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Saúde atende 1.178 casos de síndrome gripal
no fim de semana em Ubatuba

Somente no último sábado e domingo, dias 8 e 9,
um total de 1.178 pessoas
buscaram por atendimento de síndrome gripal na
Santa Casa de Ubatuba e
nos Prontos Atendimentos
da Maranduba e do Ipiranguinha.
O surto de gripe que se
espalhou pelo país tem
aumentado consideravelmente o número de atendimentos nas unidades de
saúde do município.
Como medida de prevenção, a partir desta segunda-feira, todos os postos
de saúde de Ubatuba atenderão das 13h às 17h, com
funcionamento de segunda a sexta-feira, os mora-

dores que apresentarem
sintomas leves de gripe
ou resfriado. A secretária
adjunta de Saúde, Tatiana
Mansur, explica que quem
mora em Ubatuba pode dirigir-se ao postinho mais
próximo de sua residência
e que turistas devem, preferencialmente, procurar
os PAs e a Santa Casa.
Como os sintomas de gripe e Covid-19 são muito parecidos, a secretária informa que a equipe
médica avaliará todas as
situações e que os casos
suspeitos de Covid serão
notificados e encaminhados para a realização de
exames de comprovação,
de acordo com o protocolo

estadual vigente.
Com a expansão dos
atendimentos, o posto de
retaguarda instalado no
Centro de Especialidades
Médicas, o Postão, foi desativado.
A nova medida de expandir os atendimentos
de síndrome gripal prevê
mais agilidade nas consultas, sem que o paciente tenha que se locomover em
grandes distâncias.
A Secretaria de Saúde reafirma a necessidade de
manter o distanciamento
social, usar máscara de
proteção e higienizar corretamente as mãos para a
prevenção da gripe e da
Covid-19.

Secretaria de Mobilidade Taubaté
ressalta a importância da Prevenção no
Trânsito
A Prefeitura de Ilhabela
decidiu ampliar, nesta terça-feira (11/1), os leitos de
Enfermaria Covid-19. A
medida foi anunciada pelo
prefeito Toninho Colucci em função do aumento
de casos da doença na cidade, aliado à procura de
atendimento por causa de
síndrome gripal e do vírus
Influenza.
Serão ampliados os leitos
de Enfermaria Covid-19
que funcionam no espaço onde hoje funciona o
CAPS (Centro de Apoio
Psicossocial). “A cada 200
testes realizados na cidade, pelo menos 30% estão
apontando positivo para
Covid-19.
Estamos recebendo muitas
pessoas na cidade e esse
percentual tem se mantido nos últimos 10 dias,
pelo menos. Por conta da
procura por atendimento,
decidimos reativar os leitos e suspender temporariamente as cirurgias eletivas”, explica o Prefeito de
Ilhabela, Toninho Colucci.
Segundo ele, a administração está em busca da contratação de mais profissionais para o atendimento de
pacientes.
“A gente não encontra
muitos profissionais disponíveis no mercado,
mas não estamos medindo esforços para fazer da
melhor forma. A ideia é já
termos mais profissionais
esta semana”.

