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XV de 
Novembro 
conquista a 
Copa Sub20

A partir de um sim-
ples objetivo, de re-
avivar memórias de 
Taubaté, nasceu o 
projeto “Resgatan-
do Taubaté”, que 
digitaliza imagens 
antigas da cidade 
e disponibiliza nas 
redes sociais para a 
população ou qual-
quer pessoa que 
queira conhecer a 
história do municí-
pio.

A equipe do XV de No-
vembro sagrou-se no 
último domingo (10) 
campeão da primeira 
edição da Copa Sub20 
organizada pela Liga 
Municipal de Futebol. 
Na decisão realizada 
no Campo do Ipiran-
ga, o time do Chafariz 
derrotou o Boca Junior 
pelo placar de 2x1. O 
XV abriu o placar logo 
aos 5 minutos de par-
tida com Romarinho. 
No segundo tempo, 
aos 26, Caio igualou 
o marcador, porém 
aos 36 novamente Ro-
marinho recolocou os 
Piratas em vantagem 
Pg.06

Câmara de Taubaté 
debate mudanças 
no Plano Diretor
Pg.03

ADC Ford Taubaté inicia 
disputa do título da Paulista 

Pg.06

Projeto resgata memórias de 
Taubaté através de fotos Pg.05
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Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida enquanto durarem os estoques. O brinde pode ser comprado separadamente no valor de R$ 20,00.
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Fica 
PIBId!

Diante do desafio da qua-
lidade da educação no 
país, o PIBID - Programa 
Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência - é 
um bom exemplo de polí-
tica pública, por seus fei-
tos e por estar vinculado 
a um dos pilares constitu-
cionalmente estabelecido 
sobre valorização docen-
te: a formação. Com a fi-
nalidade de elevar a qua-
lidade da formação dos 
professores por meio da 
integração entre educa-
ção superior e educação 
básica, ofertando bolsas 
de estudo, o programa 
vem alcançando seus ob-
jetivos, já são mais de 60 
mil bolsas que possibili-
tam a união entre teoria 
e prática, universidades e 
escolas. Pesquisa da Dra. 
Marli André mostra que 
67% dos egressos do pro-
grama atuam na docência, 
sendo 60% deles nas re-
des públicas de ensino. 

Corremos o risco do PI-
BID vivenciar algo que, ao 
longo de nossa história, 
compromete o desenvol-
vimento e consolidação 
das políticas públicas no 
país: o descontinuísmo. 
Discursos por parte do 
MEC sobre reestruturação 
do programa de formação 
de professores, por meio 
de residência pedagó-
gica, não tem garantido 
que isso seja feito com 
a renovação do PIBID. É 
importante que a pasta 
apresente avaliações a 
respeito do PIBID e deta-
lhamento das ações que 
estão sendo empreendi-
das para formação docen-
te. 

Programas bem avalia-
dos, com resultados sa-
tisfatórios, devem ter a 
manutenção garantida e 
aprimorada. Do contrário, 
corrigir rotas se faz neces-
sário. Nosso país carece 
de gestão que faça preva-
lecer o interesse público. 

Educação de qualidade 
exige boa formação pro-
fissional.
#FicaPIBID

Por Pollyana Gama
Deputada federal pelo PPS
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O que é e para onde vai a esquerda 
no Brasil? A pergunta se faz perti-
nente por conta do midiático posicio-
namento de cantores, compositores, 
atrizes (Carlos Vereza, o grande ator, 
é uma das exceções), que, se dizen-
do de esquerda, fazem loas a Lula 
e Dilma, perorando contra o golpe 
desferido pela direita que colocou no 
poder um golpista e animando pla-
teias a levantar placas “Fora Temer”. 
A era petista levou o Brasil à maior 
recessão econômica de sua história, 
maior até que a Grande Depressão de 
1929. Alguns dos artistas que fazem 
barulho, porém,  continuam a sonhar 
com a volta de Lula, enxergando nele 
a “Salvação da Pátria”. Afinal, que es-
querda é essa?

Primeiro, vale lembrar que a esquer-
da frequenta mais a boca de artistas 
que o aparelho fonador de políticos. 
É fato que o PT continua a desfral-
dar a bandeira do socialismo, mas 
perdeu vigor nessa toada, a partir do 
momento em que entrou no pelotão 
da bandalheira, objeto de operações 
que se iniciaram no mensalão (Ação 
Penal 470) e continuam hoje na Lava 
Jato. O espaço de esquerda passou a 
ser ocupado pelo PSOL, cujo discurso 
se afina ao surrado refrão da luta de 
classes e combate mortal ao capitalis-
mo. Os dogmas socialistas tornaram-
-se verbetes com serventia de graxa 
para ilustrar perfis corroídos. Ser de 
esquerda é charme para certos artis-
tas. Mas a esquerda já não incorpora 
o escopo do socialismo clássico mar-
xista sobre a formação do capitalismo 
e a previsão de sua catastrófica evo-
lução. 

A “violência como parteira da Histó-
ria”, dogma apregoado por Engels, 
tentou fa¬zer escola entre nós, nos 
idos de 1960, mas foi repelida pela 
ditadura militar. A redemocratiza-
ção do País abriu espaço para outras 
áreas no canto esquerdo do arco ide-
ológico. Nas últimas três décadas, 
formou-se nova argamassa para ajus-
tar estacas do alquebrado socialismo 
revolucionário com ti¬jolos do libera-
lismo político e econômico. Fixaram-
-se outras posições, como o porte e 
a ação do Estado, chegando-se ao 
meio termo: nem Estado mínimo 
nem Estado máximo, mas um ente 
de tamanho adequado. Agregaram-
-se expressões como “capitalismo de 
face humana”, “socialismo de feição 
liberal”. A intervenção do Estado no 
mercado chegou até a gerar designa-
ção própria para a situação da China 
– capitalismo de Estado.

SOCIALDEMOCRACIA

O fato é que a meta do sistema é con-
vergir a eficiência econô¬mica com 
o bem-estar social, ao que se deu o 
nome de socialdemocracia. Essa mar-
ca chegou ao Brasil em fins dos anos 
1980, endossada inicialmente pelo 
PSDB num texto de seus ideólogos, 
Os desafios do Brasil. Por tentativa e 
erro, nosso arremedo socialdemocra-
ta entrou no terceiro milênio, ganhou 
o centro do po¬der e foi acusado de 
se curvar ao Consenso de Washing-
ton. De onde partiu a crítica? Do PT 
e seus satélites. De tanto bater, as 
“esquerdas” alcançaram a alforria e 
chegaram ao Palácio do Planal¬to em 
2003 com a eleição de Lula. Mas dom 
Luiz I e Único (o título tem a ver com 
o discurso de que foi o primeiro a fa-
zer isso e aquilo), nunca abandonou 
as linhas gerais da política neoliberal.  
Com o “mensalão”, soçobraram as 
pilastras leninistas e o teto marxista. 
As bandeiras vermelhas do petismo 
ficaram borradas de lama e de ver-
gonha. Depois, apareceu a operação 

“amaldiçoada” por grandes, médios 
e pequenos partidos, a Lava Jato. 
Muitos atores se nivelaram na sujeira 
da corrupção. Foram presos ou ainda 
estão dirigentes do PT e de outros 
partidos, ex-ministros, mandatários 
de todos os quilates. Sob o lamaçal, 
que matiz de esquerda se pode dis-
tinguir? Apenas traços indistintos e 
pequenos sinais de uma ou outra si-
gla nanica de entonação trotskista. O 
PSOL está bem na fita. Até o PC do B 
escapa da modelagem esquerdista. O 
que existe é um espaço acomodando 
praticamente grandes e médias enti-
dades, cuja pregação socialdemocrata 
abriga questões como liberdade polí-
tica, controle social, intervenção do 
mercado, organização da sociedade 
civil e até continuidade ou não das 
estatais. 

ARTISTAS FECHAM OS OLHOS

O ciclo Dilma jogou o país no pro-
fundo buraco da recessão e do de-
semprego, selando o fim de refrãos 
socialistas. CUT e MST ainda tentam 
elevar ao alto suas bandeiras, mas 
se frustram com plateias escassas. 
No momento em que o Brasil alcan-
ça uma Selic de 7%, o menor juro da 
história, uma inflação abaixo dos 3% 
anuais, a volta do emprego, o que 
se vê na paisagem? A tentativa de 
alguns de transformar o verso em 
reverso. E o engodo grassa. Lula pro-
paga que belos foram os tempos em 
que ele e Dilma fizeram do Brasil um 
paraíso. Os artistas entoam esse hino. 
Berram surrados slogans publicitá-
rios e execram as reformas que cor-
tam as amarras do país ao passado. 

Por que a classe artística glorifica o ci-
clo lulopetista? Primeiro, ser esquer-
dista parece charmoso para muitos. 
Segundo, Lula é o ícone da dinâmica 
social no Brasil, condição que serve 
para encobrir a lama do mensalão e 
de escândalos que enfrenta na jus-
tiça. Já Dilma “foi apeada do poder 
por um golpe”, tendo assumido um 
“vice” que nunca teve um voto, es-
quecendo que ele obteve o mesmo 
número de votos da ex-presidente. 
Persistem na alma de uns e outros 
traços da cultura pré Muro de Ber-
lim: contrariedade em relação ao que 
se identifica com EUA,  capitalismo, 
iniciativa privada e simpatia em rela-
ção aos símbolos do velho socialismo, 
como Cuba e Venezuela. Nem mes-
mo o chefão russo Putin merece hoje 
consideração, enquanto o socialismo 
à moda chinesa parece uma excres-
cência.

Afinal, o PT ainda é de esquerda? Ve-
jamos. A partir dos anos 70 a 80, os 
partidos socialdemocratas passaram 
a incorpo¬rar princípios neoliberais, 
puxando a ideologia dominante da 
União Europeia. A doutrina socialde-
mocrata ganhou contornos na esteira 
da globalização. Siglas mudaram, 
trans¬formando suas bases trabalha-
doras em classes médias, mais con-
servadoras e com maior acesso ao 
capital financeiro. Angela Merkel, na 
Ale¬manha, por exemplo, deu efeti-
va contribuição para moldar a social-
democracia com a solda neoliberal. O 
Brasil ingressou na rota. A alternativa 
que restou ao PT foi a de aderir ao fi-
gurino. Importantes figuras do nosso 
universo artístico, porém, teimam 
em fechar os olhos à nova realidade, 
apostando na tese de que bom, mes-
mo, era o Brasil que até ontem respi-
rava por aparelhos.
 

Gaudêncio Torquato
Jornalista, é professor titular da USP, 

consultor político e de comunicação 
Twitter@gaudtorquato

colunas

A esquerdA dos ArtistAs
Por Gaudêncio Torquato 

doação de sangue
Semana passada, assistindo TV, fiquei meio envergonhado 
com a notícia: apenas 1,8% dos brasileiros doa sangue. A 
meta da Organização Mundial da Saúde é chegar a um índi-
ce de 3% em cada país.A gente vê campanhas solicitando 
às pessoas a fazerem esse ato de amor, porque nada mais 
é do que amor quando contribuimos para salvar uma vida. 
E por que fiquei com vergonha? Porque há mais de 15 anos 
que não faço doação de sangue.

Falta de sangue pode matar
Fiquei ainda com mais vergonha quando li que têm pesso-
as que fazem isso com uma certa regularidade, sem saber 
para quem. Apenas elas têm consciência que está ajudan-
do a salvar vidas.Os órgãos que colhem sangue sempre fa-
zem campanhas devido ao baixo estoque. E isso é grave, 
porque numa situação emergencial gente pode morrer por 
falta de sangue.

Parabéns aos doadores
Os voluntários merecem aqui os meus mais sinceros elo-
gios, e faço hoje este comentário para, primeiro, expor mi-
nha vergonha; em segundo lugar, para tentar despertar nas 
pessoas que doar sangue só faz o bem, não prejudica em 
nada a nossa saúde.Nessa época do ano, com as festas de 
Natal, ano novo, férias escolares, as doações diminuem, o 
que ocasiona uma baixa nos estoques de sangue.E olhem 
só para um detalhe: são nestas épocas que mais se precisa 
de sangue.

