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Prefeitura de Pinda fecha pacote de R$ 10 
milhões com a Santa Casa para acelerar 

consultas, exames e cirurgias

Uma boa notícia para a saú-
de de Pindamonhangaba. A 
partir de 1º de março a Pre-
feitura de Pindamonhanga-
ba acertou com a Santa Casa 
de Misericórdia a compra 
de um pacote para reduzir a 
fila de espera por consultas, 
exames e cirurgias eletivas. 
O investimento, previsto 
em R$ 10 milhões para este 
ano, será realizado pela Se-
cretaria de Saúde e prevê a 
realização de mais de 1.700 
procedimentos médicos por 
mês que irão reduzir a fila 
de espera na rede pública 
de saúde. Em comemora-
ção ao dia 8 de março, Dia 
Internacional da Mulher, 
a Prefeitura anuncia que o 
maior investimento a ser re-
alizado será a realização de 
500 exames de mamografia 
por mês. Para essa ação, a 
Santa Casa de Misericórdia 
está montando um espaço 
específico para esse atendi-
mento.
“Estamos começando esse 
trabalho a partir de março, 

um presente para as mulhe-
res de Pindamonhangaba e 
nossa intenção é demanda 
livre de mamografia. Con-
vocamos as mulheres para 
realizar esse exame de pre-
venção muito importante 
para evitar transtornos inde-
sejáveis no futuro”, afirmou 
a secretária Ana Claudia 
Macedo. Para a realização 
dos exames e consultas, a 
Secretaria irá obedecer a 
fila cadastrada de solicita-
ções definidas pelo SUS, 
necessitando o munícipe 
apresentar o pedido médico 
da rede pública na sua uni-
dade de saúde referência.
Esse reforço no atendimen-
to médico irá acontecer de 
forma simultânea aos pro-
cedimentos de consultas e 
exames já realizados pelo 
município e visa diminuir 
o tempo de espera. “Desde 
já queremos pedir aos mu-
nícipes que forem chama-
dos pelas nossas unidades 
de saúde que não faltem 
ou que comuniquem com 

antecedência a unidade a 
impossibilidade do compa-
recimento. Temos uma mé-
dia de 30% de absenteísmo 
nos nossos serviços e isso é 
muito ruim”, explicou Ana 
Cláudia.
Confira os procedimentos 
que serão ofertados:
Exames
Mamografia
histeroscopia diagnóstica
Nasofibrolaringoscopia e 
com biópsia
Exame Auditivo Bera com 
e sem sedação
Exames de Imagem Tomo-
grafia
Ultrassonografia simples e 
com doppler
Colonoscopia
Endoscopia
Exames Laboratoriais para 
cirurgias eletivas
Consultas
Otorrinolaringologia
Urologia clínica
Neurologia clínica
Nefrologia clínica
Cirurgia por Videolaparos-
copia

A Prefeitura de Taubaté ini-
ciou a campanha educativa 
“Multa Moral”, que tem 
como objetivo conscienti-
zar a população sobre o res-
peito às vagas reservadas 
para idosos, portadores de 
necessidades especiais e do 
transtorno de Espectro Au-
tista em estacionamentos 
públicos e privados.
A campanha, que é desen-
volvida pela Secretaria de 
Mobilidade Urbana, busca 
ampliar a conscientização 
dos motoristas, não acarre-
tando, inicialmente, na apli-
cação de multas, a fim de 
melhorar o trânsito através 
da educação.
A iniciativa também é di-
recionada para os locais 
com placas indicativas de 
Proibido Parar e Estacionar, 