Colucci informou ainda
que retomar a barreira sanitária na cidade não teria
o mesmo efeito como foi
feito no auge da pandemia. “O vírus já está na
cidade e esse controle de
acesso não teria o mesmo
efeito”, explicou.
Atendimento e testagem
Como os sintomas da gripe são parecidos com a da
Covid-19 e da Influenza,
os pacientes que vão até
as Unidades de Saúde,
Gripário ou Hospital Mário Covas realizam teste
rápido de antígeno e, em
casos positivos, coletam
também o exame RT-PCR.
Após esses procedimentos, são medicados e orientados a fazer isolamento
em casos mais simples.
Os casos mais graves são
direcionados ao Gripário
Municipal e os que necessitam de internação
ao Hospital Mário Covas
Junior. Além do Gripário
Municipal e o Hospital
Mário Covas Junior, que
funcionam 24 horas, Ilhabela conta com o Posto de
Saúde da Barra Velha com
horário de funcionamento
estendido até às 21h.
A Prefeitura de Ilhabela informa que continua
a disposição com Posto
de Testagem Rápida Covid-19, que funciona no
PEII da Barra Velha, sempre de segunda a sexta-feira das 9h às 17h. O PEII
da Barra Velha fica na Rua
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Antônio Carlos Aires da
Fé, em frente à Igreja Nossa Senhora Aparecida.
Vacinação
Ilhabela continua com
a campanha contra Covid-19 com vacinação da
3ª dose (reforço) para pessoas acima de 18 anos, a
partir de 120 dias após a
última dose do esquema
vacinal (segunda dose),
independente do imunizante aplicado, além da 1ª
e 2ª dose para pessoas acima de 12 anos.
Quem ainda não se vacinou pode procurar uma
Unidade de Saúde, de segunda a sexta-feira, das
8h às 15h, ou o Posto Fixo
de Vacinação contra Covid no Espaço Carolina,
das 9h às 18h, que fica ao
lado do Posto de Saúde do
Perequê, na Rua Carolina
Vanderstappen, 275, no
Perequê.
“Precisamos manter os
protocolos: usar as máscaras, higienizar as mãos
e se vacinar. Não vamos
medir esforços para passar por mais esse período.
Peço compreensão, pois
os nossos profissionais estão fadigados, mas todos
serão atendidos”, salienta
Colucci.
Importante ressaltar que
continua em vigor o decreto que obriga o uso de
máscaras na cidade e o
passaporte vacinal (com
duas doses) para entrar
nos comércios da cidade.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-26, FLS. nº 34, Termo nº 7536
Faço saber que pretendem se casar ADALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA e LAÍZ NEVES FIGUEIRA,
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 22 de janeiro de 1985, de estado civil solteiro,
de profissão metalúrgico, residente e domiciliado na Avenida General Gabriel da Fonseca, nº 207, Centro,
Tremembé/SP, filho de JUCELINO PAULO DE OLIVEIRA, de 65 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na
data de 25 de agosto de 1956, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de JANDIRA DOS SANTOS DE
OLIVEIRA, falecida em Taubaté/SP na data de 15 de janeiro de 2020. A habilitante é natural de Taubaté-SP,
nascida no dia 06 de março de 1990, de estado civil solteira, de profissão assistente administrativo, residente e
domiciliada na Avenida General Gabriel da Fonseca, nº 207, Centro, Tremembé/SP, filha de LUIZ CLAUDIO
FIGUEIRA, e 59 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 11 de março de 1962 e de ELISETE NEVES
FIGUEIRA, de 56 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 14 de abril de 1965, ambos residentes e
domiciliados 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.
Livro D-26, FLS. nº 34, Termo nº 7537
Faço saber que pretendem se casar LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS e JESSICA EUFRASIO XAVIER, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil
Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido a 18 de julho de 1996, de estado civil solteiro, de
profissão vendedor, residente e domiciliado na Avenida Vereador Eduardo Camões Neto, nº 339, Flamboyant,
Tremembé/SP, filho de PEDRO CARLOS ALVES DOS SANTOS, de 60 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 29 de junho de 1961 e de MARLENE FRÓES SANTOS, de 56 anos, natural de Tremembé/
SP, nascida na data de 21 de junho de 1965, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante
é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida no dia 07 de outubro de 1995, de estado civil divorciada, de profissão vendedora, residente e domiciliada na Avenida Tremembé, nº 108, Fundos, Jardim Santana, Tremembé/SP,
filha de LAISIR EUFRASIO XAVIER, de 67 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 23 de julho de
1954, 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.
Livro D-26, FLS. nº 35, Termo nº 7538
Faço saber que pretendem se casar BRUNO FELIPE DIAS FONSECA DA SILVA e YARA VITÓRIA DA
SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil
Brasileiro. O habilitante é natural de Campos do Jordão-SP, nascido no dia 04 de fevereiro de 1999, de estado
civil solteiro, de profissão ajudante de carpinteiro, residente e domiciliado na Alameda das Papoulas, nº 24,
Flor do Campo, Tremembé/SP, filho de CLÁUDIO DA SILVA, de 47 anos, natural de Campos do Jordão/SP,
nascido na data de 13 de setembro de 1974 e de IVONE DIAS FONSECA DA SILVA, de 48 anos, natural
de Presidente Prudente/SP, nascida na data de 15 de novembro de 1973, ambos residentes e domiciliados em
Tremembé/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 10 de novembro de 2000, de estado civil
solteira, de profissão estudante, residente e domiciliada na Estrada Municipal do Poço Grande, nº 3400, Jardim
Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filha de CREUSA PEREIRA DA SILVA, de 43 anos, natural de Mairiporã/
SP, nascida na data de 05 de junho de 1978, residente e domiciliada em Mairiporã/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.