Homens doam mais
As mulheres são mais cuidadosas com a saúde do que os 
homens, isso todo mundo sabe. O curioso é que, quando 
se trata de doar sangue, os homens saem na frente: dos 
doadores, 60% são homens, e 40%, mulheres. Para saber 
os requisitos básicos para ser um doador, é só dar uma 
olhadinha na internet. Aí, fazendo consulta, minha vergo-
nha diminuiu um pouco: infelizmente, por ser diabético, 
não posso doar sangue. Mas creio que estou ajudando com 
este comentário.

união pelo PiBid
Semana passada o Senado e a Câmara dos Deputados re-
alizaram audiências para discutir o PIBID, Programa Insti-
tucional de Bolsas de Iniciação à Docência, cujo objetivo 
é a valorização dos professores.Pois bem, o Governo quer 
mudar o programa, mas os professores estão se mobilizan-
do para defender a sua permanência e quer ouvir o que 
o Ministério da Educação pretende com essa mudança. Ao 
que me parece, não está muito clara, e o pior: não garante a 
sua continuidade como querem professores e alunos.

qualidade na formação
Uma comitiva de Taubaté foi a Brasília para manifestar o 
desejo da continuidade do PIBID, repito, de bolsas de ini-
ciação à docência. O programa foi criado há dez anos para 
elevar a qualidade da formação inicial dos professores. E 
isto é feito por meio da integração entre educação supe-
rior e educação básica, como afirmou a deputada de Tau-
baté, Pollyana Gama (PPS).

Pela continuidade do PiBid
No vídeo que postou no Facebook, a deputada Pollyana 
defendeu a manutenção do programa para fortalecer a 
formação dos professores. Ela acredita que as audiências 
foram importantes para sensibilizar o Governo Federal.Me 
parece que está havendo essa mobilização porque os pro-
fessores estão meio desconfiados que o programa não terá 
continuidade. O Governo quer a reelaboração do programa  
por meio de uma residência pedagógica que, segundo os 
professores, não está dando o resultado esperado no Esta-
do de São Paulo.



Por Bruna Lourenço
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Fim do político profissional 
ou políticos mais profissionais?

Para homenagear o dia in-
ternacional de combate à 
corrupção (9/12) gostaría-
mos de reiterar nossa luta 
pelo fim do político profis-
sional. 

É inegável que necessita-
mos de políticos mais pro-
fissionais (mais preparados, 
mais éticos, mais compe-
tentes). Mas ao mesmo 
tempo, também precisamos 
eliminar do nosso cenário 
cleptocrata o político pro-
fissional que faz da política 
um meio de vida errático. 

Tanto queremos o fim dos 
políticos que se perpetuam 
perversamente no poder 
(sempre coligados às elites 
dominantes do dinheiro e 
da mídia), sobretudo por 
meio da corrupção e das 
negociatas, como deseja-
mos mais profissionaliza-
ção na política, isto é, que 
os políticos durante seus 
mandatos limitados tempo-
ralmentesejam mais (muito 
mais) profissionais, hones-
tos e competentes.

Nossa tese (sobre o fim do 
político profissional), ins-
pirada em Chico Whitaker, 
é a seguinte: M1M e M2M: 
máximo um mandato para 
o Executivo (fim da reelei-
ção para todos os cargos 
executivos, eventualmente 
elevando sua duração para 
cinco anos) e máximo dois 
mandatos no mesmo cargo 
no Legislativo (uma só ree-
leição). 

Trata-se de uma medida (de 
uma vacina) saneadora e 
necessária em países como 
o Brasil, que são verdadei-
ras cleptocracias (cleptos 
= ladrão; cracia = governo, 
poder). A experiência bra-
sileira (cleptocrata) revela 
que a perpetuação dos po-
líticos no poder é pernicio-
sa e custa muito caro para a 
nação. 

Não somos uma democra-
cia verdadeira, somos uma 
cleptocracia. Quem faz 
diagnóstico errado de uma 
doença, não ministra os re-
médios certos. Uma coisa 
é o sonho da democracia 
plena, outra distinta é a 
realidade, a Realpolitik, de 
Maquiavel. 

Enquanto continuarmos 
submetidos tolamente à 
manipulação discursiva das 
clássicas forças corruptas 
e parasitárias (das elites 
clepto-bandidas) de que 
já somos uma democracia, 
não vamos combater nunca 
nossas doenças institucio-
nais. 

Só votar a cada quatro anos 
não significa democracia, 
que é, sobretudo, o governo 
para o povo (não só o go-

verno eleito pelo povo). 

Depois da Lava Jato nin-
guém mais duvida que nos-
sos governos ladrões estão 
voltados exclusiva ou pre-
ponderantemente para os 
interesses das oligarquias 
dominantes.

O Brasil é governado por 
Príncipes de pensamento 
medieval, retrógrados. Mais 
precisamente, pelos prínci-
pes descritos por Maquia-
vel no princípio do século 
XVI, tendo como inspiração, 
dentre outros, Cesar Bórgia, 
que era um crápula huma-
no. 

No princípio do século 20 o 
Brasil contava com 17 mi-
lhões de pessoas; 84% de 
analfabetos formais, quase 
100% de analfabetos fun-
cionais e 30 anos de expec-
tativa de vida. Hoje somos 
207 milhões, com 8% de 
analfabetos formais, cerca 
de 2/3 de analfabetos fun-
cionais e mais de 70 anos 
de expectativa de vida. 

O Brasil melhorou nesses 
últimos 100 anos? Em vá-
rios aspectos, claro que sim, 
mas ainda estamos muito 
longe de ser a nação desen-
volvida e próspera que de-
sejamos. 

Grande parte do nosso cres-
cimento segue a dinâmica 
do câncer (como diz Rubens 
Ricupero): há proliferação 
de células (de instituições, 
de partidos, de planos eco-
nômicos, de juízes, de mí-
dias), mas muitas são can-
cerígenas com capacidade 
de matar o paciente.

Se nossas elites dirigentes 
fossem mais preparadas, se 
fossem civilizadas e vives-
sem sob o império da cultu-
ra republicana, já teríamos 
dado muitos saltos coleti-
vos de qualidade.

Não somos subdesenvolvi-
dos por acaso. Nosso cân-
cer institucional se chama 
cleptocracia, que é alimen-
tada diuturnamente pelas 
deploráveis classes políti-
cas, intelectuais e empre-
sariais perversas, que con-
figuram as castas do atraso 
e da absurda concentração 
de rendas. 

Essas elites clepto-ban-
didas são as inimigas da 
nação. É hora de ruptura. 
Ervas daninhas devem ser 
extirpadas do caminho do 
gigante que se encontra 
adormecido. Voto faxina 
nos corruptos em 2018. 

Por Luiz Flávio Gomes
Jurista. Criador 

do movimento Quero Um 
Brasil Ético. Estou no 

F/luizflaviogomesoficial

A Câmara de Taubaté rea-
liza uma audiência pú-
blica hoje, quarta-feira 

(13), a partir das 19h, para deba-
ter alterações no Plano Diretor.

A audiência foi solicitada 
por meio do Requerimento 
2368/2017, de autoria do vere-
ador Rodrigo Luis Silva, Digão 
(PSDB), com objetivo de discutir 
alterações de dispositivos e da 
tabela “Recuos de frentes”, do 
Plano. 

O novo Plano Diretor foi sancio-
nado pelo prefeito Ortiz Júnior 
(PSDB) em julho desse ano com 
a proposta apoiada com unani-
midade na Câmara Municipal 
de Taubaté. Entre as novidades, 
a proposta estabelece zonas de 
desenvolvimento econômico 
para os distritos industriais, 
eleva o número de áreas para 
o comércio e serviços, além de 
estabelecer um raio de proteção 
ao redor de bens tombados da 
cidade.

O projeto corrige imperfeições 
e inadequações apontadas pelo 
Ministério Público no plano di-
retor vigente, que foi votado 
em 2011. De acordo com o novo 
plano, a cidade passou a ser di-
vidida em quatro macrozonas: a 
rural, a de interesse ambiental, 
urbana e expansão urbana.

No mês que antecedeu a apro-
vação já houveram mudanças 
no Plano Diretor. A supervisora 
técnica da Secretaria de Planeja-
mento, Natália Recco, apresen-
tou mudanças, que contempla-
vam as áreas especiais rurais de 
interesse local. 

No princípio foram determina-
das sete áreas, mas havia confu-
são sobre o que classificaria uma 
área como especial, por isso foi 
mudado o artigo estabelecendo 
critérios, tais como a obrigação 

de postos de saúde, característi-
cas urbanas e ter frente para via 
oficial.

Outro item alterado é a taxa 
de permeabilidade, que varia 
a cada zona, algumas chegan-
do a 30%. Foi alterado o artigo 
que possibilita a compensação 
da taxa em até 50%, mediante 
comprovação de alternativas 
sustentáveis, utilizadas no IPTU 
Verde.

O coeficiente máximo do ter-
ritório de cultura e memória 
também sofreu alteração, assim 

como a indústria de pequeno 
porte, suprimindo a palavra 
“confecção”. Já o Plano Muni-
cipal de Meio Ambiente teve o 
texto corrigido, de forma que 
haja prazo para que seja apro-
vado.

A audiência de hoje deve de-
bater sobre alterações na tabela 

“Recuos de frentes”. 

Vários moradores de loteamen-
tos fechados em Taubaté procu-
raram o poder público, pois as 
regras construtivas aprovadas 
em assembleias desses lotea-
mentos aprovavam o recuo de 
4 metros e com a aprovação do 
Plano Diretor essa distância pas-
sou a ser de 5 metros. 

Porém, esses metros de recuo 
podem ser avançados em 50% 
da garagem dessas moradias, 
ou seja, da parte coberta. Des-
sa maneira, o vereador Rodrigo 
Luis Digão (PSDB) alegou que 
essa alteração irá descaracteri-
zar desses loteamentos em an-
damento. 
“Estamos fazendo essa audiên-
cia, pois a única que pode agir 
nessas mudanças é a Prefeitu-
ra, iremos fazer com que o Po-
der Público junto ao Executivo 
tenha contato com esses cida-
dãos”, explicou Digão (PSDB). 

O parlamentar ainda reforça 
que essa mudança no Plano Di-
retor que está em vigor na cida-
de vai impactar os moradores 
de Taubaté positivamente. “A 
ideia de manter os 5 metros é 
bacana, porém os loteamentos já 
existentes acabam sendo preju-
dicados. Não é alteração da lei 
e, sim, uma regulamentação”, 
enfatizou o vereador solicitante. 

A audiência acontece hoje, às 
19h, na Câmara Municipal de 
Taubaté.

Câmara de Taubaté debate 
mudanças no Plano Diretor

“Estamos fazendo 
essa audiência, pois 

a única que pode agir 
nessas mudanças é 
a Prefeitura, iremos 

fazer com que o 
Poder Público junto 
ao Executivo tenha 
contato com esses 

cidadãos”, explicou 
Digão (PSDB)”

Audiência de hoje deve debater sobre alterações na tabela “Recuos de frentes”

Audiência está agendada para hoje, quarta-feira, 
e foi solicitada pelo vereador Digão (PSDB)

urbanismopolítica
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O Comitê das Bacias Hi-
drográficas do Rio Pa-
raíba do Sul (CBH-PS) 

realiza amanhã (14), a última 
reunião plenária de 2017, para 
decidir sobre temas ligados a 
preservação dos recursos hí-
dricos no Vale do Paraíba, en-
tre eles a liberação de recursos 
para projetos em 2018.

Os membros vão votar sobre a 
abertura do processo para fi-
nanciar iniciativas que atuem 
para melhorar a qualidade am-
biental das águas do Paraíba 
do Sul. Ao longo dos últimos 
anos, dezenas de projetos, de 
prefeituras e entidades da re-
gião, foram realizados com re-

cursos destinados por meio do 
Comitê. 

