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Assista ao melhor 
do cinema nacional

por um preço especial.

Segunda, 7 de novembro,
em todas as salas Cinemark.* *
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A renda será revertida para iniciativas de apoio ao cinema nacional. Paulo Gustavo 
não cobrou cachê. O Projeta Brasil Cinemark tem grande colaboração de todos 
os produtores e distribuidores que cedem seus flmes para o evento.

Filmes
nacionais

R$3
,00

17810182_Cinemark_Projeta Brasil_280x60_JR. A VOZ DO VALE.indd   1 10/28/16   9:05 PM

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Processado por arizona.flow em Mon Oct 31 11:26:49 2016                     

Demissões evidenciam 
crise na indústria no Vale

O crescente índice 
de demissões na in-
dústria nas princi-
pais cidades do Vale 
do Paraíba voltou a 
assombrar os traba-
lhadores de diversas 
unidades do setor 
industrial. Somen-
te nos três maio-
res municípios da 
RMVale (São José 
dos Campos, Tauba-
té e Jacareí), 11.236 
trabalhadores foram 
demitidos de janei-
ro a setembro deste 
ano. A última sema-
na em Taubaté não 
teve um cenário fa-
vorável à indústria. 
Empresas como a 
LG e Daruma, ambas 
instaladas na cidade, 
anunciaram desli-
gamento de funcio-
nários. Na empresa 
coreana, oito funcio-
nários foram demiti-
dos na última sexta-
-feira (4). No mesmo 
dia, a Daruma tam-
bém anunciou a de-
missão de 31 empre-
gados, alegando a 
necessidade de ade-
quação da produção 
ao mercado. Pg.03

& mais...

No ano em que a fá-
brica da Volkswagen 
em Taubaté celebra 
suas quatro décadas 
de atividades, a uni-
dade acaba de atingir 
o marco de 6,5 mi-
lhões de veículos pro-
duzidos.  Pgs.06 e 07

40 anos

Dicas para educar 
uma criança. Pg.12

Novo treinador do 
Burro. Pg.05

+Voz

Esporte

Prefeitura MuniciPal 
de taubaté
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A participação de agentes 
comunitários de saúde 
das unidades de ESF (Es-

tratégia de Saúde da Família) de 
Taubaté no combate ao mosqui-
to Aedes aegypti é tema de uma 
apresentação na amanhã (9) de 
novembro.
O projeto será apresentado por 
profissionais do CAS (Controle 
de Animais Sinantrópicos), em 
um seminário promovido pela 
Sucen (Superintendência de Con-
trole de Endemias).
Os agentes, conhecidos como 
ACS, promovem vistoria nas re-
sidências durante seu trabalho de 
rotina de visitas aos pacientes de 
ESF.
O uso de veneno para nebuliza-
ção em ações de bloqueio não é 
permitido a estes profissionais, 
mas eles podem fazer o controle 
químico dos criadouros com uso 
de produtos como sal grosso e 
água sanitária.
Atualmente são 100 ACS em 15 
unidades de ESF. As unidades da 
zona rural estão fora deste traba-
lho. 

Graças à atuação dos agentes nas 
comunidades onde estão inseri-
dos, por exemplo, a Secretaria de 
Saúde conseguiu elevar a quan-
tidade de imóveis trabalhados. 
Para se ter uma ideia, em 2015 
a média mensal era de 291 imó-
veis trabalhados nestes locais. Em 
2016, a média subiu para 1.580.
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Taubaté 
conta atualmente 
com 100 agentes 

comunitários 
em 15 unidades 
de Estratégia 

de Saúde da Família 

Agentes comunitários ajudam 
no combate ao Aedes aegypti

Da Redação

Pais e alunos do Vale do 
Paraíba que perderam o 
prazo em outubro terão 

uma nova chance para garantir 
a matrícula de 2017. A partir do 
dia 16, a Secretaria da Educação 
de São Paulo abre um novo pe-
ríodo de cadastro a alunos vin-
dos de escolas particulares ou 
que estão fora da rede pública 
neste ano. Há vagas em todas as 
regiões do Estado para classes 
do Ensino Fundamental (1º ao 
9º ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª 
série), além da modalidade de 
Jovens e Adultos – EJA (a partir 
do 6º ano).
Para fazer a matrícula, basta se 
dirigir a uma unidade da rede 
estadual e informar nome com-
pleto do estudante, data de nas-
cimento, endereço residencial e 
telefone para contato. No caso 
de menores de 18 anos, a inscri-
ção só poderá ser feita por pais 
ou responsáveis.
A Secretaria também recomenda 
a apresentação dos documen-
tos de certidão de nascimento e 
comprovante de residência. Os 
estudantes serão encaminhados 
à escola mais próxima do en-
dereço indicado. O cadastro já 
é automático para aqueles que 
estudam na rede estadual em 

2016.
Neste ano, além das próprias 
unidades, o resultado da ma-
trícula será divulgado no Portal 
da Educação (www.educacao.

sp.gov.br) a partir do dia 7 de 
dezembro. Para consultar o en-
dereço das escolas, os novos 
alunos podem acessar a área da 
Central de Atendimento no Por-

tal da Educação, clicar na opção 
“Localize uma escola” e iniciar 
a busca por Diretoria de Ensino, 
município, ciclo escolar ou pelo 
nome da unidade de ensino.

Ùltima chamada: matrículas 
para o próximo ano letivo

Da Redação

Pais e alunos 
que perderam 

o prazo em outubro 
terão uma nova 

chance para garantir 
a matrícula 

de 2017

O RESGATE DAS URNAS
 
Além de aumentar a preocu-
pação dos brasileiros com o 
crescente desinteresse pelo 
poder das urnas, os resultados 
do segundo turno da eleição de 
2016 não mais indicam apenas 
a importância de reflexões so-
bre o sistema político-eleitoral. 
Principalmente, o total de abs-
tenções e votos nulos ou bran-
cos aponta para a urgência da 
adoção de medidas efetivas que 
estimulem a participação dos 

cidadãos na escolha de seus re-
presentantes. Afinal, esse é um 
dos maiores fundamentos da 
democracia representativa. 
Ficando apenas no segundo tur-
no, 10,7 milhões decidiram não 
participar da escolha dos prefei-
tos de 55 das maiores cidades 
brasileiras. Isso significa prati-
camente um terço  dos quase 
33 milhões de eleitores aptos 
a votar no último dia 30. Ao se 
debruçar sobre os números, ana-
listas constataram que, no pri-
meiro turno, em 10 capitais as 
abstenções, os nulos e brancos 
superaram o primeiro colocado 
e em outras 11 capitais vence-
riam a segunda rodada de votos.
Nas próximas semanas, cer-

tamente esse será o tema de 
infindáveis debates, análises, 
opiniões, artigos. Entre as cau-
sas do desencanto pela política, 
terão lugar cativo problemas 
recorrentes, como corrupção, 
lamentáveis cenas protagoniza-
das por tantos homens públicos, 
gestões ineficientes que se su-
cedem, falta de sintonia entre as 
demandas da população e a de-
fesa dos interesses corporativos, 
altas taxas de desemprego, pre-
cários serviços públicos e por aí 
iremos seguindo por uma longa 
trilha muito bem conhecida e 
palmilhada. 
Entretanto, com o olhar voltado 
principalmente para os jovens, 
é dever dos brasileiros sérios e 

responsáveis resistir ao desen-
canto e recusar-se a engrossar 
as fileiras dos que desprezam o 
voto como o melhor canal para 
expressar a vontade da socie-
dade. Podemos até admitir os 
nulos e brancos como protesto. 
Mas nunca a abstenção. O bom 
combate agora é reforçar o po-
der das urnas e utilizar outros 
canais legítimos para fazer che-
gar a voz das ruas aos represen-
tantes legítimos da nação em 
defesa da limpeza e das mudan-
ças modernizantes do sistema 
político.   

Luiz Gonzaga Bertelli é 
presidente do Conselho 

de Administração do CIEE     

Em discussão

Vale do Paraíba   |  Terça  - feira   |  08  de  Novembro  de  2016

SaúDE

Saúde
Masculina

O programa “Filho que 
AMA leva o pai ao AME”, 
da Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo, que 
oferece check-up gratuito 
para homens a partir dos 
50 anos de idade sem ne-
cessidade de encaminha-
mento médico, já atendeu 
56 mil pessoas em todo o 
Estado. No total já foram 
realizadas mais de 133 
mil consultas.
Exames preventivos são 
ofertados nas áreas de 
enfermagem, cardiologia 
e urologia, e realizados 
aos sábados em 25 AMEs 
(Ambulatório Médico de 
Especialidades) da capi-
tal, região metropolitana, 
interior e litoral do Esta-
do.
Somente em 2016, de 
janeiro a setembro, o 
programa atendeu 18,4 
mil pacientes, com 44,8 
mil consultas realizadas. 
O balanço indica aumen-
to de aproximadamente 
30% na média mensal 
de atendimentos e de 
consultas realizadas em 
2014, quando o programa 
começou. Naquele ano, 
15,8 mil pacientes foram 
atendidos e 38,1 mil con-
sultas. 
Para fazer o check-up, 
basta ligar para o telefo-
ne 0800-779-0000 e for-
necer os dados pessoais. 
O agendamento deve ser 
feito pelo próprio pacien-
te, por telefone, no mês 
de seu aniversário.
O atendimento é dividi-
do em pelo menos dois 
sábados. No primeiro, o 
paciente passa por uma 
consulta de enfermagem 
que envolve avaliação do 
peso, altura e risco cardí-
aco, uma bateria de exa-
mes laboratoriais de san-
gue e eletrocardiograma. 
No sábado seguinte é 
agendado o retorno para 
as consultas com cardio-
logista e urologista com a 
avaliação dos resultados 
dos exames. Caso haja 
alguma anormalidade, o 
paciente é encaminhado 
para mais exames, cujo 
acompanhamento e tra-
tamento já estão inclusos 
na rotina de atividades 
comuns do AME.
Os AMEs envolvidos no 
programa funcionam 
aos sábados das 7h até, 
no mínimo, 13h. Esses 
ambulatórios oferecem 
atendimento regional, e 
os pacientes são encami-
nhados para a unidade 
mais próxima de sua ci-
dade. Na Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte, o atendi-
mento pode ser feito no 
AME de Caraguatatuba.



A Universidade de Taubaté 
(UNITAU) dará início no dia 9 
de novembro, a uma grande 
ação solidária, com o objeti-
vo de arrecadar mantimen-
tos e brinquedos para um 
Natal mais fraterno.
A “Onda Azul” pretende en-
volver os alunos, os profes-
sores e os funcionários da 
Instituição. As doações po-
derão ser feitas nos Depar-
tamentos, nas Pró-reitorias 
da Universidade e na Esco-
la de Aplicação Dr. Alfredo 
José Balbi entre os dias 9 e 
25 de novembro.
Cada local arrecadará brin-
quedos e um mantimento 
específico como feijão, leite 
em pó, macarrão, arroz, açú-
car e óleo. Também serão 
arrecadadas fraldas.
As doações serão encami-
nhadas para a Cruz Verme-
lha de São José dos Campos, 
que ficará responsável de 
destinar para instituições. 
Além dos Departamentos, 
as doações também podem 
ser feitas nas Pró-reitorias 
da UNITAU.

Os professores da Universi-
dade de Taubaté e biólogos 
Itamar Alves Martins e Valter 
José Cobo foram homenage-
ados pela Câmara de Taubaté 
na sessão ontem (7), durante 
a menção especial ao dia do 
cientista. A comemoração foi 
instituída pelo Decreto Le-
gislativo nº 365, de 2011.
Integrante do corpo docen-
te da Unitau desde 1997, 
Itamar é estudioso da biodi-
versidade e conservação de 
anfíbios brasileiros, com es-
pecial atenção para a biodi-
versidade e conservação de 
anfíbios do Vale do Paraíba e 
Serra da Mantiqueira. Reali-
za estudos sobre a biodiver-
sidade de peixes do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte. Tem 
42 publicações de artigos 
científicos em revistas nacio-
nais e internacionais; quatro 
capítulos de livros e mais de 
100 resumos em congressos 
científicos nacionais e inter-
nacionais. Itamar é membro 
da Sociedade Brasileira de 
Herpetologia e da Comis-
são de Análise das Espécies 
Ameaçadas de Extinção do 
Estado de São Paulo. Fun-
dador e curador da Coleção 
Científica de Vertebrados do 
Laboratório de Zoologia da 
Universidade de Taubaté.
Valter chegou a Taubaté em 
1996, quando começou a 
atuar na Unitau, lecionando 
e desenvolvendo ativida-
des de pesquisa na área da 
Biologia Marinha. Autor de 
inúmeros artigos científicos 
e capítulos de livros didá-
ticos orientou alunos em 
nível de iniciação científica, 
mestrado e doutorado, além 
de atuar como professor, em 
várias disciplinas, no cur-
so de Ciências Biológicas. 
Desenvolve investigações 
científicas sobre a Biologia 
e Ecologia dos crustáceos, 
principalmente no Litoral 
Norte.