Proibido Estacionar em fila 
dupla e Proibido Estacionar 
no passeio (calçada ou so-
bre faixa destinada à pedes-
tre, sobre ciclovia ou ciclo-
faixa, bem como nas ilhas, 
refúgios, ao lado ou sobre 
canteiros centrais diviso-
res de pista de rolamento, 
marcas de canalização ou 
jardim público).
Durante a campanha serão 
distribuídos folhetos infor-
mativos sobre o direito dos 
idosos e das pessoas com 
deficiência às vagas que 
lhes são destinadas; a ne-
cessidade de se exibir, no 
painel do veículo, a creden-
cial respectiva para utilizar 
as vagas reservadas, bem 
como onde e como obtê-la; 
e as sanções previstas na 
legislação pela utilização 

indevida de vaga reservada.
A “multa moral” será aplca-
da nos casos de utilização 
indevida de vaga reservada 
para idosos ou pessoas com 
deficiência ou quando o in-
frator estacionar obstruin-
do a rampa de acesso para 
cadeirantes. Nesses casos a 
“multa” deverá ser coloca-
da sobre o pára-brisa dian-
teiro ou traseiro do veículo 
ou entregue diretamente ao 
infrator.
A aplicação da “multa mo-
ral” não exime da aplicação 
da infração de trânsito pelas 
autoridades competentes, 
bem como na aplicação 
das penalidades previstas, 
que caracterizam infrações 
grave ou gravíssima com o 
acréscimo de 5 ou 7 pontos 
na carteira de habilitação.

SEMOB  de Tauabaté Inicia 
Campanha Educativa “Multa 

Moral”
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Aviso de Abertura de Proposta Comercial – Tomada de Preços Nº 012/2022 
– Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO 
DE PROJETOS EDUCACIONAIS COM FORMAÇÃO DE EDUCADORES IN-
CLUINDO MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO – Tendo em vista à não pro-
tocolização de recursos quanto ao resultado de pontuação da proposta técnica 
do processo em epígrafe, fica designado o dia 27/02/2023 às 10h00min, para 
abertura do Envelope de Proposta Comercial da empresa habilitada, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Potim, Setor de Licitações. Potim, 24 de fevereiro de 
2023. Bruno C. F. Abreu – Presidente da Comissão de Licitações.

Taubaté recebe reunião da 
comissão regional do 

CONSEA/SP
Taubaté foi escolhida para 
sediar na próxima segunda-
-feira (27), das 9h às 12h30, 
no prédio do Solar dos Con-
selhos, a reunião da Comis-
são Regional de São José 
dos Campos do Conselho 
de Segurança Alimentar e 
Nutricional Sustentável do 
Estado de São Paulo.O mu-
nicípio foi selecionado por 
estar em fase de composi-
ção do seu próprio conse-
lho municipal de segurança 
alimentar (COMSEA), e 
será um dos temas aborda-
dos da reunião, com espaço 
para informes e apresenta-
ção da composição e posse 

dos membros. O COMSEA 
promove a articulação en-
tre o governo municipal e a 
sociedade civil com a fina-
lidade de propor diretrizes 
para políticas, programas 

e ações configurem o di-
reito humano à alimenta-
ção adequada. O Solar dos 
Conselhos fica localizado 
na Rua Carneiro de Souza, 
99 – Centro

Copa Simpatia de Futebol de Base 
começa neste sábado (4) em Caçapava

Acontece neste sábado (4), 
às 9 horas, no Estádio Mu-
nicipal Sátiro de Oliveira, 
a abertura oficial da Copa 
Simpatia de Futebol de 
Base, evento realizado pela 
Secretaria de Esporte e En-
tretenimento da Prefeitura 
de Caçapava e que contará 
com a participação de 30 
equipes nas categorias Sub-
09, Sub-11, Sub-13 e Sub-
15.
Esta é a primeira edição da 
Copa, que tem por objetivo 
contribuir para o desenvol-
vimento das categorias de 
base e para o envolvimento 
de equipes da cidade. 
O evento pretende ainda 
dar visibilidade para novos 
talentos da modalidade. 
De acordo com a organiza-
ção do torneio, o incentivo à 
prática esportiva e fomento 
ao futebol terão uma tabela 
extensa que será desenvol-

vida de março a maio nos 
diversos campos de futebol 
da cidade.
Para a abertura oficial da 
Copa Simpatia de Futebol 
de Base são esperados, em 