Também está prevista a criação 
de um grupo que deverá atuar 
em temas ligados a recupera-
ção florestal, a Câmara Técnica 
de Restauração Florestal, e de 
outro que ficará responsável 
por elaborar um Plano de De-
senvolvimento e Proteção Am-
biental dos mananciais, cursos 
d’água e reservatórios. 

A reunião acontece a partir das 
8h30 na sala de reuniões do 
Departamento de Água e Ener-
gia Elétrica (DAEE), no Largo 
Santa Luzia, nº 25, em Taubaté.

meio ambiente ensino

Comitê do Paraíba do Sul 
discute a liberação de recursos 
para projetos em 2018

Matrícula
dos aprovados

será feita entre 
os dias 18 e 20 
de dezembro 

no Campus da JUTA

Membros vão votar 
sobre a abertura 
do processo para 

financiar iniciativas 
que atuem para 

melhorar a qualidade 
ambiental das águas 

do Paraíba do Sul

A Universidade de Tauba-
té irá divulgar amanhã 
(14) o resultado do Ves-

tibular de Verão, que foi aplica-
do pela entidade no último final 
de semana. A lista será publica-
da no site www.unitau.br.

“Ficamos muito 
satisfeitos com o 
processo seletivo 
de Verão 2018. 
Acredito que 
isso se deve a 
qualidade de en-
sino dos cursos 
que oferecemos, 
além da tradi-
ção da Universi-
dade”, afirma a 
Profa. Dra. Nara 
Lúcia Perondi Fortes, Presiden-
te da Comissão Permanente de 
Seleção Acadêmica (Copesa) e 
Pró-reitora de Graduação da 
Universidade.

A matrícula dos aprovados será 
feita entre os dias 18 e 20 de de-

zembro no Campus da JUTA, lo-
calizado na Rua Daniel Danelli, 
s/nº – Jardim Morumbi,das 9h 
às 20h.

Para a matrícula o candidato 
deve levar cópias dos seguin-

tes documen-
tos: Certificado 
de conclusão 
do Ensino Mé-
dio; Histórico 
escolar; RG; 
CPF; Certidão 
de nascimento; 
Comprovante 
de residência; 
Título de elei-
tor e Atestado 
de alistamento 
militar para os 

candidatos do sexo masculino.

Os menores de 18 anos deverão 
ir acompanhados dos pais/res-
ponsáveis.As aulas na Universi-
dade de Taubaté terão início no 
dia 5 de fevereiro.

Unitau divulga 
amanhã resultado 

do Vestibular de Verão

Sobre a importância dos livros

Às vésperas dos feriados de final de ano, 
época em que nos permitimos fazer ba-
lanços e planos para o novo ciclo vin-
douro, nos tornamos saudosos de nossas 
memórias, dentre as quais, do tempo de 
colégio. Muitos são capazes de lembrar 
do nome da primeira professora, dos ce-
nários que compunham o momento de 
aprender ou até da cartilha das primeiras 
letras.

É certo que a capacidade de aprender já 
nasce com cada um de nós e, esse pro-
cesso natural reflete a necessidade de 
sobrevivência. Assim, cada ambiente nos 
obrigará a desenvolver essa ou aque-
la habilidade, o que acontece também 
no ambiente escolar, quando acabamos 
aprendendo melhor aquilo que o nosso 
professor preferido ensina. Ou será que 

aquele professor se torna o nosso prefe-
rido justamente por ensinar aquilo que 
gostamos mais?

De acordo com o professor José Moran, 
docente aposentado da USP, “educar é 
colaborar para que professores e alunos 
– nas escolas e organizações – transfor-
mem suas vidas em processos permanen-
tes de aprendizagem. É ajudar os alunos 
na construção da sua identidade, do seu 
caminho pessoal e profissional – do seu 
projeto de vida, no desenvolvimento das 
habilidades de compreensão emoção e 
comunicação que lhes permitam encon-
trar seus espaços pessoais, sociais e de 
trabalho e tornar-se cidadãos realizados 
e produtivos”. E para isso, muitas vezes 
é importante que o professor invista na 
relação com os alunos em sala de aula.

E o livro é, sem dúvida, uma importante 
ferramenta nesse cenário, um dos ingre-
dientes principais dessa mistura entre o 
aprender e o ensinar. Didático, ou não, 

romance ou poesia, os livros tornam a 
vida mais interessante. E por serem os 
professores importantes agentes na for-
mação intelectual do indivíduo, são eles 
que, na maioria das vezes, realizam o pa-
pel de incentivar a leitura, de aproximar 
os alunos dos livros e dos mundos má-
gicos ali existentes. E essa prática não é 
nova...

No século XIX, membros da colônia por-
tuguesa envolvidos com as atividades do 
Real Gabinete Português de Leitura, com 
o objetivo de atrair mais leitores para 
um espaço que já caia em esquecimento, 
fundou o Liceu Literário Português, cujo 
objetivo era difundir a cultura e oferecer 
oportunidades de ensino, especialmente 
para os jovens imigrantes portugueses 
na cidade do Rio de Janeiro, que em geral 
chegavam com pouca instrução ao país. 
A difusão do conhecimento e o fortale-
cimento da importância da leitura para 
aquela comunidade foram fundamentais 
para a criação de um habitus, conceito 

desenvolvido pelo sociólogo francês 
Pierre Bourdieu com o objetivo de escla-
recer elementos que permeiam a delica-
da relação entre indivíduo e sociedade 
dentro da sociologia estruturalista e está 
relacionado à capacidade de uma deter-
minada estrutura social ser incorporada 
pelos agentes por meio de disposições 
para sentir, pensar e agir.

Motivar a criação de um habitus, como 
fez o Real Gabinete Português de Leitu-
ra ao fundar o Liceu Literário Português 
pode ser uma decisão indivudual capaz 
de levar a sociedade a novas escolhas co-
letivas, como transitar com naturalidade 
por um espaço de instrução, ou ter prazer 
na leitura. E, para começar, por que não 
eleger livros como presentes de Natal?

Por João Paulo Vani
Presidente da Academia 

Brasileira de Escritores
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Por Bruna Lourenço

HISTÓRIA vIvA HomenAgem

Projeto resgata memórias 
de Taubaté  através de fotos

Vereador 
Dentinho 

e integrantes da 
Banda Municipal 

de Quiririm
(BAMUQ)

“Essa vontade 
de trazer à tona a 

história de Taubaté já 
vem de vários anos, 
com ideias dos meus 
antepassados, vendo 

as imagens nos jornais, 
fui me interessando 
e descobrindo uma 

maneira de levar todo 
esse material para 

a internet”
Luiz Issa

 (Foto acima: local onde hoje 
está a Praça Monsenhor 
Silva Barros, no alto o 
convento Santa Clara)

Os integrantes da Bamuq 
(Banda Municipal de 
Quiririm) receberam 

moção de aplauso durante a 42ª 
sessão ordinária realizada na 
última segunda-
-feira dia 11. O 
vereador Den-
tinho (PV) foi o 
orador.

A Bamuq é for-
mada por crian-
ças, jovens e 
adolescentes da 
região de Qui-
rim e comunida-
des de Taubaté. 

A banda iniciou suas atividades 
em 1999 na Escola Estadual De-
putado César Costa com aulas 
de fanfarra e em 2004 foi muni-
cipalizada pelo ex-prefeito Ber-
nardo Ortiz.

No ano de 2007 a Bamuq criou 
uma associação para anga-

riar recursos por meio das leis 
de incentivo a cultura e ainda 
desenvolveu com as Secreta-
rias de Cultura e de Educação 
projeto de Música nas Escolas, 

atendendo 1.320 
crianças com 22 
escolas munici-
pais.

Em 17 anos de 
atividades a Ba-
muq recebeu 
mais de 200 
troféus, sendo 
premiada em 
diversas compe-
tições. O maes-

tro Rafael Ribeiro agradeceu a 
homenagem. 

“Que em 2018 nós possamos ter 
mais projetos em apoio às crian-
ças e adolescentes do município 
de Taubaté”, completou o ma-
estro Rafael Ribeiro.

Banda Municipal de Quiririm 
recebe moção de aplauso 

na Câmara
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A partir de um simples 
objetivo, de reavivar 
memórias de Taubaté, 

nasceu o projeto “Resgatando 
Taubaté”, que digitaliza ima-
gens antigas da cidade e d dis-
ponibiliza nas redes sociais para 
a população ou qualquer pessoa 
que queira conhecer a história 
do município. 
Hoje a equipe do projeto é for-
mada por 5 cidadãos que pes-
quisam sobre Taubaté e res-
gatam, como o próprio nome 
sugere, fotos de acervos das fa-
mílias, empresas, escolas e pon-
tos turísticos da cidade. 

“Essa vontade de trazer à tona 
a história de Taubaté já vem 
de vários anos, com ideias dos 
meus antepassados, vendo as 
imagens nos jornais, fui me in-
teressando e descobrindo uma 
maneira de levar todo esse ma-
terial para a internet”, contou o 
idealizador do projeto Luiz Issa. 

A ideia de levar essas fotos anti-
gas para o meio das redes sociais 
tem como principal objetivo a 
facilidade de acesso a todos, até 
mesmo quem não é natural de 
Taubaté, para que a cidade atin-
ja outras regiões. 

Uma ação como essa pode im-
pactar a sociedade de várias 
maneiras, como a melhora na 
recepção de turistas que pode 
acarretar numa consequência 
econômica. “É muito gratifican-
te saber que a imagem de Tau-
baté está atingindo outras cul-
turas, pois as vezes as gerações 
passadas nem sabem que essas 
fotos ainda existem e por meio 
da internet elas podem conser-
var e compartilhar essas ima-
gens”, explicou Luiz. 

Por meio dessas publicações, 
encontros que poderiam nunca 
ter acontecido são promovidos. 
Luiz Issa explicou que se uma 
pessoa reconhecer alguém pela 

foto, pode entrar em contato 
com o grupo via Facebook e eles 
ajudam a encontrar. 

Essa ação pode promover a cida-
dania e a união de taubateanos 
que perderam o contato e não se 
encontram mais. Além disso, o 
projeto incentiva os moradores 
a apoiarem os programas de re-
vitalização de alguns pontos da 
cidade. 

“Uma ação que eu percebi que 
mudou depois da veiculação 
das nossas fotos foi a diminui-
ção nas podas de árvores”, re-
forçou o pesquisador. Além do 
compartilhamento das imagens, 
o “Resgatando Taubaté” tam-
bém promove visitas em alguns 
pontos turísticos da cidade. 

Nesse ano, Luiz e seus colabo-
res promoveram um passeio 
pela CTI, um local que desperta 

muito a curiosidade das pessoas 
que conhecem a história. Agora, 
para o ano que vem o grupo irá 
promover uma visita ao Sítio 
do Pica-Pau Amarelo para que 
pessoas de outras cidades co-
nheçam a história da literatura 
infantil. 

Um fato interessante é que um 
dos membros do projeto é um 
jovem de 19 anos, o que mos-
tra que o resgate de histórias 
antigas está atingindo as novas 
gerações. “Hoje e dia os mais 
velhos também possuem mais  
afinidade com as redes sociais e 
tecnologia”, explicou Luiz Issa.

Para quem tiver interesse em 
digitalizar algum arquivo basta 
entrar em contato com o grupo 
“Resgatando Taubaté” pelo Fa-
cebook, que eles podem ir até o 
local digitalizar a imagem.

Mostra de Arte 
“Taubaté: Formas e Cores”

A Área de Museus, Patrimônio e Ar-
quivo Históricos da Secretaria de 

Turismo e Cultura de Taubaté abriu 
ontem (12) a Mostra de Arte “Tauba-
té: Formas e Cores”.

A Mostra será composta por 16 obras 
de dez artistas inscritos nos segmen-
tos de pintura, desenho, escultura e 
modelagem além de obras do acervo 
próprio do local.  Ficará disponível 
para apreciação do público de forma 
gratuita até 31 de janeiro de 2018, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h 
e aos sábados e domingos da 9h às 
13h.