Natal 
Solidário

Dia do 
Cientista

O crescente índice 
de demissões na 
indústria nas prin-
cipais cidades do 
Vale do Paraíba 

voltou a assombrar os traba-
lhadores de diversas unidades 
do setor industrial. Somente 
nos três maiores municípios da 
RMVale (São José dos Campos, 
Taubaté e Jacareí), 11.236 traba-
lhadores foram demitidos de ja-
neiro a setembro deste ano.
A última semana em Taubaté 
não teve um cenário favorável à 
indústria. Empresas como LG e 
Daruma, ambas instaladas na ci-
dade, anunciaram desligamento 
de funcionários. Na empresa co-
reana, oito funcionários foram 
demitidos na última sexta-feira 
(4). No mesmo dia, a Daruma 
também anunciou a demissão 
de 31 empregados, alegando a 
necessidade de adequação da 
produção ao mercado.
Já a fábrica francesa Alstom, 
também divulgou na última sex-
ta-feira que irá suspender as ati-
vidades na unidade de Taubaté. 
Segundo a empresa, a paralisa-
ção deve acontecer no primeiro 
semestre do próximo ano. Além 
disso, a fábrica alegou que um 
dos motivos da suspensão dos 
serviços da unidade é devido 
à crise econômica instalada no 
país.
Segundo dados do CAGED (Ca-
dastro Geral de Empregados e 

Desempregados), o município 
de Taubaté, que iniciou 2016 
com 20.740 empregos formais 
na indústria, realizou 2.722 de-
missões no setor, enquanto que 
h o u v e r a m 
1.933 contrata-
ções de janei-
ro a setembro 
deste ano. O 
número de 
demissões na 
indústria na 
cidade é de 
58,47%, en-
quanto que a 
abertura de 
empregos no 
setor represen-
ta 41,53% na cidade.
O subsetor de indústria têxtil do 
vestuário e artefatos de tecidos 
foi o que mais demitiu na cida-
de nos primeiros nove meses de 

2016: 337. No entanto, no mes-
mo subsetor o número de ad-
missões foi maior. No mesmo 
período de 2016, 367 pessoas 
foram empregadas na indústria 

têxtil.
A indústria 
m e t a l ú r g i c a 
iniciou o ano 
com 1.327 em-
pregos formais 
em Taubaté 
e, de janeiro 
a setembro, 
realizou a de-
missão de 307 
funcionár ios 
(54,34%). Já o 
número de ad-

missões no subsetor foi de 177, o 
que representa 45,66%.
No setor da indústria mecânica, 
maior setor industrial de Tauba-
té, iniciou 2016 com 2.792 em-

pregos formais. No entanto, 
realizou 277 demissões ante às 
177 contratações realizadas de 
janeiro a setembro deste ano.
No Vale do Paraíba, a crise nas 
indústrias também afeta outras 
cidades. São José dos Campos, 
maior município da região, rea-
lizou, ao todo, 5.969 demissões 
(52,66%) em 2016. O número é 
superior ao de admissões que, 
nos nove primeiros meses deste 
ano, foi de 5.367 (47,34%).
Por outro lado, se há um muni-
cípio que pode comemorar em 
2016 é Jacareí. Segundo o Ca-
ged, a cidade apresentou um 
número de admissões superior 
ao de demissões no ano no se-
tor da indústria. Ao todo, foram 
3.697 funcionários contratados, 
enquanto que 2.545 trabalhado-
res foram demitidos na cidade.

Somente nos três maiores municípios da RMVale,  11.236 trabalhadores 
foram demitidos de janeiro a setembro deste ano

Demissões evidenciam 
crise na indústria no Vale

“A última semana em Tau-
baté não teve um cenário 

favorável à indústria. 
Empresas como LG 
e Daruma, ambas 

instaladas na cidade, 
anunciaram desligamento 

funcionários”

Segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), 
11.236 trabalhadores foram demitidos em Taubaté, 

São José dos Campos e Jacareí

Por Lucas Tavares 
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Até o dia 30 de novembro, o 
Memorial da Devoção Nossa 
Senhora Aparecida recebe 
a exposição fotográfica ‘Um 
olhar de Fé’, do fotógrafo 
Thiago Leon. O acervo reúne 
28 imagens, que retratam 
momentos únicos de cari-
nho e devoção dos fiéis que 
visitam o Santuário Nacional 
de Nossa Senhora Aparecida, 
além de ângulos inusitados 
do maior templo mariano do 
mundo. 

Desde 2007 registrando os 
eventos e celebrações do 
Santuário Nacional, Thiago 
coleciona memórias visuais 
de milhares de manifesta-
ções de amor à Padroeira do 
Brasil e que agora podem ser 
apreciadas pelos visitantes 
do Memorial. 

“Quero mostrar a fé por meio 
dos gestos e olhares, que 
são os elementos que utili-
zo para integrar o devoto à 
atmosfera que só a Basílica 
tem. Os gestos mais simples 
e singulares de gente humil-
de com objetivos puramente 
de amor à Nossa Senhora 
Aparecida são os que dão os 
melhores resultados”, expli-
cou. 

Em todos esses anos regis-
trando o dia a dia no Santu-
ário, o fotógrafo diz que foi 
privilegiado por ter presen-
ciado momentos importan-
tes dessa história. 

“Como fotógrafo sei que 
qualquer instante pode ren-
der uma boa imagem, mas 
é óbvio que a visita de um 
Papa é um fato especial. Em 
2007 fui muito feliz ao foto-
grafar Bento XVI na janela do 
papa-móvel em meio à mul-
tidão e seis anos depois, tive 
a grande oportunidade da 
minha vida profissional, que 
foi fotografar o Papa Francis-
co oficialmente pelo Santuá-
rio Nacional”, relembrou.

O Memorial da Devoção - 
Nossa Senhora Aparecida é 
um complexo turístico anexo 
ao Santuário Nacional, que 
abriga o Cine Padroeira, o 
Museu de Cera, o Cantinho 
dos Devotos Mirins, um es-
paço para exposições e uma 
loja de artigos religiosos. 

As atrações unem arte e efei-
tos multimídia, para levar o 
visitante a uma experiência 
sensorial única pela história 
da Padroeira do Brasil, desde 
seu encontro nas águas do 
Rio Paraíba, até os fatos mais 
recentes dessa trajetória, 
como a construção da Basíli-
ca Nacional. 

O empreendimento fica no 
pátio da Basílica, ao lado do 
Centro de Apoio aos Romei-
ros, e é uma iniciativa do 
Santuário Nacional em par-
ceria com Grupo Dreams. O 
funcionamento é de segun-
da à sexta-feira, no horário 
das 9h às 17h, sábados das 
8h às 19h e domingos e fe-
riados das 7h às 18h. Consul-
te preços e promoções pelo 
telefone (12) 3104-3536.

Exposição 
Fotográfica 

REGIÃO

O Teatro Metrópole rece-
be amanhã (9), às 15h 
e às 20h, o espetáculo 

“Feijão e Maria”. A peça brin-
ca com as famosas histórias 
clássicas de “João e Maria” e 
de “João e o Pé de Feijão”, for-
mando a partir da essência dos 
contos, uma história atual que 
transmita valores sustentáveis, 

respeito às diferenças indivi-
duais sociais e raciais de cada 
pessoa.

Com produção do ProAC (Pro-
grama de Ação Cultural) e tex-
to e direção de Fernando Araú-
jo, a peça conta que o universo 
da tecnologia e a alta vida so-
cial envolvem o mundo de Ma-

ria que, nascida em família rica, 
nunca observou com importân-
cia a natureza e o modo de vida 
das outras pessoas. 

Ao se perder na floresta, en-
contra Feijão, um menino sim-
ples e divertido, que ao acordar 
descobre que sua experiên-
cia em plantar grãos de feijão 
deu certo. Os dois vivem uma 
grande aventura e aprendem a 
lidar com a diferença quando 
se unem para salvar Merikol 
das doenças provocadas pelos 
tóxicos e lixos liberados pela 
terrível Toxilla. Toda a nature-
za grita por socorro e somente 
através do elo perfeito será pos-
sível salvar o meio ambiente.

Tania Leite, Luana Chacon, 
Thais Casemiro e Letícia Tei-
xeira fazem parte do elenco e 
dividem o palco com os atores 
convidados: Simone Ancelmo, 
Vitor Bassoli, Alessandra Ri-
beiro e a artista circense: Simo-
ne Politi.

A atração é gratuita. Mais in-
formações pelo telefone: (12) 
3624 8695.

No período de 9 a 17 de 
novembro o SESC Tau-
baté estará com inscri-

ções para tratamento odon-
tológico aos matriculados na 
categoria Credencial Plena, 
que são os funcionários do co-
mércio, serviços e turismo e 
seus dependentes. A inscrição 
deve ser deve ser feita online 
pelo portal sescsp.org.br/tau-
bate.  O SESC oferece tratamen-
tos de Odontopediatria (crian-
ças), Dentística (restaurações), 
Endodontia (tratamento de ca-
nal), Periodontia (Tratamento 
das gengivas), Cirurgia (extra-
ções), Prótese e Radiologia.

Durante a inscrição no portal 
do SESC, é necessário preen-
cher um formulário com as in-
formações do titular que possui 

a Credencial Plena válida e de 
seus dependentes vinculados 
a sua matrícula. Após o envio 
do formulário, o participante 
receberá o comprovante de ins-
crição pelo e-mail informado. 
Contudo, é importante esclare-
cer que a inscrição confirmada 
não garante a chamada para a 
realização do tratamento odon-
tológico. 

De acordo com a relação entre 
o número de pessoas inscritas 
e a capacidade de atendimen-

to da clínica, as vagas serão 
preenchidas após análise das 
informações contidas nos for-
mulários respondidos. 

Dentre as ações do SESC que 
visam a promoção da saúde, a 
saúde bucal valoriza os proces-
sos educativos que estimulam 
a autonomia das pessoas, am-
pliando e potencializando as 
suas condições de agir sobre as 
variáveis determinantes da sua 
saúde e incorpora às atividades 
clínicas individuais, as ações 

coletivas e educativas. Presente 
em 29 Unidades do SESC no es-
tado de São Paulo, as ações em 
saúde bucal dão importância à 
pessoa, respeitando seu ciclo 
de vida e o contexto social em 
que vive.

Para saber como matricular- se 
gratuitamente no SESC na ca-
tegoria Credencial Plena, entre 
em contato pelo telefone 3634-
4000 ou site sescsp.org.br/ma-
triculese. 

Teatro Metrópole 
recebe peça 

“João e Maria”

SESC Taubaté abre inscrições 
para tratamento odontológico 

Exibições 
serão 

realizadas
 amanhã

 (9) em dois 
horários: 
15h e 20h

Atendimento 
será destinado 
a funcionários 
do comércio, 

serviços 
e turismo 

e seus 
dependentes
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Evaristo Piza será o técnico do 
Esporte Clube Taubaté no 

Campeonato Paulista da Série 
A2 de 2017. A diretoria do Burro 
da Central e o treinador estive-
ram reunidos ontem na cidade 
para acertar o retorno do técnico 
ao Alvi Azul.
Piza, que dirigiu o Taubaté em 
quatro partidas na Copa Paulis-
ta de 2013, tem como principal 
conquista na carreira o título da 
Série A2 de 2014 sob comando 
do Capivariano, clube que tam-
bém dirigiu em 2016 na Série A1 
do Estadual. Também em 2016, 
Evaristo dirigiu a Penapolense 
na Série A2 e na Copa Paulista.
“O convite para voltar ao Tau-
baté me agradou muito. Quan-
do estive aqui em 2013, não 
tive tempo para trabalhar, pois 

cheguei faltando apenas quatro 
rodadas da Copa Paulista. Diri-
gir um time de tradição como o 
Taubaté que possui uma torcida 
apaixonada é muito gratificante. 
Além disso, acompanhei o Tau-
baté nesses últimos dois anos e 
vi o trabalho forte realizado, que 
resultou com um título da A3 e 
uma briga pelo acesso”, disse 
Piza.
O treinador começou a carreira 
no futebol como jogador, de-
fendendo equipes como Gua-
rani, Flamengo, Corinthians e 
passagens por times da Arábia 
Saudita e Peru. Como técnico, 
Piza trabalhou no NBU (Japão), 
Paulínia, Portuguesa Santista, 
Flamengo/SP, Barretos, Velo 
Clube, Capivariano, Guarani, 
Mirassol e Penapolense.

Alvi Azul 
negocia retorno 
de Evaristo Piza

FUTEBOL

Pela segunda rodada da 
Superliga 2016/2017, 
a equipe masculina de 
voleibol de Taubaté 

venceu o Maringá no último 
sábado (5), por 3 sets a 1, com 
parciais de 22x25, 25x21, 25x20, 
25x22, no Ginásio do Abaeté.

O início da partida foi mar-
cado pelo equilíbrio, com as 
duas equipes trocando ponto. 
O levantador Rapha utilizou as 
extremidades para o Taubaté 
pontuar. Os visitantes também 
investiram em bolas nas en-
tradas de rede e saques fortes, 
conseguindo abrir vantagem. 
Com ataque de Aranha, o Ma-
ringá fechou o set em 22x25, em 
quase 30 minutos de disputa.

Mais concentrados, os donos 
da casa abriram vantagem e a 
mantiveram por todo o segun-
do set. Os bons ataques nas dia-
gonais e saques que entraram 
ajudaram o Taubaté a fechar 
em 25x21, em 26 minutos.

Mais agressivo no saque e tam-
bém no bloqueio, o Taubaté de-
pois de alternar a liderança no 
placar com o adversário, aca-
bou ficando à frente na conta-
gem. Com Rapha distribuindo 
bem as bolas e Wallace e Eder 
pontuando, a equipe de Tau-
baté fechou o terceiro set em 
25x20, em 24 minutos.