Secretaria de Mobilidade Taubaté ressalta
a importância da Prevenção no Trânsito
A Prefeitura de Taubaté através da Secretaria
de Mobilidade Urbana
faz parte do programa
Município Laço Amarelo do Observatório
Nacional de Segurança
Viária (ONSV) e durante o mês de janeiro
divulga conteúdos com
foco na conscientização para um trânsito
mais seguro pela população.
Taubaté é um dos diversos municípios que
se tornaram parceiros no programa Laço

Amarelo, que tem
realizado por todo o
país a disseminação
de conteúdos que tratam da importância de
um
comportamento
responsável, seguro e
preventivo no trânsito a fim de reduzir os
índices de acidentes,
estabelecendo assim
parcerias com diversas
entidades, órgãos, empresas e Prefeituras.
A Prefeitura de Taubaté
entende da importância
de ações relacionadas a
segurança viária e atra-

vés da Secretaria de
Mobilidade Urbana se
mantem engajada nos
movimentos que contribuem para educação
e informação, como
a Semana Municipal
de Trânsito realizada
na cidade no mês de
dezembro e o Maio
Amarelo, que em 2021
contou com diversas
lives educativas, que
aconteceram também
em parceria com Observatório
Nacional
de Segurança Viária –
ONSV e outros órgãos.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2022 - A Prefeitura
Municipal de Potim, no uso de suas atribuições legais, torna público a convocação dos candidatos classificados no Concurso Público 01/2019 - CARGOS: AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO - A relação de classificados na integra e
demais informações estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Potim
– www.potim.sp.gov.br. Os candidatos aprovados serão também convocados por
correspondência conforme o disposto no item 10.15 do Edital. Potim, 13 de Janeiro de 2022. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 001/2022.
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Medicamentos de Uso Comum, Demanda Judicial e Uso Veterinário. Data
para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 12/01/2022, até
às 08h00min do dia 25/01/2022; data da abertura de propostas: das
08h00min às 09h00min do dia 25/01/2022; data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 25/01/2022, horário 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.
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Melhorias na gestão e reformas
do espaço são destaques da
Fundac em Ubatuba

AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO Nº 4036

Aos 04 dias do mês de janeiro de 2022 às 09h15min na cidade de Potim/SP nos
dirigimos à AVENIDA ADRIANO GALVÃO DE CASTRO, Nº 465 no bairro ____________
em que no exercício de nossas funções de fiscal sendo o infrator o Sr. ALMINTO
MOREIRA DA SILVA portador do RG nº ______________, CPF nº ____________,
juntamente com as testemunhas abaixo, foi constatado o seguinte:
Deixou de proceder a limpeza da construção, com muita sujidade, e lixo acumulado no
local.
Em consequência do que foi verificado, o contribuinte infringiu os artigos (2º, 3º, 4º
ou 5º) da lei municipal nº 935/2017, razão que levarei o AUTO DE INFRAÇÃO COM
CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO DE MULTA em 03 (três) vias, devidamente assinadas,
cuja a 3ª via será entregue ao infrator como notificação, para que efetue o
pagamento de 20 (vinte) UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), no prazo
de 10 (dez) dias, contados à partir do primeiro dia útil após o recebimento deste
AUTO.
De acordo com o artigo 12, parágrafo único: a aplicação da multa e seu pagamento
não exime o infrator do cumprimento do constante da notificação, para devida
regularização.
Ainda o artigo 13º ressalva que findo o prazo estipulado no artigo 12, fica a
Prefeitura Municipal de Potim autorizada a executar os serviços por meio do órgão
competente, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer direito a reclamações,
ficando o proprietário do respectivo terreno obrigado a ressarcir os cofres públicos
das despesas efetuadas.
CLAUDINEI RICARDO DA PAIXÃO
FISCAL MUNICIPAL