“Taubaté: Formas e Cores” é parte da 
programação em comemoração aos 
372 anos de Taubaté. E tem como ob-
jetivo fomentar a produção de obras 
relacionadas a Taubaté, bem como 
valorizar os artistas locais e regionais.

Serviço

Mostra de Artes “Taubaté: Formas e 
Cores”
Local: Área de Museus, Patrimônio e 
Arquivo Históricos
Endereço: Avenida Thomé Portes Del 
Rey, nº 925, Jardim Ana Emília

A ideia do pesquisador Luiz Issa envolve os moradores 
da cidade reavivando épocas importantes da cidade
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. Ciclismo: a ECT (Equipe 
de Ciclismo de Taubaté) 
fechou o ano de 2017 com 
a quarta colocação na ca-
tegoria Elite Masculino no 
ranking da CBC (Confede-
ração Brasileira de Ciclis-
mo). O calendário da mo-
dalidade neste ano chegou 
ao final, com os atletas re-
tornando aos treinamentos 
e competições em 2018.

. Paradesporto: aconteceu 
no último domingo (10), 
o 1º Desafio Duathlon e 
Corrida de Rua, no Via Vale 
Garden Shopping. A pro-
va de duathlon foi com-
posta de 5 Km de corrida, 
mais 20 Km de ciclismo, e 
fechando com 2,5 Km de 
corrida novamente.  Na ca-

tegoria dos paratletas, os 
representantes da Progra-
ma Esporte Para Todos de 
Taubaté se destacaram. O 
campeão da prova foi Ro-
gério Lima, e em segundo 
lugar, Claudemir Aleixo. 

. Futebol Americano: a 
equipe de futebol ame-
ricano de Taubaté, o Big 
Donkeys, encerrou no úl-
timo domingo (10) a tem-
porada de 2017 com uma 
partida festiva que reuniu 
jogadores do atual elenco 
do time contra ex-atletas 
que já vestiram a cami-
sa da equipe. Em 2018 a 
equipe voltará aos campos 
para a disputa de novas 
competições.

Nesta quarta-feira (13) 
a ADC Ford Taubaté 
encara o Dracena no 
primeiro jogo da final 

da Copa Paulista de Futsal. A 
partida será às 20h15 na casa do 
adversário, distante mais de 700 
km do Vale do Paraíba.

Os jogadores taubateanos em-
barcaram para Dracena na ma-
nhã de ontem (12) para uma 
viagem de aproximadamente 12 
horas.

“A distância desgasta muito. 
As pernas ficam pesadas, ainda 
mais no curto período de tempo 
entre os jogos, então temos que 
tentar nos superar e deixar isso 
de lado”, disse o ala Rômulo.

Neste ano, os times se encontra-
ram duas vezes durante a Liga 
Paulista e cada um saiu com uma 
vitória. O rival taubateano na de-
cisão é comandado pelo técnico 
Edilson Leite, que foi treinador 
da ADC Ford no primeiro se-
mestre de 2017.

“Dracena é um time forte, muito 
rápido e que joga bastante como 
pivô. Vamos tentar neutralizar 
as jogadas deles, marcar muito 
e ser eficaz nos contra ataques, 
principalmente fora de casa, com 
eles jogando com a torcida a fa-
vor”, alertou o Rômulo.

Essa é a segunda vez que os tau-
bateanos chegam à decisão da 
competição e vai em busca do 
título inédito. Como fiz a melhor 
campanha na primeira fase, a 

ADC Ford Taubaté terá a van-
tagem de fazer o segundo jogo 
na Vila Aparecida na sexta-feira 
(15) às 19h30.

Tabela Copa Paulista

Primeira Fase

22/09
Pulo do Gato 1x3 ADC Ford 

Taubaté
06/10

ADC Ford Taubaté 4x2 Intelli
21/10

ADC Ford Taubaté 5x1 FIB 
Bauru
31/10

Hortolândia 3x5 ADC Ford 
Taubaté
08/11

ADC Ford Taubaté 2x3 Barueri

Quartas de Finais

28/11
São José 4x2 Taubaté

01/12
Taubaté 4x 2 São José (2x1 na 

prorrogação)

Semifinais

05/12 
Pulo do Gato 4x4 Taubaté

08/12 
Taubaté 1x0 Pulo do Gato

Finais

13/12 – 20h15
Dracena x Taubaté 

15/12 – 19h30
Taubaté x Dracena

ADC Ford Taubaté 
inicia disputa do título 

da Copa Paulista

FUTSAL

06
VOZ DOVALE

A equipe do XV de Novem-
bro sagrou-se no último 

domingo (10) campeão da pri-
meira edição da Copa Sub20 
organizada pela Liga Municipal 
de Futebol. 
Na decisão realizada no Campo 
do Ipiranga, o time do Chafariz 
derrotou o Boca Junior pelo pla-

car de 2x1. O XV abriu o placar 
logo aos 5 minutos de partida 
com Romarinho. No segundo 
tempo, aos 26, Caio igualou o 
marcador, porém aos 36 nova-
mente Romarinho recolocou os 
Piratas em vantagem, garantin-
do o título do torneio.

XV de Novembro 
conquista a Copa Sub20

FUTEBOL AMADOR

Quartas de finais

Semifinais

Final

12/11 – Esplanada Santa Terezinha 2x1 Parque Urupês
12/11 – Vila São José 0x1 XV de Novembro

12/11 – Ipanema 2x2 Mourisco (3x2 nos pênaltis)
12/11 – Boca Junior 2x2 Juventus (5x4 nos pênaltis)

03/12 – XV de Novembro 3x1 Esplanada Santa Terezinha
03/12 – Ipanema 0x3 Boca Junior

10/12 – XV de Novembro 2x1 Boca Junior

Primeiro jogo da final diante 
de Dracena será realizado na noite 

desta quarta-feira (13)

“Neste ano, 
os times se 

encontraram 
duas vezes 

durante 
a Liga Paulista 

e cada um 
saiu com 

uma vitória”
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A equipe de voleibol 
masculina de Taubaté 
encerrou no último fi-
nal de semana sua par-

ticipação no 1º Turno da Superli-
ga. Em onze partidas disputadas, 
os taubateanos somaram nove 
vitórias e duas derrotas, sendo 
superado apenas pelos times do 
SADA/Cruzeiro/MG e SESC/
RJ.

“A partir do returno, o campeo-
nato fica mais forte. O time mos-
trou que pode crescer na Super-
liga, assim como os adversários, 
já que a competição está muito 
equilibrada. Temos bastante 
margem para melhorar e acho 
que a grande lição nossa é a força 
do grupo. Até mesmo com a per-
da do Lucarelli por lesão, nós nos 
mostramos muito unidos, fortes 
e focados na nossa missão. Acho 
que para o segundo turno a gen-
te vai focar e se unir ainda mais 
para fazer um salto de qualida-
de”, afirmou o capitão Rapha.

Com a terceira colocação, o time 
taubateano garantiu vaga na dis-
puta da Copa Brasil, competição 

que reunirá a partir do dia 9 de 
janeiro os oito melhores coloca-
dos do 1º Turno da Superliga. 

Os jogadores de Taubaté inicia-
ram esta semana com foco nos 
treinos técnicos e recuperação fí-
sica do elenco. O time terá um to-
tal de 11 dias sem compromissos 
pela Superliga. O próximo jogo 
será somente no dia 21/12, quan-
do recebe o SESC-RJ, abrindo o 2º 
Turno da competição.

Campanha
1º Turno

SESC/RJ 3x1 Taubaté
Taubaté 3x0Maringá/PR

Ponta Grossa/Caramuru/PR 1x3 
Taubaté

Taubaté 3x2 SADA/Cruzeiro/MG 
(*jogo antecipado da 11ª rodada)

Taubaté 3x0 Canoas/RS
Taubaté 3x0 Juiz de Fora/MG

Taubaté 3x0 Minas Tênis Clube/MG
Montes Claros/MG 2x3Taubaté

Taubaté 2x3 Campinas/SP
SESI-SP 2x3 Taubaté 

Corinthians/Guarulhos/SP 0x3 Taubaté 

Taubaté fecha 1º Turno 
da Superliga com a terceira 

melhor campanha do torneio

VÔLEI

A Secretaria de Esportes e 
Lazer de Taubaté organi-

zou um evento para prestigiar 
os 103 atletas que se destaca-
ram no Circuito Taubateano de 
Corrida de Rua 2017. A entrega 
de troféus aos três primeiros 
classificados de cada categoria 
aconteceu no Via Vale Garden 
Shopping.
Este ano, o circuito foi realizado 
em quatro etapas (Itaim, SESC, 
Sedes e Avenida do Povo) divi-
didas em masculino e feminino, 

em 13 modalidades.  E atendeu 
também a categoria especial 
para atletas portadores de de-
ficiência. Também houve uma 
etapa exclusiva para crianças.

O Circuito Taubateano de Cor-
rida de Rua em 2017 recebeu 
4.500 inscrições, além das 500 
crianças que participaram de 
uma etapa especial no dia 12 de 
outubro e 20 atletas portadores 
de deficiência. Confira algumas 
imagens da premiação:

Circuito Taubateano 
de Corrida de Rua: 

premiação aos destaques

ATLETISMO

Equipe disputará em janeiro a Copa Brasil, 
competição na qual é o atual campeão

“A partir do returno, 
o campeonato 

fica mais forte. 
O time mostrou que 

pode crescer 
na Superliga, 
assim como 

os adversários, 
já que a competição 

está muito 
equilibrada. 

Temos bastante 
margem para 

melhorar e acho 
que a grande 
lição nossa é 

a força do grupo”
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extravio

extravio

  

  

A empresa ARQUIVO TTÉCNICO - MATERIAIS DIDÁTICOS, TÉCNICO E CIENTÍFICOS LTDA 
- ME, inscrita no CNPJ n.º 04.964.343/0001-27, I.E: ISENTA e I.M 43162/02 SOB RCF 42050, 
estabelecida à Rua Rebouças de Carvalho, n.º 152, Centro,Taubaté/SP CEP:12.010-170 vem 
comunicar extravio do talão de nota fiscal de serviços da numeração 001 à 300.

RUBENS NELSON GONÇALVES INFORMÁTICA - ME. Inscrito no CNPJ: 01.507.956/0001-47, 
estabelecido que era à Rua Padre Diogo Luiz Pereira nº. 268 Vila São José - Taubaté/SP, pelo seu 
titular Rubens Nelson Gonçalves, RG  nº. 16.253.355 SSP/SP e CPF 081.205.908-56, COMUNICA 
para fins de BAIXA da firma, POR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES, que EXTRAVIOU OS 
TALÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVÇOS do Nº. 001 ao 250.