O quarto set foi marcado pelo 
rally de 36 segundos e com fi-

nalização de Wallace, que fez a 
torcida do Taubaté vibrar mui-
to. Sentindo o bom momento, 
Taubaté defendeu melhor e 
aproveitou os contra-ataques 
para abrir vantagem, fechando 
o quarto set em 25x22 e o jogo 
em 3 a 1.

“Foi uma vitória muito suada. 
Soubemos lidar com as dificul-
dades e pontuar nos momentos 
certos. A equipe está de para-
béns pelo resultado”, revela 
o ponteiro Lucas Lóh, eleito o 
melhor da partida.

O próximo desafio de Taubaté 
será na quinta-feira (10) contra 
o Canoas, fora de casa.

No último domingo (6), a 
seleção brasileira mascu-

lina de handebol conquistou 
em São Bernardo do Campo o 
título da terceira edição do Tor-
neio Quatro Nações, competi-
ção que também contou com 
as presenças de Cuba, Canadá 
e Chile. 
Entre os atletas que defende-
ram o Brasil no torneio, esta-
va o ponta Wesley, jogador do 
Handebol Taubaté.
A competição foi a primeira 
disputada pela seleção após 
os Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro, e serviu como prepa-
ração do Brasil para o Campeo-
nato Mundial, que será realiza-

do em janeiro do próximo ano 
na França.

Campanha

Sexta-feira (4)

Chile 37x24 Cuba 
Brasil 46x12 Canadá

Sábado (5)

Canadá 21x37 Chile 
Brasil 45x17 Cuba

Domingo (6)

Brasil 40x29 Chile 
Cuba 35x30 Canadá

Taubateanos 
conquista título com 

a seleção brasileira

HANDEBOL
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Superliga 
Taubaté 
conquista 
segunda vitória 

VÔLEI

Próximo compromisso da equipe será 
na quinta-feira (10) no Rio Grande do Sul
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volkswagen

No ano em que a fábri-
ca da Volkswagen do 
Brasil em Taubaté ce-

lebra suas quatro décadas de 
atividades, a unidade acaba 
de atingir o marco de 6,5 mi-
lhões de veículos produzidos. 
O modelo que representa essa 
conquista é o up! Track, com 
motor 1.0 Total Flex de até 82 
cv. A edição especial é uma 
das novidades que a marca 
apresentará no Salão Inter-
nacional do Automóvel de 
São Paulo, que começa nesta 
quinta-feira (10/11). O even-
to de comemoração contou 
com a presença do diretor da 
fábrica de Taubaté, Marcos 
Aparecido Ruza, executivos 
e empregados da unidade. O 
up! Track é uma nova opção 
para o consumidor de espírito 
jovem que busca um modelo 
acessível, com visual aventu-
reiro que realça sua robustez 

e com extensa lista de equipa-
mentos de série.

Por conta dos recentes inves-
timentos na ordem de R$ 1,2 
bilhão para a produção do up! 
no País, a unidade de Taubaté 
é uma das mais avançadas do 
Grupo Volkswagen em termos 
de tecnologia. Além de produ-
zir o up!, a fábrica também é 
a responsável pela produção 
exclusiva do Novo Voyage, 
além do Novo Gol (que é pro-
duzido também na unidade 
Anchieta), atendendo os mer-
cados interno e externo. 

“É impossível pensar nos 63 
anos da Volkswagen do Bra-
sil sem contar com os 40 anos 
de forte presença e contribui-
ção da unidade de Taubaté. 
Marcada pelo pioneirismo, 
inovação e sustentabilidade, 
a unidade produz modelos de 

grande volume e importân-
cia para a marca, como Gol, 
Voyage, up! e cross up!, que 
juntos representam cerca de 
10% do total das vendas de 
automóveis no País e são nos-
sos principais produtos para 
exportação”, afirmou David 
Powels, presidente e CEO da 
Volkswagen do Brasil.

“A fábrica de Taubaté não pa-
rou de se modernizar nesses 
40 anos. Hoje, com alguns dos 
processos produtivos mais 
evoluídos do Grupo Volkswa-
gen, como as áreas de Pintura 
e de Armação, que se equipa-
ram às das fábricas europeias, 
produzimos modelos com 
tecnologias globais , que têm 
conquistado os consumidores 
brasileiros e os mercados para 
exportação”, afirmou o diretor 
da fábrica de Taubaté, Marcos 
Aparecido Ruza.

O up!

Fabricado em Taubaté desde 
2014, o Volkswagen up! é o 
único automóvel no segmento 
de compactos no País a obter 
cinco estrelas no Latin NCAP 
– o melhor resultado da cate-
goria. O excelente resultado 
obtido pelo up! foi confirma-

do em novo teste realizado 
pelo Latin NCAP e divulgado 
em março de 2015. O modelo 
manteve as cinco estrelas na 
proteção para adultos e qua-
tro estrelas para crianças.

Disponível no mercado brasi-
leiro em carroceria de duas ou 
quatro portas, o Volkswagen 
up! é o primeiro automóvel 
de entrada feito no País a ob-
ter esse excelente resultado no 
Latin NCAP.

O modelo é equipado de sé-
rie, em todas as suas versões, 
com sistemas ISOFIX® e top-
-tether, e traz indicador visual 
e sonoro de desafivelamento 
dos cintos de segurança dian-
teiros.

Ajustes na linha de produ-
ção do Novo Gol e Novo 
Voyage

Para produzir os Novos Gol 
e Voyage, lançados em feve-
reiro deste ano como os mais 
tecnológicos e conectados da 
história dos modelos no País, 
com sistemas de informação 
e entretenimento presentes 
também em modelos globais 
como o Novo Passat, a fábrica 
de Taubaté recebeu alterações 

40 anos 
de atividades 
em Taubaté: 
Volks atinge marca 
de 6,5 Milhões de 
veículos produzidos

Inaugurada 
em 1976, 
a fábrica

 de Taubaté 
é uma das mais 

modernas
do Grupo 

Volkswagen
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O modelo 
que representa 
essa conquista 
é o up! Track:

uma edição 
especial que 

a Volkswagen 
apresentará 

no Salão 
Internacional 
do Automóvel
 de São Paulo

importantes na sua linha de 
produção, como parte dos in-
vestimentos de R$ 363 milhões 
para o desenvolvimento dos 
modelos, que também incluiu 
a modernização de processo 
produtivo e o treinamento de 
colaboradores das fábricas do 
Vale do Paraíba e da Anchieta. 
A maior mudança na unidade 
de Taubaté ficou por conta do 
aumento da quantidade de 
itens tecnológicos que os ope-
radores instalam nos modelos.

Sucesso em exportações

Em 2015, o Gol e o Voyage 
(ambos produzidos em Tau-
baté) foram os modelos da 
marca mais exportados, com 
54.834 e 22.406 unidades res-
pectivamente. O principal 
mercado externo das expor-
tações continua sendo a Ar-
gentina. A Volkswagen foi a 
marca líder em vendas no país 
vizinho e o Gol (que também é 
produzido na fábrica Anchie-
ta), foi o modelo mais vendido 
no ano entre todos os veículos 
comercializados no mercado 
argentino. Maior exportadora 
da história da indústria au-
tomobilística brasileira, com 
mais de 3,1 milhões de veí-
culos enviados ao exterior, 
no ano passado, a empresa 
apresentou um crescimento 
de 35% nas vendas ao exterior 
em relação ao ano anterior, 
totalizando 124.959 unidades 
embarcadas para 16 países. 

Esse desempenho representa 
um crescimento superior em 
10 pontos percentuais ao re-
gistrado pelo setor automoti-
vo brasileiro, que teve aumen-
to de 24,8% nas exportações, 
segundo dados divulgados 
pela Anfavea (Associação Na-
cional dos Fabricantes de Veí-
culos Automotores).

O up! produzido na unidade 
já teve mais de 42 mil uni-
dades exportadas para paí-
ses como Argentina, México, 
Uruguai, Peru, Paraguai, Cos-
ta Rica e Curaçao. 

A fábrica de Taubaté

A decisão de construir a fá-
brica foi tomada em 1970, na 
época do “Milagre Econômi-
co”, com a aquisição de 14 
propriedades rurais no distri-
to de Quiririm, somando 3,8 
milhões de m². Os trabalhos 
de terraplenagem, infraestru-
tura e construção começaram 
em 1973 e foram finalizados 
dois anos depois. No canteiro 
de obras, trabalharam 27 em-
presas e cerca de 3.000 pesso-
as.

A produção de carros deve-
ria começar já em 1976, com 
a Brasília, mas foi adiada em 
razão da “Crise do Petróleo”. 
A fábrica passou a produzir 
então peças para a unidade de 
São Bernardo do Campo. Até 
aquela data, os investimentos 
na implantação da fábrica já 
somavam mais de US$ 100 mi-
lhões. No dia 1º de dezembro 
1978, finalmente, saiu da linha 
de montagem o primeiro car-
ro produzido em Taubaté: o 
Passat.

Em fevereiro de 1980 é que a 
fábrica de Taubaté começou a 
produzir o Gol, equipado com 

motor a gasolina 1.3 litro, refri-
gerado a ar. Três anos depois, 
a fábrica produziu também a 
Saveiro que, em 1988, voltou 
para a fábrica da Anchieta. 
Em 1985, a unidade passou a 
fazer a Parati. No ano seguin-
te, foi feito também o Voyage, 
cuja produção foi encerrada 
em 1995 e retomada em Tau-
baté no ano de 2008. Em 1990, 
a fábrica atingiu a marca de 
1.000.000 de carros produzi-
dos. Mais três anos depois, 
tornou-se a primeira monta-
dora de veículos da América 
do Sul a receber o Certificado 
de Qualidade ISO 9002. 

Em dezembro de 2001, a fá-
brica recebeu recomendação 
para obter o certificado de 
qualidade na gestão ambien-
tal ISO 14.001. O chamado 
“selo verde” ajudou na estra-
tégia da Volkswagen do Brasil 
para a conquista do mercado 
externo. 

Emprego: A fabricante de 
automóveis mais desejada

A Volkswagen do Brasil é a 
fabricante de automóveis e de 
veículos comerciais leves mais 
desejada para se trabalhar, de 

acordo com o ranking divul-
gado na 14ª edição da revista 
Valor Carreira “As Melhores 
na Gestão de Pessoas”. Entre 
todas as empresas, de todos 
os setores da economia, a 
Volkswagen do Brasil ocupa 
a 14ª colocação geral, sendo a 
primeira entre as fabricantes 
de automóveis e de veículos 
comerciais leves.  

O ranking das empresas mais 
desejadas revela as compa-
nhias nas quais os profissio-
nais mais gostariam de tra-
balhar. Os entrevistados na 
pesquisa “As Melhores na 
Gestão de Pessoas 2016”, rea-
lizada pela consultoria de Re-
cursos Humanos Aon/Valor 
Carreira, ainda apontaram ca-
racterísticas que “enxergam” 
nessas companhias: presença 
global, líderes no setor em 
que atuam e imagem de que 
são capazes de proporcionar 
estabilidade profissional.  

“O fato de a Volkswagen do 
Brasil liderar o ranking das 
empresas mais desejadas para 
se trabalhar, entre as fabrican-
tes de automóveis e comer-
ciais leves, revela a força e a 
solidez da companhia como 
uma empregadora de sucesso. 
Esse prestígio é consequência 
de uma imagem fortalecida da 
marca, que além de oferecer 
produtos da mais alta tecnolo-
gia e inovação, também preza 
pelo desenvolvimento e bem-
-estar de seu público interno”, 
afirmou o Vice-Presidente 
de Recursos Humanos da 
Volkswagen do Brasil, Nilton 
Junior. 
    
As empresas, listadas de for-
ma espontânea, como as mais 
desejadas são capazes de “fi-
xar no imaginário do mercado 
de trabalho” a imagem de boas 
empregadoras, com um am-
biente fértil para aprendizado 
e oportunidade de carreira 
(ascensão profissional). Rea-
lizada no Brasil há 14 anos, a 
pesquisa ouviu 34.010 pessoas 
de todas as regiões do País, de 
março a junho de 2016. 

especial 07
VOZ DOVALEVale do Paraíba   |  Terça  -  Feira   |  08  de  Novembro  de  2016



08
VOZ DOVALE

Protocolo: 0012 03/11/2016 
SACADO: MELISSA APARECIDA 
COSTA BATIST 
CPF22321922885 
Esp.: DMI  Faixa Protesto: B 

Protocolo: 0062 03/11/2016 
SACADO: ISAK MOREIRA 
GONCALVES 3970031 
CNPJ21558222000102 
Esp.: DMI  Faixa Protesto: C 

Protocolo: 0118 03/11/2016 
SACADO: DENILSON 
RODRIGUES DO PRADO 
CPF08925960826 
Esp.: DMI  Faixa Protesto: B 

NOTA DO TABELIÃO

1) Autorizado o pagamento 
do título em dinheiro, cheque 
visado e cruzado ou cheque 
administrativo, exceção feita 
para a hipótese prevista na 
LEI Complementar 123/06 art. 
73,  no valor equivalente ao da 
obrigação, emitido em nome 
e a ordem do apresentante 
e pagável nesta praça, sem 

prejuízo dos emolumentos 
devidos, que deverão ser pagos 
no ato e em apartado, ficando 
esclarecido que a quitação 
estará condicionada a efetiva 
liquidação do cheque.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 
DAS 11:00 ÀS17:00 HORAS.