média, 350 atletas inscritos 
representando sua equipe.
Mais informações na Secre-
taria de Esporte e Entreteni-
mento:
 Tel. (12) 3652-9241
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A Polícia Civil, através do 
DEIC Taubaté (Delegacia 
Especializada de Inves-
tigações Criminais) e do 
SIG Pinda (Setor de Inves-
tigações Gerais de Pinda-
monhangaba) agiu rápido 
e prendeu em flagrante na 
manhã desta segunda-feira 
(27) um dos elementos que 
participou do vídeo durante 
os festejos de carnaval do 
município, ostentando em 
meio ao público diversos 
tipos de arma de fogo.
Os trabalhos de investiga-
ção da Polícia Civil inicia-
ram ainda durante a terça-
-feira de Carnaval, 21 de 
fevereiro, visando a identi-
ficação dos elementos, bem 
como o combate aos crimes 
contra a vida, porte ilegal de 
arma de fogo, crimes patri-
moniais e tráfico de drogas.
Além da prisão em flagran-
te de J.L.D.O.S., outros dois 
elementos foram autuados 

em termo circunstanciado, 
sendo apreendido 197 pinos 
de cocaína, R$ 770 em di-
nheiro e três celulares para 
continuidade do processo 
de investigação. Ao todo a 
Polícia Civil cumpriu seis 
mandados de busca e apre-
ensão domiciliar, envol-
vendo ao todo 17 policiais 
e sendo empregadas cinco 
viaturas.
O trabalho começou com o 
levantamento de informa-
ções para identificação dos 
envolvidos pelo policiais 
do SIG, que produziram um 
um relatório e foi apresenta-
do pela autoridade policial 
que solicitou os mandados 
de busca e apreensão nos 
endereços dos investigados. 
Com a concessão realizada 
pelo Poder Judiciário, as 
equipes do SIG e DEIC lo-
graram êxito em cumprir o 
flagrante pelo crime de trá-
fico de drogas, tendo o en-

volvido assumido a proprie-
dade da droga apreendida.
Segundo o boletim de ocor-
rência, no que tange às 
armas, os investigados in-
formaram em síntese que 
tratavam-se de simulacros 
e que foram destruídos por 
conta da repercussão que as 
imagens deram. O autor das 
drogas foi detido e encami-
nhado à cadeia pública de 
Taubaté, onde permanecerá 
à disposição da Justiça.
O Secretário Municipal de 
Segurança Fabrício Perei-
ra parabenizou o excelente 
trabalho desenvolvido pelo 
Setor de Investigação da 
Polícia Civil de Pindamo-
nhangaba. “Nossa Polícia 
Civil merece nossos aplau-
sos por agir de maneira tão 
eficiente em prol da causa 
pública. Parabéns ao dele-
gado Dr. Rubens e toda sua 
equipe pela excelente atua-
ção”, afirmou.

 Polícia Civil de Pinda 
identifica autores que 

exibiram arma no 
Carnaval e apreende 
197 pinos de cocaínaA Secretaria Municipal de 

Esporte e Lazer de Pinda-
monhangaba, realiza no do-
mingo (26), às 8h30, uma 
seletiva de Judô para com-
por parte da equipe para as 
competições. 
O Campeão de cada catego-
ria será federado pela secre-
taria na Federação Paulista 
de Judô.
A pesagem começa às 8h30 
e os combates se iniciam às 
10 horas, na quadra Manuel 
César Ribeiro (Quadra Co-
berta) - Álvaro Leme, 112 
- Chácara Galega. Os atle-
tas devem apresentar o RG 

durante a pesagem. Poderão 
participar da seletiva para 
os Jogos Regionais, atletas 
nascidos a partir do ano de 
2007, com graduação míni-
ma de Faixa Amarela. Para 
o Jogos da Juventude são 
para atletas nascidos em 
2008, com graduação mí-
nima de faixa Azul, com a 
autorização do Sensei res-
ponsável e do Pai. 
O atleta poderá disputar as 
duas seletivas desde que 
atenda todos os critérios 
obrigatórios. 
As vagas para a seletiva 
serão para os seguintes pe-