EDITAL DE CITAÇÃO 
 
Processo Físico nº: 0015505-24.2008.8.26.0625 
Classe: Assunto: Procedimento Comum - Ensino Superior 
Requerente: Universidade de Taubaté 
Requerido: Sandro Henrique Alves de Morais 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. 
PROCESSO Nº 0015505-24.2008.8.26.0625 - Ordem 1677/2008 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara da Fazenda Pública, do Foro 
de Taubaté, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Roberto da Silva, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Sandro Henrique Alves de 
Morais, Avenida Amador Bueno da Veiga, 138, Jardim Jaraguá - 
CEP 12062-400, Taubaté-SP, CPF 144.714.598-48, RG 216427587, 
que lhe foi proposta uma ação de cobrança, pelo Procedimento 
Comum por parte de Universidade de Taubaté, alegando em síntese: 
que o requerido matriculou-se como aluno no curso de Direito da 
Universidade de Taubaté - UNITAU e embora a autora tenha 
cumprido suas obrigações, ministrando aulas e colocando os 
recursos necessários à aprendizagem do requerido, este deixou de 
pagar as mensalidades dos meses de abril a dezembro de 2007, 
resultando um saldo devedor de R$ 538,70 (atualizado até 
30/04/2008), conforme consta na certidão expedida pela Pró-reitoria 
de Finanças da referida Universidade. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, a presente resposta. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Taubaté, aos 04 de maio de 2017. 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3ª VARA CÍVEL3ª VARA CÍVELRUA JOSÉ LICURGO INDIANI
S/N3ª VARA CÍVEL3ª VARA CÍVEL3ª VARA CÍVEL3ª VARA
CÍVELCOMARCA DE TAUBATÉ
FORO DE TAUBATÉ
3ª VARA CÍVEL
Rua José Licurgo Indiani s/n, ., Jardim Maria Augusta - CEP 12070-070,
Fone: (12) 3633-5556, Taubaté-SP - E-mail: taubate3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1004102-31.2014.8.26.0625
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária
Requerente: AFONSO CANDIDO SOBRINHO e outro
3ª Vara Cível-EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação
de Usucapião, PROCESSO Nº 1004102-31.2014.8.26.0625

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Taubaté, Estado de São Paulo, Dr(a).
Marcia Rezende Barbosa de Oliveira, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a Companhia de Obras e Administracao Coa, bem como aos réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que MARIA DE
LOURDES SILVA SANTOS, AFONSO CANDIDO SOBRINHO ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, sendo indicados para o polo passivo CARLOS ALBERTO RODRIGUES DOS
SANTOS e MARIZA LORIATO GRILLO DOS SANTOS. Narram os requerentes que, em
18.09.2006, adquiriram de Manoel Gonçalves Neto, pelo valor de R$10.000,00, uma área com
316m2 identificada como o lote n. 15 da quadra n. 25 do imóvel denominado Jardim Santa
Tereza, em Quiririm, nesta cidade, estando edificado o prédio residencial de n. 1052, com frente
para a Rua Antônio da Silva Lobo. Expõem que o vendedor, Sr. Manoel, já ocupava o imóvel
desde 2003 e afirmam que sempre agiram como se proprietários fossem, estando em dia com o
IPTU incidente, aduzindo que a posse, somada à do antecessor, já é de mais de 10 (dez) anos e
que sempre foi exercida ininterruptamente e sem oposição. Descrevem a área usucapienda e
esclarecem que ela é objeto da matrícula n. 14.772 do CRI local e que está registrada na
Municipalidade com BC n. 4.6.072.015.001. Apontam os imóveis/titulares que seriam
confrontantes e pedem a declaração de domínio em seu favor, após as citações/intimações
necessárias, já indicando testemunhas para eventual colheita de prova oral.; imóvel assim
descrito: "UM LOTE DE TERRENO, sob nº 15 (quinze) da Quadra 25 (vinte e cinco), do imóvel
denominado Jardim Santa Tereza, distrito de Quiririm, desta comarca, com inicio pelo ponto "A" que se
encontra a 65,00m (sessenta e cinco metros) da esquina formada pelas confluências das Rua Antonio da
Silva Lobo e Rua Sebastião do Couto e o ponto "D" que se encontra a 64,00m (sessenta e quatro metros) da
esquina formada pela mesma rua Antonio da Silva Lobo e a Rua Pedro Dias, medindo 16,03m (dezesseis
metros e três centímetros) de frente para a referida rua Antonio da Silva Lobo; 38,06m (trinta e oito metros
e seis centímetros), da frente aos fundos, do lado direito, de quem da referida rua Antonio da Silva Lobo
olha o imóvel, confrontando com o lote nº 14 (quartoze); 35,62m (trinta e cinco metros e sessenta e dois
centímetros), da frente aos fundos, do lado esquerdo, confrontando com o lote nº 16 (dezesseis); e 16,00m
(dezesseis metros), de largura nos fundos, onde confronta com o lote nº 05 (cinco); encerrando a área de
589,44m² (quinhentos e oitenta e nove virgula quarenta e quatro metros quadrados)". Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 30 (trinta) dias. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Taubaté, aos 14 de junho de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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para ser discutidos, o conselheiro Mario Romero comenta que preferencialmente as visitas devem ser feitas 
com dois conselheiros.  
         Dando continuidade ao assunto, a presidente relata  a visita feita ao Pamo da Chácara São Silvestre onde 
ficou explicito a ausência de acessibilidade, de segurança, de RH e  de estrutura compatível  ao local para o que 
se destina, e salienta que será mais um item a ser levado a Secretaria de Saúde.  
           Em seguida o sr. Joffre Neto faz uma pequena explicação sobre a proposta orçamentaria e qual a posição 
do conselho sobre a mesma, o conselheiro Luiz Domiciano comenta que os Planos Plurianuais e o Plano 
Municipal foram avaliados em conjunto com o conselho. 
             O conselheiro Mario Romero sugere que o Conselheiros devem também se atentar  aos comentários 
sobre a Saúde nas redes sociais.  
 A presidente passa a palavra para três convidadas do Bairro Cidade Jardim, que se apresentam e 
trazem algumas observações sobre o Posto de atendimento de Saúde do mesmo, ressaltando que o atendimento 
do bairro é positivo, a reclamação é relacionada  ao atendimento da ginecologista da unidade enumerando as 
negligencias e atendimento negativos em várias ocasiões . O conselheiro Luiz Domiciano pede para que as 
reclamações sejam oficializadas e documentadas na secretaria para que possam ser tomadas as medidas 
necessárias, e a presidente comenta que o COMUS pode fortalecer essa solicitação. 
 Dando seguimento as pautas a presidente convida o representante da Associação de Bairros do Vila 
Velha 2, sr. Giovani, que expõe um pouco de seu trabalho no  bairro, e coloca-se à disposição do COMUS para 
participar. 
A presidente então agradece a presença de todos e encerra a reunião ordinária. 

Maria Elisabete do Prado 
Presidente do COMUS 

 
Taubaté, 11 de Dezembro de 2017 
 
Resolução  028/ 2017 
Conselho Municipal de Saúde  
Ref: Prestação de Contas do 4º Bimestre de 2017 referente ao SIOPS. 
 
Considerando análise das Comissões de Saúde e Finanças referente ao SIOPS do 4º Bimestre de 2017. 
 
Artigo 1º – Conforme Reunião das Comissões de Saúde e Finanças no dia 11 de Dezembro de 2017, as 
comissões resolvem: PARECER FAVORÁVEL conforme explanação do setor de Finanças da Prefeitura de 
Taubaté quanto a prestação de contas referente do 4º Bimestre de 2017, referente ao SIOPS. 
 
Considerando a Reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde no dia 11 de Dezembro de 2017, a 
plenária presente resolveu APROVAR por unanimidade, mediante o parecer nº 23/2017 das comissões, a 
prestação de contas apresentada.  
 
Artigo 2º – Conforme os fatos acima citados, o Conselho Municipal de Saúde de Taubaté, APROVA a 
prestação de Contas do 4º Bimestre de 2017 referente ao SIOPS. 
 
Artigo 3º – A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
Maria Elisabete do Prado 
Presidente do COMUS 
Taubaté, 11 de Dezembro de 2017 
Resolução  029/ 2017 
Conselho Municipal de Saúde  

 
 
 
 
 

Reunião Ordinária do dia 30/10/2017 
 Ata do dia trinta de outubro de dois mil e dezessete, referente a Reunião Ordinária do COMUS – 
Conselho Municipal de Saúde, no Solar dos Conselhos de Taubaté, onde a Presidente Maria Elisabete do Prado, 
inicia cumprimentando a todos os presentes e, em seguida, é feita a leitura das pautas do dia.  
A seguir, o senhor Frederico Frediani, primeiro-secretário, faz a leitura da ata da reunião ordinária anterior do 
dia vinte e cinco de setembro de dois mil e dezessete, sendo aprovada por unanimidade.  
Dando continuidade, a presidente passa a palavra ao conselheiro Luiz Domiciano para apresentação do Plano 
de Utilização de Saldos Remanescentes e a alteração do Plano de Trabalho de Emendas parlamentares. Sobre o 
plano de Utilização de Saldos, o conselheiro explica que a Secretaria de Saúde possui saldos remanescentes de 
fontes de recursos federais e estaduais, comentando que esses recursos são de exercícios anteriores e que não 
foram utilizados na devida época, sendo assim, através do proposta apresentada ao Conselho a secretaria de 
Saúde de Taubaté pretende  a aprovação para a utilização desses recursos na suplementação da folha de 
pagamentos dos servidores das devidas áreas. O sr. Joffre Neto questiona sobre o porque da utilização desse  
recurso ser usado na folha de pagamento dos servidores e não para outros investimentos,  o conselheiro Luiz 
Domiciano explica que cada saldo remanescente só pode ser usado em sua devida área, com isso, usando  este 
saldo para pagamento em folha, ele libera a verba que era destinada aos pagamentos para outros investimentos,  
sr. Joffre Neto sugere ao COMUS avaliar as ações previstas nos orçamentos e tomar a decisão a partir disso.  
            Dando seguimento, é feita a apresentação das propostas de alteração do Plano de Trabalho das Emendas 
Parlamentares dos deputados Fernando Capez, Keiko Ota,  Emanuel Fernandes e Arnaldo Faria de Sá, no 
aguardo do parecer das comissões em data futura. 
 Seguindo as pautas, a presidente faz a apresentação dos novos representantes das entidades 
“Maçônica” que antes era o sr. Antonio dos Santos e a partir dessa data será  sr. Luciano Augusto da Silva e da 
“Unipsico” onde a sra. Karina Alejandra Preter Ancamil irá substituir o sr. Deivis de Paula Rodrigues. A 
presidente explica que houve essas mudanças devido ao número de faltas dos  conselheiros anteriores. 
 Próximo assunto abordado se refere a visita da Mesa Diretora do COMUS de Taubaté ao COMUS de 
Pindamonhangaba que tinha como objetivo obter  informações sobre a metodologia utilizada da secretaria de 
saúde do município para o repasse de ajuda de custo aos conselheiros. A presidente explica que em 
Pindamonhangaba esta ação e realizada através de carga feita diretamente em cartão de vale-transporte a cada 
conselheiro de Pindamonhangaba pela própria secretaria de Saúde do município. A presidente  salienta que este 
pleito será levado a  secretaria de Saúde  . 
 A presidente então passa a palavra à estudante de medicina  Andreza, representante dos estudantes de 
Medicina da Unitau que coloca a plenária presente o panorama das reinvindicações dos estudantes de medicina, 
ressaltando a insegurança dos estudantes sobre as verbas destinadas e o futuro da entidade, a superlotação do 
hospital, muitas dúvidas sobre os locais de estágio, a luta pelo congelamento das mensalidades, a mudança da 
gestão de estadual para municipal. 
 A presidente questiona se os estágios não podem ser feitos nas UPAs do município ampliando os 
locais de estudo e fortalecendo os atendimentos, e o sr. Luiz Domiciano responde que já foi feito um acordo e 
os alunos de pediatria “vão rodar nas Upas”, e está sendo realizado uma conversa para as demais especialidades 
e que em relação a parceria com o Estado sobre o HU, ainda não foi feito os fechamentos das ideias e 
entendimentos entre o Estado e o Município e ficou acordado que o COMUS levaria as reinvindicações dos 
estudantes de Medicina para a Secretaria de Saúde. 
            Na sequência a presidente sugere aos conselheiros que a medida que comparecerem aos serviços 
municipais de Saúde, averiguem a situação dos mesmos e tragam as demandas obtidas aos outros membros 
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PORTARIA Nº 1907 ,   DE 12 DE DEZEMBRO  DE 2017 
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de 
suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Atribuir á servidora LUCILEY DE PAULA NOGUEIRA SHAHER – matrícula 17456, a incumbência de, 
cumulativamente e sem prejuízo de suas vantagens, substituir o servidor Jean Soldi Esteves – matrícula 35516, 
no período de 26/12/2017 a 09/01/2018, por motivo de férias regulamentares, respondendo pelo expediente da 
Secretaria dos Negócios Jurídicos, fazendo jus á diferença de vencimentos. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 12 de dezembro   de 2017, 379ª da fundação do Povoado e 373ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº  1908 ,   DE  12  DE  DEZEMBRO  DE 2017 
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de 
suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar atribuído à servidora PATRICIA TIRELLI RIBEIRO VIEIRA – matrícula 24563, a incumbência 
de, cumulativamente e sem prejuízo de suas vantagens, substituir o servidor Ricardo Rodrigues Verni – 
matrícula 12298, no período de 20 a 24/11/2017, por motivo de férias regulamentares, fazendo jus à diferença 
de vencimentos. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  12  de dezembro  de 2017, 379ª da fundação do Povoado e 373ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº 1909 ,   DE  12 DE  DEZEMBRO  DE 2017 
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de 
suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Transferir o servidor LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO – matrícula 29117, do 
Departamento de Frota Patrimonial, que em razão da publicação do Decreto nº 14.063 de 06/07/17 ficou 
subordinado à Secretaria de Governo e Relações Institucionais, para a Secretaria de Obras. 