2) Pelo presente Edital fica(m) 
o(s) Sacado(s) / Devedor(es) 
INTIMADO(S) a comparecer(em) 
neste Tabelionato, no endereço 
e horário acima indicados, a fim 
de efetuar(em) o PAGAMENTO, 
fornecer(em) o ACEITE ou 
justificar(em) a recusa, até 

o dia:  09 de Novembro de 
2016 , observando o motivo 
acima, ficando desde já 
NOTIFICADOS(S) do competente 
PROTESTO, caso não atendida a 
presente intimação.                           

3) Certifico que nesta data, afixei 
neste Tabelionato e no lugar de 
costume uma via de igual teor 
deste Edital.

4) Certifico e dou fé, que foram 
esgotados todos os meios 
possíveis para localização do 
responsável.

Acham-se neste tabelionato para serem 
protestados, os títulos abaixo relacio-
nados, cujos destinatários não foram 
encontrados nos endereços indicados 
ou se recusaram ao recebimento das 
intimações, ou por residirem fora da com-
petência territorial deste tabelionato (art. 
15, Lei 9.492/97).

Praça Mons. Silva Barros, 100 - Centro - Taubaté - Fone: 3632-77821º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e de Títulos de Taubaté - SP

2º

Protocolo: 0005 01/11/2016 
SACADO: RENATO MIGOTO 
JUNIOR 
CPF37201170813
Endereço: RUA JORGE SECCO, 
80 TAUBATE Cep : 12062-250 
VL SAO GERAL  
Esp.: DMI  Faixa Protesto: B 

Protocolo: 0084 01/11/2016
SACADO: JOAO MIGUEL 
CPF78997038834
Endereço: R. TRAJANO DIAS 
CARDOSO,35, TAUBATE 
Cep : 12081-570  
Esp.: DMI  Faixa Protesto: A 

Protocolo: 0085 01/11/2016 
SACADO: TAMIKO SAITO 
CURSINO
 CPF97855502815
Endereço: R. MONS ASCANIO 
BRANDAO,49, TAUBATE 
Cep : 12060-540 
VILA NS SRA DAS GRAC  
Esp.: DMI  Faixa Protesto: A 

Protocolo: 0087 01/11/2016 
SACADO: JOSE SANTOS 
SANTANA 
CPF05787341848
Endereço: AV PROF PAULO 
CAMILHER FLORENCANO,25, 
TAUBATE Cep : 12000-000 
RES COLINAS  
Esp.: DMI  Faixa Protesto: A 

Protocolo: 0094 01/11/2016 
SACADO: GILBERTO RAMOS 
SIQUEIRA 
CPF07240550885
Endereço: R. CLAUDIO A 
MARCONDES,153-FD, TAUBATE 
Cep : 12000-000 JARDIM ISABEL  
Esp.: DMI  Faixa Protesto: A 

Protocolo: 0101 01/11/2016 
SACADO: SOLANGE BARRETOS 
SIMOES 
CPF69427038772
Endereço: AV JOSE BENTO 
MONTEIRO LOBATO,123, 
TAUBATE Cep : 12071-620 
GURILANDIA  
Esp.: DMI  Faixa Protesto: A 

Protocolo: 0104 01/11/2016 

SACADO: MARIA DE LURDES 
VARGAS MACHADO 
CPF05787256816
Endereço: R. JOSE CARLOS 
STOPPA,214, TAUBATE Cep : 
12081-440 CENTRAL PARQUE  
Esp.: DMI  Faixa Protesto: A 

Protocolo: 0111 01/11/2016 
SACADO: ROSENILDA 
APARECIDA LEITE 
CPF29814658804
Endereço: AV RODOLFO 
MOREIRA DE ALMEIDA 
JUNIOR,175, TAUBATE 
Cep : 12081-080 
PARQUE TRES MARIAS  
Esp.: DMI  Faixa Protesto: A 

Protocolo: 0113 01/11/2016 
SACADO: DEISY PASSOS DE SA 
CPF28046062871
Endereço: R. JOAO RODRIGUES 
DE TOLEDO,129, TAUBATE Cep : 
12000-000 LOT JAIR FREIRE  
Esp.: DMI  Faixa Protesto: A 

Protocolo: 0116 01/11/2016 
SACADO: IVAN CLAUDIO 
DE OLIVEIRA
CPF26651740814
Endereço: R. EXP BENEDICTO 
FULIERI,325, TAUBATE Cep : 
12053-260 PARQUE IPANEMA  
Esp.: DMI  Faixa Protesto: A 

Protocolo: 0121 01/11/2016 
SACADO: MARCELO 
DE OLIVEIRA RUBINO 
CPF21993682899
Endereço: R. BAHIA,105-AP 
11, TAUBATE Cep : 12062-100 
JARDIM CALIFORNIA  
Esp.: DMI  Faixa Protesto: A 

Protocolo: 0129 01/11/2016 
SACADO: DIVANILDO ALVES 
DE MELO 
CPF13838360869
Endereço: R. JOSE TEOFILO 
CRUZ,417, TAUBATE 
Cep : 12000-000 AGUA QUENTE  
Esp.: DMI  Faixa Protesto: A 

Protocolo: 0132 01/11/2016 
SACADO: BENEDITO ORLANDO 
DE OLIVEIRA 
CPF07246254889
Endereço: R. ALCAIDE B 
CAMARGO,355-CASA, TAUBATE 
Cep : 12010-240 JD RUSSI  
Esp.: DMI  Faixa Protesto: A 

Protocolo: 0133 01/11/2016 

SACADO: ROGERIO DANIEL 
LEITE DA SILVA 
CPF12211515843
Endereço: AV 15 DE NOVEMBRO, 
108 -, REDENCAO DA SERRA 
Cep : 12170-000 CENTRO  
Esp.: DMI  Faixa Protesto: A 

Protocolo: 0040 03/11/2016 
SACADO: SEIBU ALIMENTOS 
LTDA
CNPJ00790587000180
Endereço: AV INDEPENDENCIA 
3500 TAUBATE Cep : 12032-000 
JARDIM INDEPENDENCIA  
Esp.: DMI  Faixa Protesto: C 

Protocolo: 0045 03/11/2016 
SACADO: SGA SOLUCOES 
AMBIENTAIS LTDA ME 
CNPJ11394056000194
Endereço: RUA CORONEL 
GOMES NOGUEIRA 71 TAUBATE 
Cep : 12010-120 CENTRO  
Esp.: DMI  Faixa Protesto: C 

Protocolo: 0066 03/11/2016 
SACADO: LEANDRO 
APARECIDO ALVES 
CPF33538863890
Endereço: AV CHARLES  
CHINNEIDER, 1121- BLOCO -A 
A TAUBATE Cep : 12040-000 
PARQUE SENHOR DO BON  
Esp.: DMI  Faixa Protesto: O 

Protocolo: 0110 03/11/2016 
SACADO: BELONI L T LTDA 
CNPJ05582756000100
Endereço: RUA EGITO, 30 
TAUBATE Cep : 12030-204 
JD DAS NACOE  
Esp.: DSI  Faixa Protesto: D 

Protocolo: 0115 03/11/2016 
SACADO: DANIELE CRISTINE 
PINTO SANTOS 
CPF11510784683
Endereço: RUA JOSE VICENTE 
DE BARROS,33 BLOCO C 
TAUBATE Cep : 12061-000   
Esp.: DMI  Faixa Protesto: C 

Protocolo: 0120 03/11/2016 
SACADO: FERNANDO DOS 
SANTOS MANTOVANI 
CPF40316185817RG46149534
Endereço: R. BAMBI, 00213 
TAUBATE Cep : 12071-340 
JARDIM GURILANDIA  
Esp.: CDA  Faixa Protesto: C 

Protocolo: 0139 03/11/2016 
SACADO: MARIA CELIA 

CORDEIRO 
CPF54160367887
Endereço: R: CAPITAO CIRILO 
LOBATO,234, TAUBATE 
Cep : 12020-100 CENTRO 
Esp.: DMI  Faixa Protesto: B 

Protocolo: 0142 03/11/2016 
SACADO: CLEYTON FRANCISCO 
SOUZA DA CRUZ MONTEIRO 
CPF32444005821
Endereço: RUA MARIANO 
MOREIRA 286 TAUBATE Cep : 
12080-400 JARDIM STA CRUZ  
Esp.: DMI  Faixa Protesto: C 

NOTA DO TABELIÃO

1) O interessado poderá fazer o 
pagamento em dinheiro. Também 
é aceito pagamento por meio 
de cheque visado e cruzado ou 
administrativo, emitido no valor 
equivalente ao da obrigação, 
devendo ainda estar em nome e 
à ordem do apresentante, e ser 
pagável na mesma praça.

2) Pelo presente Edital fica(m) 
o(s) Sacado(s) / Devedor(es) 
INTIMADO(S) a comparecer(em) 
neste Tabelionato, no endereço 
e horário acima indicados, a fim 
de efetuar(em) o PAGAMENTO, 
fornecer(em) o ACEITE ou 
justificar(em) a recusa, até o dia: 
09/11/2016, observado o 
motivo acima, ficando desde já 
NOTIFICADO(S) do competente 
PROTESTO, caso não atendida a 
presente intimação.

3) Certifico que nesta data, afixei 
neste Tabelionato e no lugar de 
costume uma via de igual teor 
deste Edital.

4) Certifico e dou fé, que foram 
esgotados todos os meios 
possíveis para localização do 
responsável.

5) O aceite dos títulos apontados 
para tal finalidade deverá ser 
feito pelo próprio Sacado, 
mediante a exibição de cédula 
de identidade e do CPF/MF ou 
CNPJ/MF, bem como prova de 
representação, se for o caso.

6) HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO: 
DAS 11:00 ÀS 17:00 HORAS.

Acham-se neste tabelionato para 
serem protestados, os títulos abaixo 
relacionados, cujos destinatários não 
foram encontrados nos endereços indi-
cados ou se recusaram ao recebimen-
to das intimações, ou por residirem 
fora da competência territorial deste 
tabelionato (art. 15, Lei 9.492/97)

Praça Mons. Silva Barros, 41 - Centro - Taubaté - Fone: 3624-7505
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                                         UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
                                                      Atos da Reitoria

PORTARIA R-Nº 438/2016 - O Professor Doutor José Rui Camargo, Reitor 
da Universidade de Taubaté, no uso de sua competência legal e regimental, 
tendo em vista a atual conjuntura econômica brasileira e visando adotar 
medidas de contenção de despesas na Unitau,
R E S O L V E: Exonerar, a partir de 03/11/2016, DIMAS DE MAIO 
FREITAS E SILVA, RG nº 3.575.531, do cargo em comissão de Assessor 
Técnico da Reitoria, padrão S/30, para o qual foi nomeado pela Portaria R-Nº 
446/2000 (apostilada pela Portaria R-Nº 482/2012).
Publicada pela Secretaria da Reitoria, em 1º de novembro de 2016.

PORTARIA R-Nº 439/2016 - O Professor Doutor José Rui Camargo, Reitor 
da Universidade de Taubaté, no uso de sua competência legal e regimental, e 
em face do Processo nº PSI-219/2016,
R E S O L V E: Admitir, na condição de Professor Colaborador, nos termos 
do Art. 33, caput, combinado alínea “i”, do inciso I, e inciso II, do Art. 35, da 
Lei Complementar nº 248/2011 (Estatuto do Magistério Superior da 
Universidade de Taubaté), RAFAEL LOPES SALES E SILVA, RG nº 
23.676.462-7, aprovado e classificado em 2º lugar no Concurso Público 
Simplificado de Provas e Títulos (Edital PRG nº 005/2016), de 23/08 a 
21/09/2016, para ministrar aulas das disciplinas “Fenômenos e Processos 
Psicológicos: Humanismo e Existencialismo”, “Práticas em Humanismo e 
Existencialismo”, “Processos Psicoterápicos: Abordagem Humanista 
Existencial II” e “Estágio Supervisionado Específico: Ênfase Psicologia e 
Processos Educativos II”; e de 23/08 a 21/12/2016, a disciplina 
“Aconselhamento e Intervenções Breves”, no curso de Psicologia, disciplinas 
vinculadas à Unidade de Ensino – Departamento de Psicologia, com 
vencimento correspondente ao total de horas-aulas semanais efetivamente 
cumpridas, considerados o mês de cinco semanas, acrescido das vantagens 
previstas no Art. 36 da citada Lei Complementar.
Publicada pela Secretaria da Reitoria, em 03 de novembro de 2016.

PORTARIA R-Nº 440/2016 - O Professor Doutor José Rui Camargo, Reitor 
da Universidade de Taubaté, no uso de sua competência legal e regimental, 
tendo em vista a atual conjuntura econômica brasileira e visando adotar 
medidas de contenção de despesas na Unitau,
R E S O L V E: Exonerar ANTONIO CORTEZ FILHO, RG nº 11.347.713-2, 
do cargo em comissão de Administrador da Fazenda Piloto, padrão S/28, para 
o qual foi nomeado pela Portaria R-Nº 818, de 26 de novembro de 2012. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria, em 04 de novembro de 2016.

PORTARIA R-Nº 441/2016 - O Professor Doutor José Rui Camargo, Reitor 
da Universidade de Taubaté, no uso de sua competência legal e regimental, 
tendo em vista a atual conjuntura econômica brasileira e visando adotar 
medidas de contenção de despesas na Unitau,
R E S O L V E: Exonerar RODRIGO ABREU ARAÚJO, RG nº 30077644-5, 
do cargo em comissão de Assessor de Comunicação Mercadológica, padrão 
S/28, para o qual foi nomeado pela Portaria R-Nº 157, de 23 de abril de 2015. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria, em 04 de novembro de 2016.

