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Unidades 
básicas de 

saúde
A partir da próxima segunda-
feira (18) as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) e Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) de 
Taubaté passarão por uma re-
estruturação. Será priorizado o 
atendimento de acordo com a 
urgência do caso, assim como 
ocorreu no início da pandemia 
em 2020. A iniciativa visa evi-
tar aglomerações, agora com o 
aumento crescente nos casos de 
COVID.

Gestantes, crianças de 0 a 2 
anos, pacientes hipertensos e 
diabéticos, , que necessitam de 
atualização de receitas, resulta-
dos de exames com alterações; 
todos esses casos continuarão a 
ser atendidos. Além do atendi-
mento aos sintomáticos respira-
tórios leves.

As Unidades Básicas de Saúde 
não serão fechadas, ao contrário, 
o acolhimento será ampliado. 
A solicitação é que o munícipe 
busque atendimento, nesse mo-
mento, somente em caso de real 
necessidade. Pamos, UBS Mais 
e Policlínica estão reagendando 
consultas, mediante ao entendi-
mento da urgência do usuário.

Serão priorizados os grupos que 
não podem ficar sem acompa-
nhamento evitando novas inter-
nações nos hospitais municipais 
que, nesse momento estão inves-
tindo esforços nos atendimentos 
relacionados à COVID-19.

A Secretaria de Saúde informa 
que a UPA Central é para aten-
dimentos de pacientes graves, 
que apresentem esforço respira-
tório, falta de ar, febre alta, etc. 
Em casos mais leves, a orien-
tação é procurar a unidade de 
referência, de acordo com seu 
endereço.

Quem dá lucro 
permanece, 
quem não 
dá fecha 

O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou que a saída da Ford do 
Brasil é parte da “dinâmica do 
mercado” e resultado da concor-
rência.  “Lamentamos profun-
damente o que aconteceu, mas 
num país democrático, onde se 
respeita a liberdade de mercado, 
quem dá lucro permanece, quem 
não dá lucro fecha”, disse o pre-
sidente.

“A Ford, respeitosamente, mes-
mo com subsídio, foi incapaz de 
se deixar levar pela concorrência. 
Então, os asiáticos, carros chine-
ses, coreanos, vieram para cá e 
sufocaram a Ford”, acrescentou. 
No início da semana, Bolsona-
ro havia dito a apoiadores que 
a montadora não “falou a ver-
dade” sobre a decisão de fechar 
as fábricas no Brasil. Na aval-
iação do presidente, a empresa 
queria subsídios para continuar 
produzindo veículos no país. O 
presidente ainda classificou a 
competição com outras monta-
doras, principalmente de origem 
chinesa, como “concorrência 
predatória”, que aconteceria da 
mesma forma em todo o mundo.

“Há três anos, a Ford anunciou 
que não ia mais produzir carro 
de passeio nos Estados Unidos. 
A falta de ambiente de negó-
cios, na verdade, eles tiveram 
subsídios nossos ao longo dos 
últimos anos de R$ 20 bilhões. 
Queriam renovar subsídio para 
fazer carro para vender. Agora, 
tem a concorrência também... 
Chinesa, entre outras. Saiu por-
que, em um ambiente de negó-
cio, quando você não tem lucro, 
você fecha”, afirmou o presiden-
te, na última quinta-feira (12).

Taubaté quer 
investir mais em 
tecnologia para 
coibir o tráfico
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Taubaté quer 
tecnologia para 
“frear” tráfico
* Da Redação

A Prefeitura de Taubaté pretende implan-
tar mais recursos tecnológicos para frear 
e coibir o tráfico de drogas na cidade. Atu-
almente, o município conta com mais de 
100 câmeras de segurança que formam 
o COI (Centro de Operações Integradas), 
que integra agentes de trânsito, guardas 
municipais e policiais militares.

Na última semana, após uma denúncia 
anônima, um homem foi preso no bairro 

São Gonçalo, parte alta cidade. O suspei-
to foi monitorado pelas câmeras de segu-
rança e depois de ser constatada a venda 
de entorpecentes, viaturas foram enca-
minhadas ao local e o suspeito foi preso 
em flagrante. A intenção é intensificar a 
fiscalização eletrônica em áreas já ma-
peadas pela Polícia e pela Secretaria de 
Segurança.