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 12 de dezembro de 2017, 379ª da fundação do Povoado e 373ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
PORTARIA Nº 1910  ,   DE 12 DE DEZEMBRO  DE 2017 
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de 
suas atribuições legais, e á vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 38.415/2017, 
R E S O L V E: 
Tornar nula, e consequentemente sem efeito, a pedido, a Portaria nº 1.076, de 28 de junho de 2017 e Portaria nº 
1.252, de 28 de julho de 2017, que concedeu e retificou, respectivamente, o afastamento sem vencimentos do  
servidor Regis Fabiano Borges Monteiro, matricula 32922. 

Ainda, nomear para compor a referida Comissão para a Gestão 2016/2018, o servidor Mateus de Oliveira 
Soares, matrícula 25074, conforme lista de suplência publicada pela Portaria nº 1.845, de 16 de dezembro de 
2016. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 12  de  dezembro  de 2017, 379º da fundação do Povoado e 373ª da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº 1913 , DE  12  DE DEZEMBRO DE 2017 
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de 
suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
I – Designar os servidores abaixo relacionados para atuarem como Pregoeiros e respectiva Equipe de Apoio, 
nos termos do inciso IV do art. 9º do Decreto nº 13.409, de 23 de setembro de 2014, que regulamenta, no 
âmbito do Município de Taubaté, a utilização da modalidade pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, 
na seguinte conformidade: 
PREGOEIROS: 
Ana Carolina Moreira Gomes 
Alberto Rodrigo de Oliveira 
Camila Erika dos Santos 
Claudinéia Gomes dos Santos 
Cristiane Pereira Cardoso Botelho 
Fernando Pimentel Pereira 
Mariana dos Santos Gaia 
Matheus Gustavo do Prado 
Pâmela Aparecida Moreira 
Pedro Nicola Machado Ramos 
Regiane Vera Malesca de Moura 
Solange de Faria Santos 
Tânia Maria dos Santos 
Thiago Telles de Faria 
EQUIPE DE APOIO: 
Ana Carolina Moreira Gomes 
Alberto Rodrigo de Oliveira 
Camila Erika dos Santos 
Carlos Eduardo Silva Ortiz 
Cristiane Pereira Cardoso Botelho 
José Ferreira Silva 
Juliana Mariano Costa 
Kadu Carneiro Bastos Thaumaturgo 
Márcia Ferreira dos Santos 
Mariana dos Santos Gaia 
Matheus Gustavo do Prado 
Meire Hellen Gonçalves Sacchi 
Neide Aparecida de Freitas 
Pâmela Aparecida Moreira 
Pedro Nicola Machado Ramos 
Rafaela de Paiva Antunes Reis 

Ref: Apresentação de dados do Sistema de Informação do Pacto pela Saúde (SISPACTO) de 2018. 
 
Considerando análise das Comissões de Saúde e Finanças referente a apresentação de dados do Sistema de 
Informação do Pacto pela Saúde, 
  
Artigo 1º – Conforme reunião das Comissões de Saúde e Finanças no dia 11 de dezembro de 2017,  essas 
comissões ressolvem: PARECER FAVORÁVEL A APROVAÇÃO conforme explanação do setor de 
Planejamento da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Taubaté referente a apresentação de dados do Sistema de 
Informação do Pacto pela Saúde (SISPACTO) de 2018. 
 
Considerando a Reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde no dia 11 de Dezembro de 2017, a 
plenária presente resolveu APROVAR por unanimidade, mediante o parecer nº 24/2017 das comissões, a 
apresentação de dados do Sistema de Informação do Pacto pela Saúde (SISPACTO) de 2018. 
 
Artigo 2º – Conforme os fatos acima citados, o Conselho Municipal de Saúde de Taubaté, APROVA a 
pactuação apresentada pelo setor de Planejamento da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Taubaté 
referente ao Sistema de Informação do Pacto pela Saúde (SISPACTO) de 2018. 
 
Artigo 3º – A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
        
            Maria Elisabete do Prado 
           Presidente do COMUS 

 
Resolução: 77/CMDCA/2017 – 
O CMDCA no uso de suas atribuições e de acordo com a deliberação de seu colegiado em reunião ordinária 
realizada no dia 12 de dezembro do ano de 2017 orienta a Comissão Eleitoral responsável pelo processo de 
eleição dos representantes da Sociedade Civil que concorrem as vagas de conselheiro no CMDCA na Gestão 
2018-2019 que tome decisões conforme a lei 3.271 DE 26 DE ABRIL DE 1999, com sua nova redação Lei 
4.800 de 21 de outubro de 2013. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com prazo máximo 
de 30 dias para sua execução. 
Revogam-se as disposições em contrário 
Taubaté, 12 de dezembro de 2017. 
Fernando Borges Correia Filho 
Presidente do CMDCA 
 
PORTARIA Nº 1.905 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017. 
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de 
suas atribuições legais, 
R E S O L V E:  
Atribuir, a contar de 18/12/2017 a 07/01/2018, ao servidor Luiz Patrick do Amaral – matrícula 34.876, do 
quadro de pessoal efetivo, a incumbência de responder pelo expediente da Chefia de Serviço de Agendamento e 
Acompanhamento de Entrevistas, subordinado à Secretaria de Governo e Relações Institucionais, por motivo 
de férias regulamentares do titular João Maria de Paula, fazendo jus à percepção da respectiva diferença de 
vencimentos.  
Prefeitura Municipal de Taubaté, 11 de dezembro de 2017, 379º da fundação do Povoado e 373º da elevação de 
Taubaté à categoria de Vila.  
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  12  de  dezembro  de 2017, 379ª da fundação do Povoado e 373ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

PORTARIA  Nº  1911  , DE   12 DE  DEZEMBRO  DE 2017 

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e á vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 6.152/2017; 

R E S O L V E: 

I – Instaurar processo Administrativo de Sindicância para apuração de possíveis irregularidades e eventuais 
responsabilidades funcionais; 

II – Designar a seguinte Comissão Especial para diligenciar no sentido de concluir os trabalhos no prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da publicação do presente ato: 

Presidente: 

Rubia Patricia Pereira do Nascimento 

Membros: 

Evanise Beni 

Valdemir Edson Jorge 

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 12   de  dezembro   de 2017, 379ª da fundação do Povoado e 373ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

PORTARIA Nº 1912  ,   DE 12  DE DEZEMBRO  DE 2017 
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 05 da Portaria 3.214/78 do Ministério 
do Trabalho, a Lei Municipal nº 3.118/97, e á vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 
50.130/2016, 

Considerando a vacância definitiva da função de Presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – 
CIPA, devidamente justificada no pedido do servidor Luiz Antônio Gobbo, matrícula 1653, constantes dos 
referidos autos; 

 
R E S O L V E: 
 
Nomear, para Presidência da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes para gestão 2016/2018, o servidor 
João Mariotto Neto, matricula 44251. 
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VALOR: R$ 150.428,50 
VIGÊNCIA: 60 DIAS MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 98/17 PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N°. 26.209/17 
 

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: D.B. PANIFICAÇÃO E 
CONFEITARIA LTDA EPP PROCESSO: 67.722/17 ASSINATURA: 30/11/17 OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA AS EQUIPES E 
SAUDE MENTAL DO CAPS II, CAPS INFANTO JUVENIL E CAPS AS III ALCOOL E OUTRAS 
DROGAS VALOR: R$ 2.268,00 VIGÊNCIA: 06/12/17 A 08/12/17 MODALIDADE: DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° 137/17 
 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: UNIVALE MAQUINAS 
AGRICOLAS LTDA EPP  PROCESSO: 48.793/17 ASSINATURA: 12/12/17 OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM  PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS 
AGRICOLAS PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TAUBATE VALOR ESTIMADO: R$ 220.000,00 VIGÊNCIA: 12 MESES MODALIDADE: PREGÃO 
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 261/17 PROPONENTES: 04 
 

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: TRS PEÇAS E 
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP PROCESSO: 60.388/17 ASSINATURA: 11/12/1717 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM VEÍCULO TIPO VAN ADAPTADA VALOR: 
R$ 27.000,00 VIGÊNCIA: 07 MESES MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 322/17 
PROPONENTE: 01.  

 
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: CIAPETRO 
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. PROCESSO: 26.379/17 ASSINATURA: 
01/12/170OBJETO: ADITAR EM MAIS 25% O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 
09/06/17 VALOR: R$ 354.658,43 MODALIDADE: PREGÃO N° 113/17. 
 

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÈ CONTRATADA: COMPANHIA DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP PROCESSO: 60.468/15 
ASSINATURA: 01/11/17 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA 
RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA 
PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ 
VALOR: R$ 1.062.120,00 VIGÊNCIA: POR MAIS 12 MESES (ATÉ 02/11/18) MODALIDADE: 
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 162/15. 

 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO  

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: BANDEIRANTE 
ENERGIA S.A. PROCESSO: 73.625/17 MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 378/17 
ASSINATURA: 07/12/17 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXPANSÃO DE 

FORNECIMENTO DE KIT LANCHE VALOR: R$ 1.782,00 VIGÊNCIA: 15/12/17 MODALIDADE: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 68/17 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 22.734/17 

 
EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

CONVENENTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ E SINDICATO DOS TRABALHADORES 
DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE TAUBATÉ PROCESSO: 54.218/14 (EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº. 01/14) ASSINATURA: 01/12/17 OBJETO: PRORROGAÇÃO DO TERMO DE 
CREDENCIAMENTO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 29/02/16 VIGÊNCIA: MAIS 12 MESES 
FUNDAMENTO: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.  
 

  PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acha aberto o pregão presencials abaixo, junto ao respectivo 
Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6022, ou à Praça Felix Guisard, 
11 – 1º andar - Centro, mesma localidade, das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs, sendo R$ 33,60 (Trinta e Três 
Reais e Sessenta Centavos) o custo de cada edital, para retirada na Prefeitura. O edital também estará 
disponível pelo site www.taubate.sp.gov.br.  
 
Pregão Presencial Nº 364/17 – Edital I, que cuida da Aquisição de piso modular esportivo para patinação e 
hockey (devidamente instalado), com encerramento dia 27.12.17 às 14h00. 
 
PMT, aos 12.12.2017. 
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR – Prefeito Municipal 
 

  PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acham abertos os pregões presenciais abaixo, junto ao 
respectivo Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6022, ou à Praça Felix 
Guisard, 11 – 1º andar - Centro, mesma localidade, das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs, sendo R$ 33,60 (Trinta 
e Três Reais e Sessenta Centavos) o custo de cada edital, para retirada na Prefeitura. Os editais também estarão 
disponíveis pelo site www.taubate.sp.gov.br.  
 
Pregão Presencial Nº 406/17, que cuida da aquisição de veículo tipo ambulância da marca GM – VW - 
Mercedes Benz, conforme decreto de padronização nº. 11.891/2009, com encerramento dia 27.12.17 às 08h30. 
 
Pregão Presencial Nº 402/17, que cuida da aquisição de moveis (armário alto, armário suspenso e mesa sem 
gavetas), com encerramento dia 27.12.17 às 14h00. 
 