PORTARIA R-Nº 442/2016 - O Professor Doutor José Rui Camargo, Reitor 
da Universidade de Taubaté, no uso de sua competência legal e regimental, 
tendo em vista a atual conjuntura econômica brasileira e visando adotar 
medidas de contenção de despesas na Unitau,
R E S O L V E: Exonerar PATRICIA DE PAULA ZANDONADI, RG nº 
44.321.309-4, do cargo em comissão de Coordenador de Produção Editorial, 
padrão S/25, para o qual foi nomeada pela Portaria R-Nº 464, de 24 de agosto 
de 2015. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria, em 04 de novembro de 2016.

PORTARIA R-Nº 443/2016 - O Professor Doutor José Rui Camargo, Reitor 
da Universidade de Taubaté, no uso de sua competência legal e regimental, 
tendo em vista a atual conjuntura econômica brasileira e visando adotar 
medidas de contenção de despesas na Unitau,
R E S O L V E: Exonerar GABRIELA PIRES DE CAMARGO, RG nº 
34.372.764-X, do cargo em comissão de Editor Chefe da Televisão 
Educativa, padrão S/28, para o qual foi nomeada pela Portaria R-Nº 286, de 
05 de julho de 2013 (retificada pela Portaria R-Nº 297/2013.
Publicada pela Secretaria da Reitoria, em 04 de novembro de 2016.

PORTARIA R-Nº 444/2016 - O Professor Doutor José Rui Camargo, Reitor 
da Universidade de Taubaté, no uso de sua competência legal e regimental, 
em face dos elementos constantes do Processo nº IBB-006/2016,
R E S O L V E: Apostilar a Portaria R-Nº 297/2016, que admitiu CAMILA 
PEREIRA DE CARVALHO, RG nº 43.747.343-0, de 01/03 a 12/10/2016, na 
condição de Professor Colaborador, da Unidade de Ensino – Instituto Básico 
de Biociências, para declarar que a sua admissão foi prorrogada até 
21/12/2016, permanecendo inalterados os demais termos das citadas 
portarias.
Publicada pela Secretaria da Reitoria, em 04 de novembro de 2016.

Prof. Dr. José Rui Camargo - Reitor

PORTARIA R-Nº 445/2016 - O Professor Doutor Isnard de Albuquerque 
Câmara Neto, Vice-reitor no exercício do cargo de Reitor da Universidade de 
Taubaté, no uso de sua competência legal e regimental, 
R E S O L V E: Exonerar MYRIAN BOAL TEIXEIRA, RG nº 03614583-7, 
Professor Assistente III, do cargo em comissão de Diretor de Escola, padrão 
S/32, lotada na Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, para o qual foi 
nomeada pela Portaria R-Nº 054, de 19 de janeiro de 2016 (apostilada pela 
Portaria R-Nº 087/2016).
Publicada pela Secretaria da Reitoria, em 07 de novembro de 2016.

PORTARIA R-Nº 446/2016 - O Professor Doutor Isnard de Albuquerque 
Câmara Neto, Vice-reitor no exercício do cargo Reitor da Universidade de 
Taubaté, no uso de sua competência legal e regimental, 
R E S O L V E: Nomear GILBERTO ABUD JUNIOR, RG nº 18.229.086, 
Professor III (Área de Informática), padrão S/1, para exercer, em comissão, o 
cargo de Diretor de Escola, padrão S/32, lotado na Escola de Aplicação Dr. 
Alfredo José Balbi, constante do Anexo III da Lei Complementar nº 
282/2012. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria, em 07 de novembro de 2016.

Prof. Dr. Isnard de Albuquerque Câmara Neto
Vice-reitor no exercício do cargo de Reitor

Vânia Cristina Ribeiro da Silva - Secretária da Reitoria

3º
Acham-se neste tabelionato para 
serem protestados, os títulos abaixo 
relacionados, cujos destinatários não 
foram encontrados nos endereços indi-
cados ou se recusaram ao recebimen-
to das intimações, ou por residirem 
fora da competência territorial deste 
tabelionato (art. 15, Lei 9.492/97)

Protocolo: 00094   01/11/2016
DAVID JOSE MANTOANI 
MOREIRA 
CPF26980227874
Espécie:DM             
Faixa Protesto: B

Protocolo: 00097   01/11/2016
GLEISON FAGUNDES 
DOS SANTOS 
CPF06507783676
Espécie:DM             
Faixa Protesto: C

Protocolo: 00001   03/11/2016
LILIAN CARVALHO DE AGUIAR 
CPF35414659800
Espécie:NP             
Faixa Protesto: A

Protocolo: 00034   03/11/2016

MARIA DA COSTA 
CPF03029454827
Espécie:DMI             
Faixa Protesto: B

Protocolo: 00039   04/11/2016
ALVES & VENTURA 
INDUSTRIA E CO 
CNPJ16874769000179
Espécie:DMI             
Faixa Protesto: C

Protocolo: 00050   04/11/2016
RODRIGO ODBERTO ANJOS 
DE GODOY 
CPF34348570876
Espécie:DMI             
Faixa Protesto: B

Protocolo: 00053   04/11/2016
ADRIANO ALMEIDA CUSTODIO 
CPF03235788379
Espécie:DMI             
Faixa Protesto: C

Protocolo: 00054   04/11/2016
NELSON MENDES 
HUNGRIA FILHO 

CPF32855924863
Espécie:DMI             
Faixa Protesto: B

NOTA DO TABELIÃO

1) O interessado pode´ra fazer o 
pagamento em dinheiro. Também 
é aceito pagamento por meio 
de cheque visado e cruzado ou 
administrativo, emitido no valor 
equivalente ao da obrigação, 
devendo ainda estar em nome e 
à ordem do apresentante, e ser 
pagável na mesma praça.

2) Pelo presente Edital fica(m) 
o(s) Sacado(s) / Devedor(es) 
INTIMADO(S) a comparecer(em) 
neste Tabelionato, no 
endereço e horário acima 
indicados, a fim de efetuar(em) 
o PAGAMENTO, fornecer(em) 
o ACEITE ou justificar(em) 
a recusa, até o dia:  09 de 
novembro de 2016 , observado o 
motivo acima, ficando desde já 
NOTIFICADO(S) do competente 

PROTESTO, caso não atendida a 
presente intimação.                                              

3) Certifico que nesta data, afixei 
neste Tabelionato e no lugar de 
costume uma via de igual teor 
deste Edital.

4) Certifico e dou fé, que foram 
esgotados todos os meios 
possíveis para localização do 
responsável.

5) O aceite dos titulos apontados 
para tal finalidade deverá ser 
feito pelo próprio Sacado, 
mediante a exibição de 
cédula de identidade e do CPF/
MF ou CGC/MF, bem como prova 
de representação, se for o caso.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 
DAS 11:00  ÀS 17:00 HORAS.

TAUBATÉ, 08 de novembro de 
2016

Rua Visconde do Rio Branco, 37 - Centro - Taubaté -  fone: 3424-1875

Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e de Títulos de Taubaté - SP

EXTRAVIO  
A Empresa Ivana Marcondes Franco, Inscrita devidamente no CNPJ: Nº 
13.920.072/0001-07 Inscrição Municipal Nº 58.226, localizada à Rua Izaltina 
Ribeiro dos Santos, 107 Bairro: Chácara do Visconde CEP: 12.050-450 
comunica o EXTRAVIO de Talão de Nota Fiscal de Serviço do Nº 01 ao 50.
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PREGÃO (ELETRÔNICO) n° 143/16 - PROC. n° 
6565/16. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE PROCESSO 
SELETIVO PARA ÁREA DA EDUCAÇÃO, EM CARÁTER 
TEMPORÁRIO, EXCEPCIONAL, TRANSITÓRIO E 
A TÍTULO DE SUBSTITUIÇÃO, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO 
EDITAL. INÍCIO DA SESSÃO: 23/11/2016 ÀS 13H30MIN 
– CREDENCIAMENTO ATÉ ÀS 14H. RETIRADA DO 
EDITAL NA ÍNTEGRA E GRATUITAMENTE: SITE 
WWW.TREMEMBE.SP.GOV.BR – LINK: LICITAÇÕES. 
INFORMAÇÕES: (12) 3607-1013.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452/2009)

                     
         Câmara Municipal Da  

     Estância Turística  
           de São Luiz do Paraitinga 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 46/2016  
CONTRATO ADMINISTRATIVO 22/2016 

MODALIDADE DISPENSA 32/2016 
VENCEDORA ELETRÔNICA CENTRAL 

(JUSCELINO FELIX 
04861711835). 

OBJETO INSTALAÇÃO DE DEZ 
LUMINÁRIAS DE 
EMERGÊNCIA NA SEDE 
DA CÂMARA MUNICIPAL. 

VALOR R$ 500,00 
DATA 
ASSINATURA 

27 DE OUTUBRO DE 2016 

PRAZO 07 DE NOVEMBRO DE 2016

                     
         Câmara Municipal Da  

     Estância Turística  
      de São Luiz do Paraitinga 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 44/2016  
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 23/2016 

MODALIDADE CONVITE 13/2016 
CONTRATADO XPARTS COMERCIO EIRELI – ME. 
OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 

PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA 
PARA A CÂMARA MUNICIPAL. 

VALOR R$ 18.941,96 
DATA DA 
ASSINATURA 

31 DE OUTUBRO DE 2016 
PRAZO 22 DE NOVEMBRO DE 2016 

cetesb cetesb

cetesb cetesb

    

    

GESTAMP BRASIL INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS S/A., torna público que 
requereu na CETESB a Licença de Operação para a Central de Resíduos, sito 
à Avenida Eurico Ambrogi Santos, n°1800, Taubaté/SP.

GESTAMP BRASIL INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS S/A., torna público que 
recebeu da CETESB a Licença Prévia e de Instalação n°3000951 e requereu 
a Licença de Operação, para fabricação de peças e acessórios para veículos 
automotores, sito à Avenida Eurico Ambrogi Santos, n°1800, Taubaté/SP.

GESTAMP BRASIL INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS S/A., torna público que 
recebeu da CETESB a Licença Prévia e de Instalação n°3000950 e requereu 
a Licença de Operação, para fabricação de peças e acessórios para veículos 
automotores, sito à Avenida Eurico Ambrogi Santos, n°1800, Taubaté/SP.

GESTAMP BRASIL INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS S/A., torna público que 
recebeu da CETESB a Licença de Operação n° 3005371 para fabricação de 
peças e acessórios para veículos automotores, sito à Avenida Eurico Ambrogi 
Santos, n°1800, Taubaté/SP.

1º Rua: Sacramento, 60 - Centro - Taubaté  - Telefone: 3632-3039

REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL 

Estado de São Paulo 
Comarca de Taubaté 

Cartório de Registro Civil
das Pessoas Naturais do 

1º subdistrito
EDITAIS DE PROCLAMAS

GUSTAVO HENRIQUE SCHALCH
OFICIAL

edital de Proclamas de taubaté

Faço saber que 
pretendem se ca-
sar GUSTAVO AL-
VES MENDONÇA 

e PAMELA INGRID FERREIRA 
PENTEADO BARBOZA, para o 
que apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, 
III e IV, do Código Civil brasileiro.
O contraente é natural de Tauba-
té, Estado de São Paulo, nasci-
do a 19 de abril de 1995, estado 
civil solteiro, de profissão militar, 
residente na Rua Rechdan Salim 
nº345, neste primeiro sub distrito, 
filho de MOACIR DORI EDSON 
DE MENDONÇA (46 anos), nas-
cido na data de 23 de janeiro de 
1970, residente nesta cidade e 
nascido em Redenção da Serra 
, deste Estado e de APARECIDA 
CELIA ALVES DE MENDONÇA 
(43 anos), nascida na data de 
18 de junho de 1973, residente 
e nascida em Tremembé , deste 
Estado.
A contraente é natural de Taubaté, 
Estado de São Paulo, nascida a 4 
de setembro de 1996, estado civil 
solteira, de profissão estudante, 
residente na Rua Rechdan Salim 
nº345, neste primeiro sub distri-
to, filha de ALEXEY PENTEADO 
ANDRADE BARBOZA (37 anos), 
nascido na data de 7 de janeiro de 
1979, residente e nascido nesta 
cidade e de MARIA DULCE FER-
REIRA DOS SANTOS (40 anos), 
nascida na data de 12 de agosto 
de 1976, residente e nascida nes-
ta cidade.

Faço saber que pretendem se ca-
sar GUILHERME AUGUSTO MA-
GALHÃES PRADO e FRANCINE 
SIQUEIRA SANTOS, para o que 
apresentaram os documentos exi-
gidos pelo artigo 1.525, nºs I, III e 
IV, do Código Civil brasileiro.
O contraente é natural de Tauba-
té, Estado de São Paulo, nascido 
a 5 de julho de 1982, estado civil 
solteiro, de profissão advogado, 
residente Avenida José Olegário 
de Barros, 146, neste primeiro 
subdistrito, filho de ORLANDO 
PRADO JUNIOR (69 anos), nas-
cido na data de 8 de dezembro 
de 1946, residente e nascido 
nesta cidade e de MARLI MA-
GALHÃES BASTOS PRADO (72 
anos), nascida na data de 19 de 
abril de 1944, residente nesta ci-
dade, nascida em Quiririm, desta 
Comarca.

