP, CONFORME AS ESPECIFI-
CAÇÕES 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 che-
gou-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.

completar o ciclo de vaci-
nação contra a Covid-19)
Mantenha-se protegido 
contra as variantes da gri-
pe e contra a Covid-19 se-
guindo as recomendações! 
E fique ligado aos sinto-
mas:
SINTOMAS MAIS CO-
MUNS DA GRIPE H3N2:
Febre Alta
Dores de cabeça 
Cansaço
Tosse (geralmente seca)
Dores no corpo 
Coriza
SINTOMAS MAIS CO-
MUNS 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 Co-
vid-19, e aumento sua pro-
teção contra essa doença. 
A vacina atual contra a in-
fluenza 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 DA-
RWIN ESTARÁ DISPO-
NÍVEL NO BRASIL EM 
2022

Com o aumento na procu-
ra por atendimento de pes-
soas com sintomas gripais 
nas unidades de saúde de 
todo o país, a Secretaria 
de Saúde de Tremembé 
reforça o pedido aos mu-
nícipes que continuem se-
guindo todos os protocolos 
sanitários que também são 
usados no combate a Co-
vid-19.
CONTINUE COM A 
PREVENÇÃO:
Lave as mãos com frequ-
ência
Use sempre álcool em gel
Dê preferência para circu-
lação em ambientes aber-
tos. Use sempre máscara 
Vacine-se (Importante 

Tremembé reforça o pedido aos munícipes que 
continuem seguindo todos os protocolos 

sanitários que também são usados no combate a 
Covid-19.

Nesta tarde de quinta-feira 
(30), um caminhão atrope-
lou um ciclista. O acidente 
aconteceu na avenida Rio 
Grande do Sul, já na altura 
do bairro Estufa I, em Uba-
tuba. A colisão bloqueou 
a entrada de acesso para 
Rodovia. O trânsito senti-
do rodovia está interditado 
até que o atendimento e o 
resgate da vítima seja fei-
ta.
Equipes de resgate já estão 
no local.

Caminhão atropela 
ciclista em Ubatuba
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