PMT, aos 12.12.2017. 
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR – Prefeito Municipal 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 007 / 2017 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 

A Comissão Permanente de Processo Seletivo Simplificado, instituída pela Portaria nº 573, de 26 de Maio de 
2015, informa, a seguir, a Classificação Final dos candidatos às funções temporárias de Médico Especialista 
Pneumologia Infantil, Cardiologia, Ginecologia e Obstetrícia, Infectologia, Neurologia Adulto, Oftalmologista, 
Ortopedia, Pneumologia Adulto, Ultrassonografia, Urologia, para a Secretaria de Saúde – SES. 

Taubaté, 13 de dezembro de 2017. 

Walter Thaumaturgo Neto 

FORNECIMENTO DE KIT LANCHE VALOR: R$ 1.782,00 VIGÊNCIA: 15/12/17 MODALIDADE: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 68/17 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 22.734/17 

 
EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

CONVENENTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ E SINDICATO DOS TRABALHADORES 
DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE TAUBATÉ PROCESSO: 54.218/14 (EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº. 01/14) ASSINATURA: 01/12/17 OBJETO: PRORROGAÇÃO DO TERMO DE 
CREDENCIAMENTO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 29/02/16 VIGÊNCIA: MAIS 12 MESES 
FUNDAMENTO: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.  
 

  PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acha aberto o pregão presencials abaixo, junto ao respectivo 
Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6022, ou à Praça Felix Guisard, 
11 – 1º andar - Centro, mesma localidade, das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs, sendo R$ 33,60 (Trinta e Três 
Reais e Sessenta Centavos) o custo de cada edital, para retirada na Prefeitura. O edital também estará 
disponível pelo site www.taubate.sp.gov.br.  
 
Pregão Presencial Nº 364/17 – Edital I, que cuida da Aquisição de piso modular esportivo para patinação e 
hockey (devidamente instalado), com encerramento dia 27.12.17 às 14h00. 
 
PMT, aos 12.12.2017. 
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR – Prefeito Municipal 
 

  PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acham abertos os pregões presenciais abaixo, junto ao 
respectivo Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6022, ou à Praça Felix 
Guisard, 11 – 1º andar - Centro, mesma localidade, das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs, sendo R$ 33,60 (Trinta 
e Três Reais e Sessenta Centavos) o custo de cada edital, para retirada na Prefeitura. Os editais também estarão 
disponíveis pelo site www.taubate.sp.gov.br.  
 
Pregão Presencial Nº 406/17, que cuida da aquisição de veículo tipo ambulância da marca GM – VW - 
Mercedes Benz, conforme decreto de padronização nº. 11.891/2009, com encerramento dia 27.12.17 às 08h30. 
 
Pregão Presencial Nº 402/17, que cuida da aquisição de moveis (armário alto, armário suspenso e mesa sem 
gavetas), com encerramento dia 27.12.17 às 14h00. 
 
PMT, aos 12.12.2017. 
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR – Prefeito Municipal 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 007 / 2017 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 

A Comissão Permanente de Processo Seletivo Simplificado, instituída pela Portaria nº 573, de 26 de Maio de 
2015, informa, a seguir, a Classificação Final dos candidatos às funções temporárias de Médico Especialista 
Pneumologia Infantil, Cardiologia, Ginecologia e Obstetrícia, Infectologia, Neurologia Adulto, Oftalmologista, 
Ortopedia, Pneumologia Adulto, Ultrassonografia, Urologia, para a Secretaria de Saúde – SES. 

Taubaté, 13 de dezembro de 2017. 

Walter Thaumaturgo Neto 
Presidente da Comissão 

PSS 007/2017 – CLASSIFICAÇÃO FINAL – CARDIOLOGIA 

Inscr. Candidato Dt. Nasc. CPF 
Total de 
Pontos 

Classificação 
Final 

46793939 MARCOS DANILLO 
PEIXOTO OLIVEIRA 20/12/1985 017.591.015-

40 13.00 1º 

46793946 GLENDA ALVES DE SÁ 30/03/1988 070.181.914-
67 

10.50 2º 

46793917 
ELEN CAMILA BELARMINO 

LOURA 15/12/1987 
953.263.592-

00 10.00 3º 

46792550 ALEXANDRE MANSUR ABUD 22/12/1975 251.233.848-
71 8.00 4º 

46793945 LUCIANA TORTOSA 
MARANGONI 11/06/1985 337.664.628-

73 7.50 5º 

 
PSS 007/2017 – CLASSIFICAÇÃO FINAL – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

Inscr. Candidato Dt. Nasc. CPF Total de 
Pontos 

Classificação 
Final 

4675943 GERALDO ROLIEN DIAS 23/03/1966 561.287.706-
49 14.00 1º 

46753941 ALINE ARMANDO NERES 12/01/1984 061.648.476-
30 13.50 2º 

46754018 REBECA OTANI PEREIRA 
RESENDE 

12/08/1983 320.224.368-
30 

13.00 3º 

46754014 
TERESA CRISTINA MARTINS 

PRIANTE 12/08/1982 
306.866.738-

08 11.00 4º 

46753938 JULIANA RIBEIRO NEVES 06/11/1984 322.239.178-
52 11.00 5º 

46753955 MÔNICA DE AVILA RINALDI 04/11/1957 611.579.707-
10 10.00 6º 

46754003 
ANA LYDIA NOGUEIRA 

ARENAS 12/04/1970 
093.092.288-

30 8.00 7º 

46753916 VIVIANE SOBREIRO 
PEIXOTO ALMEIDA 24/10/1985 336.861.298-

09 8.00 8º 

46753991 JAQUELINE GALO 27/10/1987 350.296.518-
88 7.00 9º 

46753924 TAMARA FRANK DAS NEVES 
GUERRA 

01/05/1987 354.005.358-
10 

5.50 10º 

 
PSS 007/2017 – CLASSIFICAÇÃO FINAL – INFECTOLOGIA 

Inscr. Candidato Dt. Nasc. CPF 
Total de 
Pontos 

Classificação 
Final 

46833953 CARLOS WELINGTON 
FIGUEIREDO 04/07/1964 550.940.316-

00 11.00 1º 

 

Regiane Vera Malesca de Moura 
Solange de Faria Santos 
Thiago Telles de Faria 
II – Esta Portaria substitui a de nº 253, de 23 de janeiro de 2017. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  12 de dezembro de 2017, 379º da fundação do Povoado e 373º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
 
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
Consórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Vale do Paraíba e da Região 
Serrana – CISAMU 
 
Campos do Jordão | Lagoinha | Natividade da Serra | Redenção da Serra | Santo Antônio do Pinhal | São 
Luiz do Paraitinga | Taubaté | Tremembé  
PORTARIA CISAMU Nº 13 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017 
José Bernardo Ortiz Monteiro Junior, na qualidade de Presidente do Consórcio Intermunicipal do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência do Vale do Paraíba e da Região Serrana CISAMU, no uso de suas atribuições, 
Resolve exonerar a Senhora Caroline Noronha Louzane Alves Longo, CPF/MF nº 298.842.568-02, do cargo de 
Coordenadora de Controle Interno, a partir de 08 de dezembro de 2017. 
José Bernardo Ortiz Monteiro Junior 
Presidente do CISAMU 
 
Consórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Vale do Paraíba e da Região 

Serrana – CISAMU 
 

Campos do Jordão | Lagoinha | Natividade da Serra | Redenção da Serra | Santo Antônio do Pinhal | São 
Luiz do Paraitinga | Taubaté | Tremembé  

PORTARIA CISAMU Nº 14 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 

José Bernardo Ortiz Monteiro Junior, na qualidade de Presidente do Consórcio 
Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Vale do Paraíba e da Região Serrana 
CISAMU, no uso de suas atribuições, nomeio o Senhor Odin Abud, CPF/MF nº 246.629.368-45, para exercer o 
cargo de Coordenador Administrativo, a partir de 12 de dezembro de 2017. 

José Bernardo Ortiz Monteiro Junior 
Presidente do CISAMU 

 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: CBB INDÚSTRIA E 
COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA PROCESSO: 72.439/17 ASSINATURA: 29/11/17 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁTICA VALOR: R$ 88.600,00 VIGÊNCIA: 60 DIAS 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 62/17 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 22.728/17. 

 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: GABRIEL PAIXÃO 
FERNANDES SERVIÇO E SINALIZAÇÃO – EPP PROCESSO: 72.798/17 ASSINATURA: 12/12/17 

REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADO NA AV. MANOEL A. DE CARVALHO, S/Nº, 
JARDIM JARAGUÁ - TAUBATÉ/SP VALOR: R$ 15.348,42 VIGÊNCIA: 60 DIAS. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: BANDEIRANTE 
ENERGIA S.A. PROCESSO: 73.625/17 MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 378/17 
ASSINATURA: 07/12/17 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXPANSÃO DE 
REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADO NA AV. VEREADOR RODSON LIMA, S/Nº, 
PARQUE TRÊS MARIAS - TAUBATÉ/SP VALOR: R$ 37.100,45 VIGÊNCIA: 120 DIAS. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: BANDEIRANTE 
ENERGIA S.A. PROCESSO: 73.636/17 MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 379/17 
ASSINATURA: 07/12/17 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXPANSÃO DE 
REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADO NA AV. CARLOS PEDROSO SILVEIRA, S/Nº, 
JARDIM HUMAITÁ - TAUBATÉ/SP VALOR: R$ 16.089,04 VIGÊNCIA: 60 DIAS. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: BANDEIRANTE 
ENERGIA S.A. PROCESSO: 73.636/17 MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 379/17 
ASSINATURA: 07/12/17 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXPANSÃO DE 
REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADO NA AV. PADRE HUGO BERTONAZZI, S/Nº, 
QUIRIRIM - TAUBATÉ/SP VALOR: R$ 64.493,50 VIGÊNCIA: 60 DIAS. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: BANDEIRANTE 
ENERGIA S.A. PROCESSO: 73.636/17 MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 379/17 
ASSINATURA: 07/12/17 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXPANSÃO DE 
REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADO NA ESTRADA DO PINHÃO, QUIRIRIM - 
TAUBATÉ/SP VALOR: R$ 15.352,56 VIGÊNCIA: 60 DIAS. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: BANDEIRANTE 
ENERGIA S.A. PROCESSO: 73.636/17 MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 379/17 
ASSINATURA: 07/12/17 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXPANSÃO DE 
REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL JOÃO GADIOLI, 
QUIRIRIM - TAUBATÉ/SP VALOR: R$ 72.142,56 VIGÊNCIA: 120 DIAS. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: BANDEIRANTE 
ENERGIA S.A. PROCESSO: 73.636/17 MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 379/17 
ASSINATURA: 07/12/17 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXPANSÃO DE 
REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADO NA AV. VIRGÍLIO CARDOSO PINNA, S/Nº, 
RESIDENCIAL ESTORIL - TAUBATÉ/SP VALOR: R$ 19.057,11 VIGÊNCIA: 60 DIAS. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: PHOENIX COZINHA 
INDUSTRIAL LTDA. - ME PROCESSO: 75.225/17 ASSINATURA: 12/12/17 OBJETO: 
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atos oficiais

PSS 007/2017 – CLASSIFICAÇÃO FINAL – NEUROLOGIA ADULTO 

Inscr. Candidato Dt. Nasc. CPF 
Total de 
Pontos 

Classificação 
Final 

46763963 MARIO SILVA JORGE 18/07/1950 373.260.238-
91 17.00 1º 

 

PSS 007/2017 – CLASSIFICAÇÃO FINAL – OFTALMOLOGISTA 

Inscr. Candidato Dt. Nasc. CPF Total de 
Pontos 

Classificação 
Final 

46742622 THIAGO CASSIANO DE 
SIQUEIRA 

17/09/1979 306.771.128-
90 

9.00 1º 

46742864 
CLAUDIA KOBAYASHI 

CAVALCANTE 21/01/1975 
165.613.128-

56 8.00 2º 

46744027 ANDRE LUIZ BRAGA 
MEIRELLES 09/07/1987 362.862.468-

19 6.50 3º 

46744028 CARLA YURIKA TARUMI 
MEIRELLES 

08/12/1986 360.108.868-
13 

4.50 4º 

 