A contraente é natural de Caçapa-
va, Estado de São Paulo, nascida 
a 12 de novembro de 1985, esta-
do civil solteira, de profissão en-
genheira de alimentos, residente 
Avenida José Olegário de Barros, 
146, neste primeiro subdistrito, 
filha de FRANCISCO GONÇAL-
VES DOS SANTOS (56 anos), 
nascido na data de 18 de setem-
bro de 1960, residente e nascido 
em Caçapava, deste Estado e de 
FABIANA DE SIQUEIRA SANTOS 
(49 anos), nascida na data de 16 
de setembro de 1967, residente e 
nascida em Caçapava, deste Es-
tado.

Faço saber que pretendem se ca-
sar RENATO FERREIRA JUNIOR 
e JOICE HELENA DE CAMPOS, 
para o que apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo artigo 1.525, 
nºs I, III e IV, do Código Civil bra-
sileiro.
O contraente é natural de Tauba-
té, Estado de São Paulo, nascido 
a 31 de janeiro de 1981, estado 
civil solteiro, de profissão técnico 
em qualidade, residente Rua Frei 
Marino Sansoni, 336, neste pri-
meiro subdistrito, filho de RENA-
TO FERREIRA (66 anos), nascido 
na data de 23 de setembro de 
1950, residente e nascido nesta 
cidade e de MARIA DA CRUZ SIL-
VA FERREIRA (67 anos), nascida 
na data de 26 de maio de 1949, 
residente nesta cidade, nascida 
em Lagoinha, deste Estado.
A contraente é natural de Apareci-
da, Estado de São Paulo, nascida 
a 13 de novembro de 1981, esta-
do civil solteira, de profissão con-
troladora de materiais, residente 
Rua Frei Marino Sansoni, 336, 
neste primeiro subdistrito, filha de 
JOÃO DE CAMPOS, falecido em 
Itajubá, Estado de Minas Gerais 
na data de 11 de janeiro de 2016 e 
de MARIA GLORIA DE CAMPOS 
(76 anos), nascida na data de 6 de 
janeiro de 1940, residente em Aiu-
ruoca, Estado de Minas Gerais, 
nascida em Bocaina, Estado de 
Minas Gerais.

Faço saber que pretendem se 
casar AFONSO RODRIGUES LO-
PES LEITE DA SILVA e CLAUDI-
NÉIA APARECIDA DOS SANTOS, 
para o que apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo artigo 1.525, 
nºs I, III e IV, do Código Civil bra-
sileiro.
O contraente é natural de Tauba-
té, Estado de São Paulo, nascido 
a 4 de julho de 1990, estado civil 
solteiro, de profissão operador de 
maquinas, residente na rua Edu-
ardo Rabelo Sobrinho nº 16, neste 
1º sub distrito, filho de DONIZETI 
LOPES DA SILVA (54 anos), nas-
cido na data de 15 de outubro de 
1962, residente e nascido nesta 
cidade e de ELIZABETE LEITE 

DA SILVA (47 anos), nascida na 
data de 14 de setembro de 1969, 
residente nesta cidade, nascido 
em Cruzeiro, deste Estado.
A contraente é natural de Taubaté, 
Estado de São Paulo, nascida a 
22 de junho de 1990, estado civil 
solteira, de profissão auxiliar de 
vendas, residente na rua Doutor 
Adolfo Bezerra de Menezes nº 
454, neste 1º sub distrito, filha de 
GERALDO ELISEU DOS SAN-
TOS (60 anos), nascido na data 
de 27 de outubro de 1956, resi-
dente nesta cidade, nascido em 
Areias, deste Estado e de HELE-
NA MARIA DE PAULA DOS SAN-
TOS (56 anos), nascida na data 
de 16 de janeiro de 1960, residen-
te nesta cidade, nascida em São 
Luis do Paraitinga, deste Estado.

Faço saber que pretendem se 
casar ANDRÉ LUIZ DE GOUVÊA 
CABRAL e BRUNA RONCON 
SAUD, para o que apresentaram 
os documentos exigidos pelo arti-
go 1.525, nºs I, III e IV, do Código 
Civil brasileiro.
O contraente é natural de Tre-
membé, Estado de São Paulo, 
nascido a 10 de novembro de 
1990, estado civil solteiro, de pro-
fissão professor, residente Rua 
Abdo Rechdan nº 56, neste 1º sub 
distrito, filho de BENEDITO CAR-
LOS CABRAL (54 anos), nascido 
na data de 7 de junho de 1962, 
residente em Tremembé, deste 
Estado, nascido em São Paulo, 
Capital e de CLEONICE DE GOU-
VÊA CABRAL (55 anos), nascida 
na data de 14 de janeiro de 1961, 
residente em Tremembé, deste 
Estado, e nascida nesta cidade.
A contraente é natural de Taubaté, 
Estado de São Paulo, nascida a 
12 de abril de 1994, estado civil 
solteira, de profissão professo-
ra, residente Rua Abdo Rechdan 
nº 56, neste 1º sub distrito, filha 
de CARLOS ALBERTO PINHO 
SAUD (51 anos), nascido na data 
de 16 de março de 1965, residen-
te e nascido nesta cidade e de 
CLAUDIA MARIA LABINAS RON-
CON SAUD, falecida em nesta ci-
dade na data de 4 de outubro de 
2012.

Faço saber que pretendem se ca-
sar CRISTOFER ALBERTO DOS 
SANTOS e ALINE DA ROCHA 
CAMARGO, para o que apresen-
taram os documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs I, III e IV, do 
Código Civil brasileiro.
O contraente é natural de Tauba-
té, Estado de São Paulo, nascido 
a 20 de abril de 1985, estado civil 
solteiro, de profissão operador de 
produção, residente Rua Heliópo-
lis, 1156, neste primeiro subdistri-
to, filho de BENEDITO ALBERTO 
DOS SANTOS (59 anos), nascido 
na data de 27 de agosto de 1957, 

residente nesta cidade, nascido 
em Natividade da Serra, deste 
Estado e de MARILDA DO NAS-
CIMENTO SANTOS (55 anos), 
nascida na data de 24 de fevereiro 
de 1961, residente nesta cidade, 
nascida em Barra Mansa, Estado 
do Rio de Janeiro.
A contraente é natural de Taubaté, 
Estado de São Paulo, nascida a 
26 de junho de 1989, estado civil 
solteira, de profissão do lar, resi-
dente Rua Heliópolis, 1156, neste 
primeiro subdistrito, filha de CEL-
SO BENEDITO CAMARGO (51 
anos), nascido na data de 5 de 
outubro de 1965, residente nesta 
cidade, nascido em Tremembé, 
deste Estado e de DEVANIL-
DA DA ROCHA CAMARGO (45 
anos), nascida na data de 14 de 
fevereiro de 1971, residente nes-
ta cidade, nascida em Ourinhos, 
deste Estado. 

Se alguém souber de algum im-
pedimento, oponha-o na forma 
da Lei. Lavro o presente para 
ser fixado em Cartório no lugar 
de costume e enviada cópia 
para ser publicada pela Impren-
sa Local.

Taubaté, 31 de outubro de 2016 

Edital recebido do Sr. Oficial do 
Registro Civil de: QUIRIRIM, des-
ta comarca.
 
Faço saber que pretendem se 
casar WELLINGTON RONALDO 
JOSÉ SANT´ANA e LETICIA HE-
LENE DE MOURA, para o que 
apresentaram os documentos exi-
gidos pelo artigo 1.525, nºs I, III e 
IV, do Código Civil brasileiro. 
ELE é natural de Guarulhos, Es-
tado de São Paulo, nascido a 7 
de novembro de 1983, estado civil 
solteiro, de profissão operador de 
cnc, residente na rua Francisco 
Faria Junior nº 1320, neste pri-
meiro subdistrito, filho de WAL-
DOMIRO JOSÉ DE SANT´ANA e 
de ISABEL APARECIDA RIBEIRO 
DE SANT´ANA.
ELA é natural de Taubaté, Estado 
de São Paulo, nascida a 20 de 
dezembro de 1995, estado civil 
solteira, de profissão estagiária, 
residente na rua GIrassol nº 35, 
Chácara Flórida em Quiririm, des-
ta comarca, filha de EDIMILSON 
MISAEL MOURA e de SILVIA HE-
LENA RANGEL MOURA.

Se alguém souber de algum im-
pedimento, oponha-o na forma 
da Lei.Lavro o presente para 
ser fixado em Cartório no lugar 
de costume e enviada cópia 
para ser publicada pela Impren-
sa Local.
 
Taubaté, 31 de outubro de 2016

O prazo para pagamento dos títulos  
é até o dia 08/11/2016

Existem  neste Tabelionato, sito à Rua Nossa Senhora da Glória, nº 218 – Centro, Fone: 
(12) 3674 – 1785 / Fax (12) 3674 – 1785 – 12120-000-Tremembé-SP, para serem 
PROTESTADOS os títulos abaixo discriminados cujos Devedores ou Sacados, não foram 
encontrados. Por não ter sido possível localizar os responsáveis pelos referidos títulos, 
os intimo para os fins de direito, e ao mesmo tempo, no caso de não ser atendida a 
presente intimação, os notifico do competente protesto. Conforme normas de serviço 
da Corregedoria Geral da Justiça, fica autorizado o pagamento do título em dinheiro, 
quando o valor não exceder o correspondente a 50 (cinqüenta) Ufes’s, o que equivale 
a R$872,50. Quando se tratar, de valor superior, o pagamento do título só poderá ser 
efetuado através de cheque administrativo ou visado, emitido por estabelecimento 
bancário, mas, sempre no valor correspondente apenas ao da obrigação, em nome 
e a ordem do apresentante e pagável na praça deste Tabelionato, sem prejuízo  das 
custas e emolumentos devidos, que serão pagos em dinheiro, no ato e sem apartado. 
Certifico que esta relação se acha em lugar de acesso ao público, de segunda a sexta 
- feira no horário das 11:00 às 17:00 horas.

tabelião de Notas e de Protesto de Letras  
e títulos de tremembé  

Rua Dom chautard nº 55 - centro -cep 12.120.000

Protocolo:           7 – 01/11/2016
Devedor:            ESTANISLAU TELES 
SILVA
Documentos:       CGC 10.228.149/0001-86
Espécie:                 DMI
Faixa de Ref.:     1

Protocolo:           9 – 01/11/2016
Devedor:             MARCIA REGINA 
VITORINO
Documentos:       CPF 065.957.508-64
Espécie:                DMI
Faixa de Ref.:      1

Protocolo:           10 – 01/11/2016
Devedor:            CARLOS ALBERTO 
DA SILVA PEREIRA
Documentos:       CPF 121.967.678-08

Espécie:                 DMI
Faixa de Ref.:      2

Protocolo:           11 – 01/11/2016
Devedor:             EDENALDO ALVES 
BARBOSA
Documentos:       CPF 939.865.218-87
Espécie:                 DMI
Faixa de Ref.:     1

Protocolo:           12 – 01/11/2016
Devedor:            GISELE CRSTINE 
FERREIRA DE SOUZA
Documentos:       CPF 346.161.238-37
Espécie:                NP
Faixa de Ref.:     1

Tremembé, 07 de Novembro de 2.016.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 397, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016 
Autoria: Prefeito Municipal
Altera o art. 37 da Lei Complementar nº 180, de 21 de dezembro de 2007. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º O art. 37 da Lei Complementar nº 180, de 21 de dezembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação, 
revogando-se seus incisos I e II:
“Art. 37. O servidor, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer função 
gratificada que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, incorporará um décimo dessa 
diferença, por ano, até o limite de dez décimos.”
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial a Lei Complementar nº 373, de 22 de julho de 2015.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 07 de  novembro de 2016, 377º da fundação do Povoado e 371º da elevação de 
Taubaté à categoria de Vila.
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA
Prefeito Municipal
EDNA MARIA QUERIDO DE OLIVEIRA CHAMON
Secretária de Educação
Publicada na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 07 de novembro de 2016.
EDUARDO CURSINO
Secretário de Governo e Relações Institucionais
LUCIANE DE OLIVEIRA SILVA
Diretora do Departamento Técnico Legislativo

LEI Nº 5220 , DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016 
Autoria: Vereador Rodrigo Luis Silva
Dispõe sobre denominação das ruas que especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam denominadas, pela forma abaixo indicada, as ruas localizadas no Bairro Baraceia:
I - Rua Pau-Brasil – rua que sai da Estrada Antonio de Angelis, ao lado da residência de número 2.490;
II - Rua Paineiras – rua que sai da Estrada Antonio de Angelis entre as residências de números 2.536 e 2.540;
III - Rua Jatobá – rua que sai da Rua Paineiras, ao lado da residência de número 95.
Art. 2º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei onerarão a verba orçamentária própria, suplementada 
se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Taubaté, 07 de novembro  de 2016, 377º da Fundação do Povoado e 371º da elevação de 
Taubaté à categoria de Vila.
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA
Prefeito Municipal
Publicada na Secretaria de Governo e Relações Institucionais,  07 de novembro  de 2016.
EDUARDO CURSINO
Secretário de Governo e Relações Institucionais
LUCIANE DE OLIVEIRA SILVA
Diretora do Departamento Técnico Legislativo