“Todas as ações de combate e prevenção 
criminal, serão desenvolvidas em con-
junto. Tínhamos como plano de governo 
e vamos implementar o gabinete chama-
do GGI “Gabinete de Gestão integrada de 
segurança”, onde as polícias e todas au-
toridades de segurança possam se reunir 
periodicamente para traçar estratégias 
e operações na cidade. Vamos articular 
ações para enfrentar o problema da segu-
rança de maneira geral”, disse o Secretá-
rio de segurança pública municipal, Capi-

tão Souza. A Guarda Municipal conta um 
grupo de “elite armado”, as rondas são 
feitas em viaturas quatro rodas e motoci-
cletas. Quem tiver denúncias pode fazer 
contato com a GCM pelo telefone 153, 
não é necessário se identificar.
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Audiência 
pública

Os trabalhadores e trabalha-
doras da Ford Taubaté apro-
varam a realização de uma 
Audiência Pública na Assem-
bleia Legislativa de São Paulo. 
A decisão foi tomada durante 
manifestação em frente à Câ-
mara realizada na última quar-
ta-feira (13).

“Os trabalhadores não vão 
sair da porta da empresa. Pre-
cisamos permanecer na luta 
para garantir os empregos”, 
afirmou o presidente do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de 
Taubaté e Região (Sindmetau), 
Cláudio Batista, o Claudião.

A audiência será realizada no 
próximo dia 20, às 10h. Por 
conta das restrições da pan-
demia, a reunião será virtu-
al, com transmissão pela TV 
Alesp. De acordo com o depu-
tado estadual Teonilio Barba 
(PT), a intenção é buscar um 
envolvimento maior do gover-
no do Estado. “A audiência é 
mais um instrumento de luta 
para debater a gravidade da 
ação da Ford”, explicou.

O presidente da CUT Brasil, 
Sérgio Nobre, presente ao ato, 
disse que as centrais irão arti-
cular reuniões com os três go-
vernadores dos estados onde 
a Ford está instalada: São 
Paulo, Bahia e Ceará. “Toda 
pressão é necessária neste 
momento. O país está se de-
sindustrializando porque o 
governo está incentivando a 
desindustrialização”, afirmou.

O presidente da Confederação 
Nacional dos Metalúrgicos da 
CUT (CNM/CUT), Paulo Cayres, 
participou da assembleia e 
prestou solidariedade à cate-
goria e confirmou que também 
contribuirá na ação em defesa 
dos empregos e da economia. 
“Vamos insistir em conver-
sar com os governos, porque 
entendemos que eles são os 
responsáveis por uma política 
industrial que preserve os em-
pregos e melhore a economia”, 
disse Paulo Cayres. A assem-
bleia realizada na última quar-
ta-feira teve a participação de 
representantes de centrais 
sindicais, sindicatos da região, 
deputados e vereadores.

Durante o debate também foi 
realizada uma reunião virtu-
al entre centrais sindicais e 
sindicatos envolvidos na luta 
pelo emprego na Ford. Foram 
definidas uma série de ações 
de mobilização e protestos, 
entre elas manifestações nas 
concessionárias dos revende-
dores Ford.

* Por Lucas Tavares 

A taxa de isolamento 
cresceu 3,25% nos pri-
meiros dias de janeiro 
em Taubaté, segundo 

os dados divulgados pelo Simi-SP 
(Sistema de Monitoramento Inte-
ligente) – programa que avalia a 
adesão ao isolamento social nas 
principais cidades do Estado de 
São Paulo.

De acordo com o levantamento 
feito pela reportagem, com base 
nesses dados, a média de isola-
mento social nos primeiros 12 
dias do ano foi de 40,08% (até o 
fechamento desta reportagem, os 
dados no portal do Simi estavam 
atualizados até o dia 12 de janei-
ro). No mesmo período do mês 
passado, por exemplo, a média de 
isolamento social no município foi 
de 36,83%. 

Em janeiro, Taubaté registrou, em 
cinco dos 12 dias iniciais, um iso-
lamento superior aos 40% – muito 
por conta dos finais de semana e 
do feriado do dia 1º. Nos três pri-

meiros dias do ano (sexta, que foi 
feriado, sábado e domingo), a taxa 
de isolamento foi de 43, 46 e 46%, 
respectivamente.

Já no dia 4, segunda, o indica-
dor caiu para 35%, mas voltou a 
subir nos dias seguintes: passou 
para 37% no dia 5 (terça-feira), 
para 38% no dia 6 (quarta-feira), 
e para 39% no dia 7 (quinta-feira). 
Na sexta, dia 8, o número voltou a 
cair para 37%.

Já no sábado e no domingo, dias 
9 e 10 de janeiro, os indicadores 
voltaram a ficar acima dos 40%: 
segundo o Simi, Taubaté teve uma 
adesão de 42% ao isolamento no 
sábado e de 43% no domingo.

Na segunda e terça-feira desta se-
mana, os indicadores voltaram a 
oscilar novamente: no dia 11, caiu 
para 38%, antes de diminuir ainda 
mais para 37% na terça, dia 12.