PSS 007/2017 – CLASSIFICAÇÃO FINAL – ORTOPEDIA 

Inscr. Candidato Dt. Nasc. CPF 
Total de 
Pontos 

Classificação 
Final 

46813927 ANTONIO BATALHA 
CASTELLO NETO 06/04/1982 012.151.366-

17 14.00 1º 

46813915 RODRIGO LUIZ DE LIMA 14/12/1974 144.056.508-
29 11.00 2º 

46814022 RAFAEL RODEGHERI 17/08/1984 104.157.197-
63 

9.00 3º 

46813925 PEDRO LUIZ SCARDOVELLI 09/04/1985 341.488.548-
46 9.00 4º 

46813972 PABLO FALCHETTO ALTOÉ 26/04/1987 105.548.807-
33 7.50 5º 

 

PSS 007/2017 – CLASSIFICAÇÃO FINAL – PNEUMOLOGIA ADULTO 

Inscr. Candidato Dt. Nasc. CPF Total de 
Pontos 

Classificação 
Final 

46783928 
RENATO MARCELO DA 

SILVA 03/07/1979 
288.498.198-

54 6.50 1º 

4678699 JERSON MARIO DE 
CARVALHO 14/04/1944 610.538.808-

04 0.00 2º 

 

PSS 007/2017 – CLASSIFICAÇÃO FINAL – ULTRASSONOGRAFIA 

Inscr. Candidato Dt. Nasc. CPF Total de 
Pontos 

Classificação 
Final 

46822627 
TATYANE DE ALMEIDA 
ARGOLO RODEGHERI 28/06/1986 

115.331.327-
80 7.50 1º 

Presidente da Comissão 

PSS 007/2017 – CLASSIFICAÇÃO FINAL – CARDIOLOGIA 

Inscr. Candidato Dt. Nasc. CPF 
Total de 
Pontos 

Classificação 
Final 

46793939 MARCOS DANILLO 
PEIXOTO OLIVEIRA 20/12/1985 017.591.015-

40 13.00 1º 

46793946 GLENDA ALVES DE SÁ 30/03/1988 070.181.914-
67 

10.50 2º 

46793917 
ELEN CAMILA BELARMINO 

LOURA 15/12/1987 
953.263.592-

00 10.00 3º 

46792550 ALEXANDRE MANSUR ABUD 22/12/1975 251.233.848-
71 8.00 4º 

46793945 LUCIANA TORTOSA 
MARANGONI 11/06/1985 337.664.628-

73 7.50 5º 

 
PSS 007/2017 – CLASSIFICAÇÃO FINAL – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

Inscr. Candidato Dt. Nasc. CPF Total de 
Pontos 

Classificação 
Final 

4675943 GERALDO ROLIEN DIAS 23/03/1966 561.287.706-
49 14.00 1º 

46753941 ALINE ARMANDO NERES 12/01/1984 061.648.476-
30 13.50 2º 

46754018 REBECA OTANI PEREIRA 
RESENDE 

12/08/1983 320.224.368-
30 

13.00 3º 

46754014 
TERESA CRISTINA MARTINS 

PRIANTE 12/08/1982 
306.866.738-

08 11.00 4º 

46753938 JULIANA RIBEIRO NEVES 06/11/1984 322.239.178-
52 11.00 5º 

46753955 MÔNICA DE AVILA RINALDI 04/11/1957 611.579.707-
10 10.00 6º 

46754003 
ANA LYDIA NOGUEIRA 

ARENAS 12/04/1970 
093.092.288-

30 8.00 7º 

46753916 VIVIANE SOBREIRO 
PEIXOTO ALMEIDA 24/10/1985 336.861.298-

09 8.00 8º 

46753991 JAQUELINE GALO 27/10/1987 350.296.518-
88 7.00 9º 

46753924 TAMARA FRANK DAS NEVES 
GUERRA 

01/05/1987 354.005.358-
10 

5.50 10º 

 
PSS 007/2017 – CLASSIFICAÇÃO FINAL – INFECTOLOGIA 

Inscr. Candidato Dt. Nasc. CPF 
Total de 
Pontos 

Classificação 
Final 

46833953 CARLOS WELINGTON 
FIGUEIREDO 04/07/1964 550.940.316-

00 11.00 1º 

 

46823936 KARINE TIEMY OTOMO 21/08/1980 300.781.478-
24 

4.00 2º 

 

PSS 007/2017 – CLASSIFICAÇÃO FINAL – UROLOGIA 

Inscr. Candidato Dt. Nasc. CPF 
Total de 
Pontos 

Classificação 
Final 

46804007 FLAVIA MARIA DE 
OLIVEIRA SOUSA 10/03/1983 054.858.226-

22 8.50 1º 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ –SP   

EDITAL RESUMIDO DO PROCESSO SELETIVO 008/2017 

 
A  Prefeitura Municipal  de  Taubaté,  Estado  de  São  Paulo,  por  intermédio  da  Comissão  do 
Processo Seletivo, no uso de suas atribuições  legais, sob a organização da empresa  Instituto 
Excelência Ltda. ‐ ME, CONVOCA os candidatos com inscrições homologadas para realizarem a 
Prova  Escrita Objetiva,  conforme disponibilizado no quadro de publicações Oficiais do  Paço 
Municipal  e  Departamento  de  Recursos  Humanos,  bem  como  no  site 
www.institutoexcelenciapr.com.br e www.taubaté.sp.gov.br. 
Artigo 1º  ‐ A Prova  Escrita Objetiva para  todos os  candidatos  com  inscrições homologadas 
será aplicada no dia 17 de dezembro de 2017. 
Parágrafo Primeiro: Os  locais de acesso para a Prova Escrita Objetiva no período da manhã 
serão abertos às 08 horas e  fechados às 09 horas. A prova  terá duração de 3  (três) horas. 
Consta no ANEXO I o nome dos candidatos, função e o local de realização da prova. 
Parágrafo  segundo: Os  locais  de  acesso  para  a  Prova  Escrita Objetiva  no  período  da  tarde 
serão abertos às 14 horas e  fechados às 15 horas. A prova  terá duração de 3  (três) horas. 
Consta no ANEXO II o nome dos candidatos, função e o local de realização da prova. 
Artigo 2º  ‐ Os candidatos deverão comparecer ao  local de prova com antecedência, munidos 
de caneta esferográfica azul ou preta  transparente e DOCUMENTO OFICIAL ORIGINAL COM 
FOTO. Recomenda‐se, ainda, a posse do protocolo de inscrição (boleto bancário devidamente 
quitado) para eventuais conferências que se façam necessárias. 
Artigo  3º  ‐  Os  endereços  dos  locais  onde  será  realizada  a  prova  escrita  objetiva,  será  no 
município de Taubaté, conforme disposto no Edital , é: 

I‐ EMEF SARG. EVERTON VENDRAMEL DE CASTRO CHAGAS – SITIO II 
RUA JOSÉ BENEDITO CARNEIRO, S/N – RESIDENCIAL SITIO SANTO ANTÔNIO              
TAUBATÉ – SP 

II‐ EMEF ANNA DOS REIS SINORI ‐ SEDES 
RUA AMADOR BUENO DA VEIGA, Nº 220 – BAIRRO JARDIM JARAGUÁ  
TAUBATÉ – SP 

III‐ EMEF PROF JOSÉ EZEQUIEL DE SOUZA 
RUA DR RUBENS CÂMARA LEAL BARROS, S/N – JARDIM EULÁLIA 
TAUBATÉ – SP 
A  partir  do  dia  08  de  Dezembro  de  2017.  Taubaté  ‐  SP,  08  de  Dezembro  de  2017.  José 
Bernardo Ortiz Monteiro Junior‐ Prefeito Municipal.  
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Em 2018 muitas pes-
soas desejam sair das 
dívidas e conquistar 
objetivos. Mas para ter 

um ano diferente, não adian-
ta ter as mesmas atitudes de 
sempre. É preciso organizar as 
finanças e mudar hábitos, por 
isso conheça oito orientações 
de educação financeira para 
realizar sonhos, individuais 
e coletivos (de toda a famí-
lia), no ano que se aproxima 
– como sair das dívidas, viajar, 
trocar de carro ou de casa.

Orientações 
para organizar 

as finanças 
e atingir objetivos 

em 2018

12
VOZ DOVALE

1. Coloque no papel os compro-
missos dos próximos 12 meses, 
como datas comemorativas, pa-
gamento de impostos (IPVA e 
IPTU), matrícula e material esco-
lar, etc. Registre o valor previsto 
a ser gasto com cada uma dessas 
atividades. Claro, os números po-
dem mudar no meio do caminho, 
mas é importante já ter uma ideia 
para se programar;

2. Caso tenha parcelas de com-
pras feitas esse ano que se esten-
derão por 2018, elas devem estar 
registradas nesse planejamento, 
para fazer parte do orçamento fi-
nanceiro dos meses seguintes;

3. Sente e converse com todos 
os integrantes da família, inclu-
sive as crianças, para falar sobre 
os sonhos individuais e coletivos. 
Esse é um passo muito importan-
te para mudar a forma como a fa-
mília lida com o dinheiro, passan-
do a entender que ele é um meio 
para realizar sonhos. Viajar, trocar 
de carro, casa ou sair das dívidas 
são objetivos a serem considera-
dos.

4. Procure saber quanto custam 
e fazer cotações até achar a me-
lhor possibilidade de preços para 

realizá-los. Assim você estará to-
mando os primeiros passos para 
realizar sonhos, os seus e os de 
sua família. Isso se chama plane-
jamento, e para tanto é preciso 
agir com antecedência;

5. Guarde dinheiro para cada so-
nho simultaneamente e escolha 
o melhor investimento de acor-
do com o prazo de realização de 
cada um. Para os de curto prazo 
(até um ano), coloquei na cader-
neta de poupança, para os de mé-
dio prazo (de um a dez anos), no 
CDB, Tesouro Direto, fundos de 
investimento, aos de longo prazo 
(acima de dez anos), Tesouro Di-
reto, previdência privada e ações 
são boas opções;

6. Façam um diagnóstico financei-
ro, ou seja, anotem tudo o que for 
gasto ao longo de um mês, sepa-
rando as despesas por categorias 
(energia elétrica, água, alimenta-
ção, combustível, telefone, etc.), 
para saber onde exatamente se 
pode diminuir ou até mesmo cor-
tar. Acreditem, todos nós temos, 
pelo menos, 20% de desperdí-
cio ou exagero nas contas. Assim 
também saberá como está gas-
tando cada centavo do dinheiro;

7. Mude a forma como elabora 
o orçamento financeiro mensal. 
A partir de agora, calcule da se-
guinte maneira: Ganho (-) Sonhos 
(-) Despesas, isto é, priorize os 
sonhos e não as despesas, e não 
mais Ganhos (-) Despesas = Lu-
cro/Prejuízo. Depois que tirar o 
valor destinado aos sonhos, com 
o que sobrar, adeque o seu pa-
drão de vida;

8. Caso esteja endividado, é ne-
cessário fazer uma verdadeira 
faxina financeira, buscando pela 
causa do problema. Não adianta 
procurar o credor para pagar sem 
saber das suas possibilidades, do 
quanto possui para quitar as par-
celas, então pode acabar se enro-
lando ainda mais. Reeduque-se 
financeiramente para realmente 
iniciar um novo ano, com uma 
vida nova.

Por Reinaldo Domingos 
Doutor em educação financeira, 
presidente da Associação Brasi-
leira de Educadores Financeiros 

(Abefin) e da DSOP Educação 
Financeira e autor do best-seller 

Terapia Financeira, do lançamen-
to Mesada não é só dinheiro, e 

da primeira Coleção Didática de 
Educação Financeira do Brasil.
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