Branco cruzamento com
a Rua Anizio Ortiz Monteiro na região Central da
Cidade. A interdição acontecerá para a realização
de obras emergenciais de
manutenção na rede de es-

Implantar projetos, programas e serviços de proteção especial e socioeducativos a crianças e
adolescentes que tenham
seus direitos ameaçados
ou violados, juntamente com seus familiares,
é o objetivo principal da
Fundação da Criança e do
Adolescente de Ubatuba
(Fundac). Suas atividades priorizam programas
que buscam a integração
social das crianças e adolescentes acompanhados,
bem como a construção,
resgate ou reconstrução
de sua cidadania e autoestima. Elas incluem o
acolhimento institucional
e a realização de oficinas
esportivas e outros programas educativos como
parte do serviço de convivência e fortalecimento
de vínculos (SFCV). Ao
longo de 2021, acontece-

ram muitas ações no âmbito administrativo, como
a aquisição de equipamentos de informática, a
elaboração e inscrição de
projetos, a mudança do
sistema de gestão de recursos humanos, a capacitação e a adequação do
serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos
e oficinas socioeducativas.
Também foram realizadas
a adequação e ampliação
do Espaço de Convivência, com construção de
mezanino na parte superior do espaço, e foi iniciada a reforma e adequação do prédio destinado
ao acolhimento. Devido
à pandemia de Covid-19,
as oficinas socioeducativas de xadrez, violão,
teatro, capoeira, jiu-jitsu e taekwondo foram
mantidas na modalidade
virtual até julho de 2021.

Logo após uma certa flexibilização, passaram a
ser semi-presenciais e, em
setembro, já com a vacinação em estado avançado,
retornaram à modalidade
presencial. As oficinas foram realizadas no Espaço
de Convivência, na Sede
Administrativa e, de forma descentralizada, nas
escolas municipais Mario
Covas, no Ipiranguinha,
e Marina Salete, no Perequê-Açu. Para 2022, as
metas incluem: a aquisição de veículo novo; a ampliação e descentralização
das oficinas com maior
oferta de vagas; a construção de uma nova sede
administrativa e o término
das adequações nas duas
unidades prediais para o
serviço de acolhimento,
com a manutenção de ambas em estado adequado
para uso.

Restrição de entrada e
circulação de caminhões em
Ilhabela continua até 30 de
janeiro

Rua visconde do rio branco em Taubaté será
interditada nesta quarta-feira para obras
A Prefeitura de Taubaté
através da Secretaria de
Mobilidade Urbana interditará de forma total nesta quarta-feira, dia 12 de
janeiro, a partir das 7h,
a Rua Visconde do Rio
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gotos pela SABESP com
previsão de 3 horas de duração. O trecho estará devidamente sinalizado pela
Secretaria de Mobilidade
Urbana indicando o desvio aos motoristas.

Ilhabela continua com
a restrição de entrada e
circulação de caminhões
de acordo com o decreto
8.904/2021.
A medida é válida até 30
de janeiro, sempre de sexta a domingo. É proibida a
entrada de caminhões na
cidade das 16h de sexta-feira às 23h59 de domingo.
Já a circulação desses veículos dentro do município
fica proibida entre 22h de
sexta-feira às 23h59 de
domingo.