sos:Jogos Regionais: nas 
categorias menor de 60kg, 
66kg, 73kg, 81kg, 90kg, 
100kg, maior de 100kg e 
absoluto. 
As categorias femininas 
são menores de 48kg, 52kg, 
57kg, 63kg, 70kg, 78kg, 
maiores de 78kg e absolu-
to. Jogos da Juventude: nas 
categorias masculino, me-
nores de 55kg, 60kg, 66kg, 
73kg, 81kg, 90kg, 100kg e 
maior de 100kg. As catego-
rias femininas são menores 
de 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, 
63kg, 70kg, 78kg e maior 
de 78kg.

SEMELP de Pinda 
realiza seletiva de 
judô masculino e 

feminino

Defesa Civil e Fundo Social de 
Pinda ajudam famílias de São 

Sebastião

A Defesa Civil de Pindamo-
nhangaba está integrando a 
força-tarefa com ações de 
urgência em São Sebastião, 
devido às inundações e en-
chentes que ocorreram na 
cidade com as fortes chuvas 
durante o Carnaval.
Nesta quarta-feira (22), 
equipes da Defesa Civil de 
Pindamonhangaba e Rosei-
ra foram em comboio a São 
Sebastião para a entrega de 
água e material doado pelo 
Fundo Social de Solidarie-
dade, como roupas, cober-
tores, produtos de limpeza e 
alimentos. “Além da ajuda 
humanitária, a equipe de 
Pinda também está prepa-
rada para auxiliar em todas 

as ações de recuperação do 
desastre devido às fortes 
chuvas, enchentes e alaga-
mentos ocorridos no local”, 
explicou o diretor da Defe-
sa Civil de Pinda, Michel 
Cassiano. Fundo Social 
recebe doações - Para con-
tinuar com fornecimento 
de alimentos e produtos, o 
Fundo Social de Solidarie-
dade de Pindamonhangaba 
está recebendo doações em 
prol de São Sebastião.
A presidente do Fundo So-
cial de Pindamonhangaba, 
Claudia Domingues, infor-
mou que “o objetivo é ar-
recadar alimentos não pere-
cíveis, produtos de higiene 
pessoal, roupas, roupas de 

cama, até móveis, geladei-
ra, fogão, porque muitas 
famílias perderam tudo. 
Contamos com a solidarie-
dade e apoio da população 
de Pindamonhangaba, que 
sempre se mostrou bastan-
te participativa e caridosa 
com questões sociais”. Os 
itens podem ser doados das 
8 às 12 horas e das 14 às 
16 horas na sede do Fundo 
Social (rua Deputado Claro 
César, 53); na Fábrica da 
Solidariedade (rua Tenen-
te Alexandre Marcondes 
Monteiro, 432 - Bosque 
da Princesa); e na Vila dos 
Afetos (Avenida Senador 
Teotônio Vilela, Moreira 
César).
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Ubatuba recebe visita do 
Ministro de Portos e Aeroportos