PORTARIA Nº  1590, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e à 
vista da recomendação proferida pela Divisão de Perícia Médica, constante do Processo nº 52.365/2016,
R E S O L V E:
Readaptar a servidora Juraci Vieira, titular do cargo de Professor de Educação Infantil, lotado na Secretaria de Educação, por 180 (cento e 
oitenta) dias, no  período  de  31/10/16 a 28/04/17,  para realizar suas atividades junto à Creche Municipal Tenente Alexandre Gandhi-
SEDES Infantil, na forma do disposto no  artigo 93 da Lei Complementar 01, de 4 de dezembro de 1990 e do artigo 73 e seu § 2º da Lei 
Complementar nº 180, de 21 de dezembro de 2007.
Prefeitura Municipal de Taubaté, 07 de novembro de 2016, 377º da fundação do Povoado e 371º da elevação de Taubaté à categoria de 
Vila.
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA 
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº  1591, DE  07  DE NOVEMBRO DE 2016
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e à vista 
da recomendação proferida pela Divisão de Perícia Médica, constante do Processo nº 12.736/2016,
R E S O L V E:
Readaptar a servidora Rossana Pereira de Souza Andrade, Professor de Educação Infantil, lotado na Secretaria de Educação, por 180 
(cento e oitenta) dias, no período compreendido de  18/04/16 a 14/10/16,  junto à EMIEF Marta Miranda Del Rey, na forma do disposto 
no  artigo 93 da Lei Complementar 01, de 4 de dezembro de 1990.
Prefeitura Municipal de Taubaté, 07 de novembro de 2016, 377º da fundação do Povoado e 371º da elevação de Taubaté à categoria de 
Vila.
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº  1592, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e à 
vista da recomendação proferida pela Divisão de Perícia Médica, constante do Processo nº 39.268/2014,
R E S O L V E:
Readaptar a servidora Rosana Marcia de Campos, titular do cargo de Professor de Educação Infantil, lotado na Secretaria de Educação, 
por 180 (cento e oitenta) dias, no  período  de  19/10/16 a 16/04/17,  para realizar suas atividades junto à EMEI Nair Mouassab – EMEI
Gurilândia, na forma do disposto no  artigo 93 da Lei Complementar 01, de 4 de dezembro de 1990.
Prefeitura Municipal de Taubaté, 07 de novembro de 2016, 377º da fundação do Povoado e 371º da elevação de Taubaté à categoria de 
Vila.
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA 
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1.593, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e à 
vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 29.037/2015,
R E S O L V E:
I – Constituir uma Junta Médica Especial com a finalidade de avaliar as condições de saúde do servidor José Benedito Gonçalves, titular 
do cargo de Braçal, lotado na Secretaria de Obras.
II – A Junta Médica de que trata o item anterior será composta pelos seguintes médicos: Dra. Célia Regina do Paço Baylão, Dr. Jorge 
Roberto da Costa Castanheira e Dr. Luiz Roberto Fonseca.
Prefeitura Municipal de Taubaté, 07 de novembro de 2016, 377º da fundação do Povoado e 371º da elevação de Taubaté à categoria de 
Vila.
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA  Nº 1595, DE  07 DE  NOVEMBRO DE  2016.
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais,
RESOLVE:
Nomear o servidor abaixo relacionado, em virtude de habilitação em Concurso Público, devidamente homologado em 
24/12/2015, (Processo Nº 54481/2014), para exercer o Cargo de Instrutor do Trabalho – Pedreiro – Ref. “48”, lotado na 
Secretaria de Educação, ficando sujeito ao estágio probatório, previsto no caput do Artigo 41 da constituição Federal, com
redação dada pela Emenda Constitucional Nº19/1998.
NOME CPF
AURELIUS FRANCIS SILVA 219.494.898-84
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 07 de novembro de  2016, 377º da fundação do Povoado e 371º da elevação de 
Taubaté à categoria de Vila.
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA  Nº  1596 , DE 07 DE NOVEMBRO DE  2016.
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais,
RESOLVE:
Nomear o servidor abaixo relacionado, em virtude de habilitação em Concurso Público, devidamente homologado em 
06/11/2015, (Processo Nº 54481/2014), para exercer o Cargo de Técnico de Enfermagem – Ref. “34”, lotado na 
Secretaria de Saúde, ficando sujeito ao estágio probatório, previsto no caput do Artigo 41 da constituição Federal, com 
redação dada pela Emenda Constitucional Nº19/1998.
NOME CPF
EDMAR APARECIDO DA COSTA BRUNO 347.479.308-09
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 07 de novembro de  2016, 377º da fundação do Povoado e 371º da elevação de 
Taubaté à categoria de Vila.
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA  Nº 1597, DE 07 DE NOVEMBRO DE  2016.
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais,
RESOLVE:
Nomear o servidor abaixo relacionado, em virtude de habilitação em Concurso Público, devidamente homologado em 
29/10/2015, (Processo Nº 54481/2014), para exercer o Cargo de Escriturário – Ref. “22”, lotado na Secretaria de 
Administração e Finanças, ficando sujeito ao estágio probatório, previsto no caput do Artigo 41 da constituição Federal, 
com redação dada pela Emenda Constitucional Nº19/1998.
NOME CPF
FLAVIA CRISTINA DE CARVALHO 352.797.178-51
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 07 de novembro de  2016, 377º da fundação do Povoado e 371º da elevação de 
Taubaté à categoria de Vila.
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA  Nº 1595, DE  07 DE  NOVEMBRO DE  2016.
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais,
RESOLVE:
Nomear o servidor abaixo relacionado, em virtude de habilitação em Concurso Público, devidamente homologado em 
24/12/2015, (Processo Nº 54481/2014), para exercer o Cargo de Instrutor do Trabalho – Pedreiro – Ref. “48”, lotado na 
Secretaria de Educação, ficando sujeito ao estágio probatório, previsto no caput do Artigo 41 da constituição Federal, com
redação dada pela Emenda Constitucional Nº19/1998.
NOME CPF
AURELIUS FRANCIS SILVA 219.494.898-84
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 07 de novembro de  2016, 377º da fundação do Povoado e 371º da elevação de 
Taubaté à categoria de Vila.
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA  Nº  1596 , DE 07 DE NOVEMBRO DE  2016.
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais,
RESOLVE:
Nomear o servidor abaixo relacionado, em virtude de habilitação em Concurso Público, devidamente homologado em 
06/11/2015, (Processo Nº 54481/2014), para exercer o Cargo de Técnico de Enfermagem – Ref. “34”, lotado na 
Secretaria de Saúde, ficando sujeito ao estágio probatório, previsto no caput do Artigo 41 da constituição Federal, com 
redação dada pela Emenda Constitucional Nº19/1998.
NOME CPF
EDMAR APARECIDO DA COSTA BRUNO 347.479.308-09
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 07 de novembro de  2016, 377º da fundação do Povoado e 371º da elevação de 
Taubaté à categoria de Vila.
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA  Nº 1597, DE 07 DE NOVEMBRO DE  2016.
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais,
RESOLVE:
Nomear o servidor abaixo relacionado, em virtude de habilitação em Concurso Público, devidamente homologado em 
29/10/2015, (Processo Nº 54481/2014), para exercer o Cargo de Escriturário – Ref. “22”, lotado na Secretaria de 
Administração e Finanças, ficando sujeito ao estágio probatório, previsto no caput do Artigo 41 da constituição Federal, 
com redação dada pela Emenda Constitucional Nº19/1998.
NOME CPF
FLAVIA CRISTINA DE CARVALHO 352.797.178-51
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 07 de novembro de  2016, 377º da fundação do Povoado e 371º da elevação de 
Taubaté à categoria de Vila.
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA  Nº 1598, DE 07 DE  NOVEMBRO DE  2016.
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais,
RESOLVE:
Nomear o servidor abaixo relacionado, em virtude de habilitação em Concurso Público, devidamente homologado em 
29/10/2015, (Processo Nº 54481/2014), para exercer o Cargo de Escriturário – Ref. “22”, lotado na Secretaria de Saúde, 
ficando sujeito ao estágio probatório, previsto no caput do Artigo 41 da constituição Federal, com redação dada pela 
Emenda Constitucional Nº19/1998.
NOME CPF
LUCIANA MASCARENHAS PAOLICCHI 374.556.008-60
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 07 de novembro de  2016, 377º da fundação do Povoado e 371º da elevação de 
Taubaté à categoria de Vila.
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA  Nº  1599, DE 07 DE NOVEMBRO DE  2016.
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Nomear o servidor abaixo relacionado, em virtude de habilitação em Concurso Público, devidamente homologado em 30/11/2015, 
(Processo Nº 54481/2014), para exercer o Cargo de Agente de Controle de Endemias – Ref. “24”, lotado na Secretaria de Saúde, ficando 
sujeito ao estágio probatório, previsto no caput do Artigo 41 da constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 
Nº19/1998.
NOME CPF
SARAH PAULIZAB ALVES GOMES RABELO MINEIRO 301.248.898-75
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 07 de novembro de  2016, 377º da fundação do Povoado e 371º da elevação de Taubaté à categoria 
de Vila.
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 13920, DE 07 DE  NOVEMBRO DE 2016
Dispõe sobre transferência de permissão de estacionamento de táxi
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e à vista dos 
elementos constantes do processo administrativo nº 44868/2016 e,
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico exarado pelo Secretário dos Negócios Jurídicos permitindo a transferência com fundamento em decisão 
judicial em situação análoga, no Agravo de Instrumento nº 2029544-48.2013.8.26.0000, 
CONSIDERANDO parecer favorável da Secretaria de Mobilidade Urbana,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica transferida a permissão para estacionamento de táxi concedida ao Sr. Joaquim Vaz Galhardo, permissionário junto ao Ponto Santa 
Terezinha, nº 10, para a Sra. Maria Benedita de Carvalho – RG nº 15.365.127-1/SSP/SP e CPF nº 062.408.308/01.
Art. 2º A permissionária deverá proceder ao recolhimento dos emolumentos cabíveis, decorrentes da permissão na forma da legislação vigente.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Taubaté, 07 de novembro de 2016, 377º da fundação do Povoado e 371º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA
Prefeito Municipal
JEAN SOLDI ESTEVES
Secretário dos Negócios Jurídicos
DOLORES MORENO PINO
Secretária de Mobilidade Urbana
Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais,  07 de novembro de 2016.
EDUARDO CURSINO
Secretário de Governo e Relações Institucionais
LUCIANE DE OLIVEIRA SILVA
Diretora do Departamento Técnico Legislativo

PROCESSO Nº 59.304/16
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/16
D E S P A C H O: Retifico o despacho datado de 18/10/2016 no que se refere à empresa DIMACI/SP 
MATERIAL CIRURGICO LTDA,onde constou o valor de R$ 4.177,00 (Quatro mil cento e setenta e sete 
reais), quando o correto é R$ 4.177,20 (Quatro mil cento e setenta e sete reais e vinte centavos);

G.P, aos 07.11.16
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA

PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº 62.322/16
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 23/16
D E S P A C H O: Adjudico o fornecimento de medicamentos em geral, constante do presente processo, a 
favor da firma:ART VITA DISTR. DE MEDIC. ALIMENTOS LTDA - EPP, no valor total de R$ 6.323,12 
(Seis mil trezentos e vinte e três reais e doze centavos);

G.P, aos 03.11.16
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA

PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº62.341/16
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 17/16
D E S P A C H O: Adjudico o fornecimento de medicamentos controlados, constante do presente processo 
a favor das firmas: AGLONCOMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, no valor total de R$ 35.500,00 
(Trinta e cinco mil e quinhentos reais); ANBIOTON IMPORTADORALTDA, no valor total de R$ 42.174,00 
(Quarenta e dois mil cento e setenta e quatro reais);

No valor total de R$ 77.674,00 (Setenta e sete mil seiscentos e setenta e 
quatro reais);
G.P, aos 03.11.16

PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº 62.443/16
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/16
D E S P A C H O: Adjudico a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, constante do presente 
processo, a favor da firma: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA – EPP, no valor 
total de R$ 870,24 (Oitocentos e setenta reais e vinte e quatro centavos);

G.P, aos 03.11.16
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA

PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº 62.601/16
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 23/16
D E S P A C H O: Adjudico o fornecimento de medicamentos em geral, constante do presente processo, a 
favor das firmas:INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA, no valor total de R$ 5.160,00 (Cinco mil cento e 
sessenta reais);PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA, no valor total de R$ 26.600,00 (Vinte e seis mil e 
seiscentos reais);

No valor total de R$ 31.760,00 (Trinta e um mil setecentos e sessenta reais);
G.P, aos 03.11.16

PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO Nº 298/16
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acha aberto pregão presencial 298/16, que cuida do 
Registro de Preços para eventual aquisição de ventilador oscilante de parede, por um período de 12 (doze) 
meses, improrrogáveis, com encerramento dia 23.11.16 às 14h30, junto ao respectivo Departamento de 
Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6023, ou à Praça Felix Guisard, 11 – 1º andar -
Centro, mesma localidade, das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs, sendo R$ 31,00 (Trinta e Um Reais) o 
custo do edital, para retirada na Prefeitura. O edital também estará disponível pelo site 
www.taubate.sp.gov.br.
PMT, aos 07.11.2016
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA – Prefeito Municipal