O decreto não é aplicado
a caminhões de pequeno
porte denominado Veículo
Urbano de Carga (VUC),
que não excedam a largura
máxima de 2,20 metros,
comprimento de 6,30 metros e carga total de até 3
toneladas. Os veículos que
não se encaixam na proibição são os das Forças
Armadas, Polícias Civil,
Militar, Federal, Corpo
de Bombeiros, veículos
utilizados na prestação de
serviços essenciais como
de gêneros alimentícios
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perecíveis e não perecíveis, combustíveis, energia elétrica, água, coleta e
transbordo de lixo, serviço postal, atendimento de
urgências e emergências,
socorro mecânico (guincho) e remoção de terra e
entulho em virtude de desastres naturais.
A restrição foi implantada
antes do Natal para contribuir com uma melhor
mobilidade urbana, considerando o número de visitantes na cidade em alta
temporada.
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Confira a programação
desta semana do
Festival Cultural de
Tremembé

Terça-feira, 11/jan
19h30: ditinho dias
Quarta-feira, 12/jan
19h30: sound roots
Quinta-feira, 13/jan
19h30: fabiana fragoso
Sexta-feira, 14/jan
19h30: silvio cavicchioli
Sábado, 15/jan
19h30: erick wholf
Excepcionalmente neste domingo a apresen-

tação artística será ás
14h00.
Domingo, 16/jan
14h00: grupo dilleto
(ponto1 agency management)
Todas as apresentações
serão no palco da praça
da estação.
Outras atrações:
Espaço kids
Barracas de comidas e
bebidas

Aproveite com consciência
Ultilize álcool em gel
com frequência
Use a máscara corretamente
As apresentações dos
artistas são apoiadas
pela lei federal de emergência cultural aldir
blanc n°14.017/2020,
E acontecem de 05 a
23/jan.
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Chuva intensa adia inauguração da nova
homenagem ao atleta João do Pulo em
Pinda

Em virtude das chuvas
intensas dos últimos
dias que dificultaram
o trabalho de conclusão e a previsão de
instabilidade no tempo
para hoje, a Prefeitura
de Pindamonhangaba
decidiu adiar a inauguração do novo monumento em homenagem
ao atleta campeão João
Carlos de Oliveira,
“João do Pulo”. O ato
de entrega, que celebraria a homenagem ao
atleta nascido na cidade aconteceria na noite desta segunda-feira
(10). A nova estátua foi
produzida pelo artista
Hugo Lukas e foi instalada na rotatória que
leva o nome do atleta,
na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso. A previsão é que a
inauguração aconteça
no próximo sábado,

dia 15 de janeiro, às 19
horas. Para a cerimônia, estão sendo convidados filhos, irmãos
e familiares do João
do Pulo, bem como representantes da CBAt
(Confederação Brasileira de Atletismo) e
população em geral. A
estátua tem 8 metros de
altura, foi construída
em fibra de vidro e estrutura metálica e recebeu pintura final com
excelente acabamento.
A rotatória João Carlos de Oliveira “João
do Pulo” foi implantada em 2002 e o novo
monumento atende um
pedido da população e
dos familiares do atleta, que estiveram recentemente na cidade
e ressaltaram a importância de um símbolo que representasse
melhor a grandeza e o

www.tremembeonline.com.br / www.agazetadosmunicipios.com

nome do atleta. A antiga homenagem, instalada na rotatória em
2002 e produzida pelo
artista Sidney Lizardo,
conhecido como Lizar,
foi direcionada para o
Centro Esportivo do
município, que leva o
nome do atleta.
“Sempre conversamos
com os familiares,
amantes do atletismo
e amigos do João do
Pulo e agora estamos
cumprindo nossa palavra de implantar um
novo monumento, uma
verdadeira
homenagem ao nosso saudoso
atleta. O monumento
anterior, que também é
uma obra de arte e que
merece nosso respeito
foi direcionado para o
Centro Esportivo João
do Pulo”, explicou o
prefeito Dr. Isael Domingues.