Ubatuba foi uma das cida-
des atingidas pelas chuvas 
no Litoral Norte no último 
fim de semana. As chuvas 
provocaram deslizamentos 
de terra, alagamentos, blo-
queio de estradas e afetaram 
o abastecimento de água e 
energia.  Devido às ocor-
rências, o município recebe 
nesta quinta-feira, 23, a vi-
sita do Ministro de Portos e 
Aeroportos, Márcio França, 
que vai se encontrar com a 
prefeita Flavia Pascoal para 
tratar de assuntos referen-
tes a sua pasta e formas de 
apoio para Ubatuba.
O local mais afetado pe-
los eventos naturais foi a 
Região Sul do município, 
onde se concentram as fa-
mílias desalojadas. Atu-
almente, são 170 famílias 
desalojadas, sendo 515 pes-
soas – destas, 79 crianças. 
De acordo com a Secretaria 
de Assistência Social, não 
tem nenhuma família de-
sabrigada – todas estão na 
casa de parentes e amigos. 
Ainda assim, a EM Nati-
va Fernandes, no Sertão 
da Quina, funciona como 
ponto de apoio, fornecen-
do alimentação para essas 
pessoas além de ser local 
de referência de entrega de 
kits de apoio, com itens de 
higiene e limpeza, roupas 
e colchões que estão sen-
do arrecadados pelo Fundo 
Social de Solidariedade de 
Ubatuba (FSS). Defesa Ci-
vilA Defesa Civil do Mu-
nicípio trabalha incansa-
velmente, desde sábado, no 
monitoramento de áreas de 
risco, no apoio às famílias, 
na execução de vistorias e 
atendimento a ocorrências, 
como queda de árvores.
Na manhã de terça-feira 
(21), técnicos do Instituto 
de Pesquisa Tecnológica 
e Defesa Civil do Estado 
estiveram na cidade acom-
panhando as equipes locais 
para avaliar os danos na 
Região Sul.  O diretor da 
Coordenadoria da Defesa 
Civil de Ubatuba, Ricardo 
Domingos Gil, reforçou o 
alerta às pessoas que resi-
dem em áreas de risco para 
ficarem aos sinais que pre-
cedem os deslizamentos de 
terra, como rachaduras nas 
paredes, portas e janelas 
emperradas, postes e árvo-
res inclinados. “Principal-
mente as pessoas que estão 
em locais onde já houve 
deslizamento, que ainda 
não deu para fazer a remo-

ção total do barro ou áreas 
de difícil acesso, qualquer 
sinal de deslizamento de 
terra é necessário deixar a 
residência. A Defesa Civil 
já conscientizou os morado-
res de todos esses locais so-
bre os procedimentos. Des-
tacamos que as vidas estão 
acima de tudo”, frisou Gil.
Áreas de atenção e risco no 
momento:
Toninhas para a enseada
Enseada
Pereque Mirim (sertão)
Lázaro/ Domingas Dias
Ribeira
Rio Escuro
Monte Valério
Folha Seca
Corcovado
Fortaleza
Brava da Fortaleza
Vermelha do Sul
Maranduba
Araribá
Sertão da Quina
Outras áreas de risco que 
não tiveram ocorrência, 
mas estão sobre monitora-
mento:
Cachoeira dos Macacos
Vale do Sol
Alto do Ipiranguinha
Marafunda
Bela vista
Sesmaria
Pedreira Alta
Sumidouro
Taquaral
Sertão do Itamambuca
Picinguaba
Meteorologia
O alerta meteorológico 
emitido no dia 18 e atuali-
zado pelo Centro Estadual 
de Monitoramento e Alertas 
de Desastres Naturais (Ce-
maden) na noite de quarta-
-feira, 22, informou que os 
acumulados de precipitação 
são de até 22mm em 24h e 
de até 63mm em 48h. O ris-
co de movimentos de massa 
ainda é alto e acontece em 
decorrência, principalmen-
te,  dos acumulados de até 
355mm em 96h associados 
às condições do terreno e 
à possibilidade de chuva 
nos próximos dias. Para os 
próximos dias, a previsão 
meteorológica ainda indica 
condição para pancadas de 
chuva de intensidade mo-
derada, principalmente no 
período da tarde e noite.
Cenário
A Defesa Civil Nacional re-
conheceu, de forma sumá-
ria, estado de calamidade 
pública nos seis municípios 
paulistas mais atingidos 
pelas chuvas do fim de se-
mana que, de acordo com 