PREGÃO Nº 301/16
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acha aberto pregão presencial 301/16, que cuida da  
aquisição de helanca lyght e fita de cetim, com encerramento dia 23.11.16 às 08h30, junto ao respectivo 
Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6023, ou à Praça Felix Guisard, 
11 – 1º andar - Centro, mesma localidade, das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs, sendo R$ 31,00 (Trinta e 
Um Reais) o custo do edital, para retirada na Prefeitura. O edital também estará disponível pelo site 
www.taubate.sp.gov.br.
PMT, aos 07.11.2016
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA – Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de taubaté
www.taubate.sp.gov.br
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PROCESSO Nº 59.304/16
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/16
D E S P A C H O: Retifico o despacho datado de 18/10/2016 no que se refere à empresa DIMACI/SP 
MATERIAL CIRURGICO LTDA,onde constou o valor de R$ 4.177,00 (Quatro mil cento e setenta e sete 
reais), quando o correto é R$ 4.177,20 (Quatro mil cento e setenta e sete reais e vinte centavos);

G.P, aos 07.11.16
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA

PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº 62.322/16
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 23/16
D E S P A C H O: Adjudico o fornecimento de medicamentos em geral, constante do presente processo, a 
favor da firma:ART VITA DISTR. DE MEDIC. ALIMENTOS LTDA - EPP, no valor total de R$ 6.323,12 
(Seis mil trezentos e vinte e três reais e doze centavos);

G.P, aos 03.11.16
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA

PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº62.341/16
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 17/16
D E S P A C H O: Adjudico o fornecimento de medicamentos controlados, constante do presente processo 
a favor das firmas: AGLONCOMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, no valor total de R$ 35.500,00 
(Trinta e cinco mil e quinhentos reais); ANBIOTON IMPORTADORALTDA, no valor total de R$ 42.174,00 
(Quarenta e dois mil cento e setenta e quatro reais);

No valor total de R$ 77.674,00 (Setenta e sete mil seiscentos e setenta e 
quatro reais);
G.P, aos 03.11.16

PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº 62.443/16
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/16
D E S P A C H O: Adjudico a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, constante do presente 
processo, a favor da firma: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA – EPP, no valor 
total de R$ 870,24 (Oitocentos e setenta reais e vinte e quatro centavos);

G.P, aos 03.11.16
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA

PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº 62.601/16
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 23/16
D E S P A C H O: Adjudico o fornecimento de medicamentos em geral, constante do presente processo, a 
favor das firmas:INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA, no valor total de R$ 5.160,00 (Cinco mil cento e 
sessenta reais);PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA, no valor total de R$ 26.600,00 (Vinte e seis mil e 
seiscentos reais);

No valor total de R$ 31.760,00 (Trinta e um mil setecentos e sessenta reais);
G.P, aos 03.11.16

PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO Nº 298/16
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acha aberto pregão presencial 298/16, que cuida do 
Registro de Preços para eventual aquisição de ventilador oscilante de parede, por um período de 12 (doze) 
meses, improrrogáveis, com encerramento dia 23.11.16 às 14h30, junto ao respectivo Departamento de 
Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6023, ou à Praça Felix Guisard, 11 – 1º andar -
Centro, mesma localidade, das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs, sendo R$ 31,00 (Trinta e Um Reais) o 
custo do edital, para retirada na Prefeitura. O edital também estará disponível pelo site 
www.taubate.sp.gov.br.
PMT, aos 07.11.2016
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA – Prefeito Municipal

PREGÃO Nº 301/16
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acha aberto pregão presencial 301/16, que cuida da  
aquisição de helanca lyght e fita de cetim, com encerramento dia 23.11.16 às 08h30, junto ao respectivo 
Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6023, ou à Praça Felix Guisard, 
11 – 1º andar - Centro, mesma localidade, das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs, sendo R$ 31,00 (Trinta e 
Um Reais) o custo do edital, para retirada na Prefeitura. O edital também estará disponível pelo site 
www.taubate.sp.gov.br.
PMT, aos 07.11.2016
PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA – Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público 
nº 003/2015, para o cargo de Médico Especialista – Cardiologia, para comparecer IMPRETERIVELMENTE até o 
próximo dia 14/11/2016 – segunda-feira, na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º 
andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 12h e das 14h às 18h. O não comparecimento caracterizará 
desistência.

Nome CPF Classificação
HELOISA DE MESQUITA TAUIL 295.177.588-12 02

Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo 
Seletivo nº 002/2016, para a função de Telefonista, para comparecerem IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 
14/11/2016 – segunda-feira, na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar –
prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 12h e das 14h às 18h. O não comparecimento caracterizará 
desistência.

Nome CPF Classificação
HELENA DE FREITAS 035.952.728-03 02
RICARDO DE PAULA BOSSARD 077.969.377-92 03
MARISTELA RUMI TAMAKI 317.051.288-90 04

N O T I F I C A Ç Ã O
Taubaté , 01  de novembro de 2016
Sra. Cristiane Barbosa dos Santos
Rua Geraldo Oliveira de Almeida, nº 48
Bairro:- Residencial Colinas
Cidade:- Taubaté
PROCESSO:- 54.380/2016               

Notificamos Vossa Senhoria para que justifique sua ausência das atividades, bem como apresente 
comprovante de pagamento do débito referente ao cadastro nº 03/00.541/00, da Feira Livre no Mercado 
Municipal de Taubaté.
Atenciosamente
Alexandre Magno Borges
Secretaria de Serviços Públicos

Atendendo ao disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 informamos que o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2016 a 31/10/2016 está disponível nos sites:

www.taubate.sp.gov.br

www.contaspublicas.gov.br

EXTRATO DE  TERMO  DE  CONTRATO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: CASOLE COMERCIO E 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA- ME PROCESSO: 58.782/16 ASSINATURA: 07/11/16 OBJETO:
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO VALOR: R$ 9.690,80 VIGENCIA: 130 DIAS MODALIDADE: PREGÃO 
PARA REGISTRO DE PREÇOS N°  74/16- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18.474/16
EXTRATO DE  TERMO  DE  CONTRATO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: CASOLE COMERCIO E 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA- ME PROCESSO: 56.204/16 ASSINATURA: 07/11/16 OBJETO:
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO VALOR: R$ 8.350,10 VIGENCIA: 124 DIAS MODALIDADE: PREGÃO 
PARA REGISTRO DE PREÇOS N°  74/16- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18.474/16
EXTRATO DE  TERMO  DE  CONTRATO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: CASOLE COMERCIO E 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA- ME PROCESSO: 55.483/16 ASSINATURA: 07/11/16 OBJETO:
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO VALOR: R$ 7.991,76 VIGENCIA: 12 MESES MODALIDADE: PREGÃO 
PARA REGISTRO DE PREÇOS N°  74/16- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18.474/16
EXTRATO DE  TERMO  DE  CONTRATO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: CASOLE COMERCIO E 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA- ME PROCESSO: 54.792/16 ASSINATURA: 07/11/16 OBJETO:
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO VALOR: R$ 1.130,68 MODALIDADE: PREGÃO PARA REGISTRO DE 
PREÇOS N° 74/16- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18.474/16
EXTRATO DE  TERMO  DE  CONTRATO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: CASOLE COMERCIO E 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA- ME PROCESSO: 58.781/16 ASSINATURA: 07/11/16 OBJETO:
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO VALOR: R$ 7.970,56 VIGENCIA:  84 DIAS MODALIDADE: PREGÃO 
PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 74/16- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18.474/16
EXTRATO DE  TERMO  DE  CONTRATO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: CONFIANÇA COMERCIO DE 
MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- ME PROCESSO: 54.131/16 ASSINATURA: 07/11/16 OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL LINGÜIÇA PEIXE E SALSICHA VALOR: R$ 1.419,20 MODALIDADE:
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 75/16- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18.482/16
EXTRATO DE  TERMO  DE  CONTRATO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: CONFIANÇA COMERCIO DE 
MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- ME PROCESSO: 54.591/16 ASSINATURA: 07/11/16 OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNE LINGÜIÇA PEIXE SALSICHA BACON E MORTADELA VALOR: R$ 
16.947,40 MODALIDADE: PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 75/16- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
18.482/16
EXTRATO DE  TERMO  DE  CONTRATO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: BRASILIDADE COMERCIO 
SERVIÇOS IMPORTAÇÃO EIRELI EPP PROCESSO: 54.209/16 ASSINATURA: 04/11/16 OBJETO: AQUISIÇÃO 
DE GENEROS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS VALOR: R$ 350,31 MODALIDADE: PREGÃO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS N° 184/16- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 38.845/16
EXTRATO DE  TERMO  DE  CONTRATO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: BRASILIDADE COMERCIO 
SERVIÇOS IMPORTAÇÃO EIRELI EPP PROCESSO: 52.565/16 ASSINATURA: 04/11/16 OBJETO: AQUISIÇÃO 
DE GENEROS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS VALOR: R$ 4.950,60 MODALIDADE: PREGÃO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS N° 184/16- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 38.845/16
EXTRATO DE  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: LOURDES P.S. MARTINS PAPELARIA 
EIRELI- EPP PROCESSO: 48.316/16 ASSINATURA: 31/10/16 OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE QUADRO 
BRANCO VALOR: R$ 23.841,50 VIGENCIA: 12 MESES MODALIDADE: PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
N° 250/16- PROPONENTES: 17
EXTRATO DE  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: PILÃO ENEGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA PROCESSO: 30.175/16 ASSINATURA: 07/11/16 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DOS COMPONENTES DANIFICADO ESPECIFICADOS NO 
RESPECTIVO ORÇAMENTO AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VISANDO SANAR AS DEFIIENCIAS DAS 
INSTALAÇÕES FISICAS VALOR: R$ 16.4000,00 VIGENCIA: 12 MESES MODALIDADE: PREGÃO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS N° 140/16- PROPONENTES: 11
EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: BOTAN & SANTOS MECANICA LTDA 
– EPP PROCESSO: 16.012/16 ASSINATURA: 07/11/16 OBJETO: PRORROGAR O CONTRATO CELEBRADO EM 
17/05/12 VALOR: R$ 164.940,00 VIGENCIA: MAIS 06 MESES MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 06/12
EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELEGRAFOS – ECT PROCESSO: 48.132/14 ASSINATURA: 08/09/16 OBJETO: PRORROGAR O 
CONTRATO CELEBRADO EM 12/11/14 SOB O VALOR REALINHADO E REAJUSTADO  VALOR 
REALINHAMENTO/REAJUSTADO: R$ 22.547,82 VIGENCIA: 12/11/16 A 12/1//1/17 FUNDAMENTO: ARTIGO 57, 
INCISO II DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇOES

PUBLICIDADE  LEGAL
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É possível mudar o com-
portamento das crianças 
através de conversas cla-

ras e de muito amor. De acordo 
com a pedagoga Lidiane Leite, 
não adianta ter raiva e gritar 
na hora em que a criança es-
tiver desobedecendo. É possí-
vel ensinar e educar sem pu-
nir. O segredo é conversar.

“As crianças devem ser acostu-
mada a agir dentro de um sen-
so de obrigação. Quando você 
pede, diz e deixa a distância 
emocional fazer o trabalho, as 
crianças rapidamente apren-
derão que quando os pais pe-
direm que eles façam algo – ou 
que parem de fazer algo – eles 
não tem alternativa a não ser 
fazer o que os pais estão pe-
dindo”, ressalta. A pedagoga. 

Lidiane diz que a criança deve 
saber que o limite faz parte da 
vida e não tem a ver com afe-
to.
“Tentar impor o limite atra-
vés do grito ou da agressão 
não dará nenhum respeito aos 
pais. As crianças não precisam 
de “amigos” e nem de “tios”, 
elas precisam de pais e de pro-
fessores que não confundam 
autoridade com autoritarismo. 

É possível 
educar 
e ensinar 
sem punir?
Veja 9 Dicas 
para educar 
uma criança

+v
oz

Se o adulto começa a falar mais 
alto que a criança, está descen-
do ao mesmo comportamento e 
a relação entre ambos deixa de 
ser vertical. Os pais devem dia-
logar com o filho sempre que ele 
tiver uma atitude inadequada e 
mostrar porque aquele compor-
tamento não foi bacana. Os pais, 
portanto, terão que ter paciência 
e explicar o que pode e o que 
não pode várias vezes – e sempre 
cobrar o comportamento que se 
espera que as crianças tenham”, 
explica.

Para a pedagoga, algumas crian-
ças aprendem através das puni-
ções, mas muitas se tornam res-
sentidas, irritadas e se sentem 
tratadas de forma desleal. 

“A punição deve ser usada como 
último recurso. Acredito que a 
culpa é a pior causa da falta de 
autoridade dos pais, que se tor-
nam permissivos por se sentirem 
ausentes”.

A pedagoga lembra ainda que 
as crianças precisam de regras 
claras, objetivas colocadas com 
segurança, com amor e no mo-
mento certo. É preciso se ater à 
qualidade dos momentos vividos 
com as crianças, e não à quanti-
dade de tempo. 

Lidiane Leite recomenda nove 
dicas para lidar melhor com as 
crianças:

1 - Estabeleça regras e faça os 
combinados claros

2 - Mostre que tudo na vida têm 
consequências

3 - Converse com seu filho, expli-
que o porquê do não 

4 -  Reforce o bom comportamen-
to

5 

5- Seja firme e carinhoso ao mes-
mo tempo

6-  Aguente a frustração e choro 
dos seus filhos

7 - Peça uma vez só e não se ex-
plique demais

8 - Não dê mais de um aviso e não 
adule e nem suborne

9 - Não grite, nem ameace e nem 
puna 

Por Lidiane Leite 

Jornalista e pedagoga. 
Atualmente está concluindo sua 

pós-graduação em psicopeda-
gogia e sempre escreve artigos e 

ministra palestras sobre o 
desenvolvimento infantil e o 

comportamento das crianças.
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