o Ministério da Integração 
e Desenvolvimento Re-
gional, são: São Sebastião, 
Caraguatatuba, Guarujá, 
Bertioga, Ilhabela e Ubatu-
ba. O Governo do Estado de 
São Paulo decretou estado 
de calamidade pública para 
essas cidades no domingo, 
19, o que vai permitir agi-
lizar medidas de assistência 
à população afetada, res-
tabelecimento de serviços 
essenciais e reconstrução 
da infraestrutura pública 
danificada.
Doação
O Fundo Social de Solida-
riedade, juntamente com os 
demais setores da prefeitu-
ra, continuam  mobilizados 
para o recebimento de do-
ações. Os itens serão enca-
minhados para as famílias 
atingidas pelas fortes chu-
vas. A maior necessidade é 
por alimentos, roupas e ma-
teriais de higiene e limpeza. 
É importante que os interes-
sados em fazer a doação ob-
servem a data de validade 
dos produtos. Além disso, 
também há grande necessi-
dade de fraldas descartáveis 
infantis de todos os tama-
nhos. A entrega desses itens 
pode ser feita nos seguintes 
locais:
-Fundo Social de Solida-
riedade Rua Governador 
Abreu Sodré, s/n,  Perequê 
Açu (antigo Terminal Tu-
rístico)
– Escola Nativa Fernandes 
de Faria
Rua José Pedro, 80, Sertão 
da QuinaO Fundo Social de 
São Paulo e a Coordenado-
ria Estadual da Defesa Ci-
vil também encaminharam 
doações para as vítimas da 
chuva no litoral norte pau-
lista. Ao todo, nove veículos 
foram abastecidos de doa-
ções na segunda e terça-fei-
ra para as cidades de  Gua-
rujá, Bertioga, Ubatuba, 
Caraguatatuba e São Sebas-
tião. Estradas As estradas 
que cortam a região estão 
com tráfego liberado na 
região de Ubatuba. Os pon-
tos da Rodovia Rio-Santos 
(SP-055) que estavam obs-
truídos já foram liberados.  
Já no trecho administrado 
pela CCR RioSp, a partir 
da Praia Grande em Ubatu-
ba até a capital fluminense, 
somente um trecho funcio-
na em pare e siga devido a 
obras – do km 22 ao 19. Na 
rodovia Oswaldo Cruz (SP-
125), o tráfego também flui 
normalmente.

Prefeitura  Taubaté 
adere a sistema 

eletrônico que permite 
desconto de 40% no 

pagamento de multas

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio do Sistema de No-
tificação Eletrônica (SNE), 
disponibilizará desconto 
de 40% no pagamento das 
multas de trânsito do mu-
nicípio a partir do próximo 
dia 22 de fevereiro.
A Secretaria de Mobilidade 
Urbana destaca que o sis-
tema concederá o desconto 
para os munícipes que rea-
lizarem a adesão ao Siste-
ma de Notificação Eletrô-
nica (SNE), nos casos em 
que os boletos não estejam 
vencidos e não tenham sido 
pagos.
Para aderir ao sistema, o ci-
dadão deverá baixar o apli-
cativo Carteira Digital de 
Trânsito (CDT) e criar ou 

entrar com a conta Gov.br 
para fazer a adesão. Desta 
forma, deixará de receber 
as multas de forma física e 
passará a receber pelo apli-
cativo.
Para ter o direito ao des-
conto de 40%, o cidadão 
deverá ter aderido ao SNE e 
reconhecer o cometimento 
da infração de trânsito, de-
clinando da interposição de 
Recursos, podendo solicitar 
o boleto pelo aplicativo até 
a data do vencimento, para 
obter o desconto.
O pagamento com desconto 
de 40% só poderá ser reali-
zado pelo boleto obtido no 
aplicativo Carteira Digital 
de Trânsito (CDT), até a 
data do vencimento da mul-

ta. Caso opte por não aderir 
e queira interpor recurso, os 
procedimentos continuam 
tramitando normalmente, 
podendo ser feito o recurso 
on-line pelo site da Prefei-
tura de Taubaté, bem como 
o desconto de 20% é garan-
tido por Lei, até a data do 
vencimento.
Observação: O acesso da 
Pessoa Jurídica ao SNE é 
feito através do uso de Cer-
tificado Digital ou por meio 
de cadastro de colaborador, 
no portal do SENATRAN: 
http://portalservicos.sena-
tran.serpro.gov.br. O acesso 
sempre estará vinculado ao 
CNPJ e ao e-mail cadastra-
do para obtenção do Certi-
ficado.