Em dezembro, nos 12 primeiros 
dias, foram três dias de finais de 
semana, sendo que um deles (o sá-
bado, dia 5) foi feriado municipal 

de aniversário da cidade. Apesar 
disso, o município não conseguiu 
ultrapassar a marca de 40% de iso-
lamento nessas datas: no dia 5 o 
índice foi de 38%, enquanto que 
no dia 6, domingo, ficou em 40%. 
No sábado seguinte, dia 12 de de-
zembro, o Simi-SP apontou um 
isolamento de 38% em Taubaté. 

O que fez com que a média do mês 
passado fosse inferior à deste mês, 
contudo, foram os demais dias de 
dezembro, no intervalo entre o dia 
1º e o dia 12. Taubaté iniciou o úl-
timo mês de 2020 com uma adesão 
de 36% de isolamento, oscilando 
para 37% no dia 2, 36% no dia 3 e 
35% no dia 4.

No dia 7, segunda-feira seguinte 
ao primeiro final de semana do 
mês, o indicador ficou em 37%, 
caindo para 36% na terça-feira, 
dia 8 – número que se manteve 
também na quarta-feira, dia 9 de 
dezembro.

Nos dias 10 e 11 do mês passado, 
o Simi-SP apontou um isolamento 
de 37% e 36%, respectivamente.

pandemia

Isolamento 
aumenta 
nos primeiros 
dias de janeiro
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*Por Lucas Tavares

O governador de São 
Paulo, João Doria 
(PSDB), deve anun-
ciar, na tarde desta 

sexta-feira (15), a nova reclassifi-
cação das regiões do Estado em 
relação ao Plano São Paulo.

A nova avaliação foi adiantada 
para hoje, devido à piora nos ín-
dices do novo Coronavírus em 
todo o Estado. Anteriormente, a 
previsão era que a reclassificação 
acontecesse somente no dia 5 de 
fevereiro – o que significou uma 
antecipação de 21 dias.

A previsão é que a RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) regrida 
à fase laranja ou até mesmo à 
fase vermelha. Essa regressão já 
era prevista na última semana, 
quando o Estado fez a nova re-
classificação. No entanto, o Vale 
permaneceu na fase amarela.

Diferentemente das regras mais 
endurecidas aplicadas no início 
da flexibilização em junho, a fase 
laranja permitirá a abertura de 

bares, restaurantes, salões de be-
leza e academias, por exemplo.

Porém, os segmentos poderão 
funcionar por até oito horas, 
com o limite máximo de 40% de 
ocupação. Anteriormente, as ati-
vidades que eram liberadas na 
‘primeira fase laranja’ (imobili-
árias, concessionárias e escritó-
rios) podiam funcionar apenas 
com 20% da capacidade. Agora, 
caso a RMVale recue à fase laran-
ja, elas poderão funcionar tam-
bém com 40% de ocupação.

No caso de regressão à fase ver-
melha, só poderão funcionar os 
seguintes locais: lojas de conveni-
ência, supermercados e farmácias 
– como no início da pandemia, no 
primeiro semestre de 2020.

As outras atividades liberadas a 
partir da fase laranja não serão 
autorizadas, caso o Vale do Para-
íba retorne à fase vermelha.

Histórico

Em junho, quando houve a pri-
meira flexibilização da região 
à fase laranja, a Prefeitura de 
Taubaté publicou um decreto 

permitindo o funcionamento de 
algumas atividades econômicas.

Inicialmente, foram liberados os 
seguintes segmentos: atividades 
imobiliárias, concessionárias e 
escritórios, sendo que estes po-
diam funcionar de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 16h. Além 
deles, também foi autorizada a 
abertura do comércio, das 10h às 
18h, e dos shoppings, das 12h às 
20h – todos de segunda a sexta.

No início da primeira fase laranja 
que Taubaté viveu, a Prefeitura 
também havia autorizado o fun-
cionamento das entidades reli-
giosas, que podiam realizar suas 
atividades aos sábados e aos do-
mingos, em três horários no perí-
odo da  manhã e três à tarde.

Já em agosto, quando avançou à 
fase amarela, Taubaté flexibili-
zou a abertura de outros segmen-
tos, além dos já previstos na fase 
laranja: também foi permitida a 
abertura de bares, restaurantes 
e similares, além dos salões de 
beleza. Ainda na fase amarela, 
escritórios, concessionárias e 
atividades imobiliárias podiam 
funcionar sem restrições. Com 

a mudança de fase, houve tam-
bém mudança nos horários de 
funcionamentos desses locais. 
Inicialmente, o comércio de rua 
podia funcionar das 12h às 18h, 
de segunda a sexta-feira, sendo 
que no sábado o horário de fun-
cionamento era das 08h às 14h.

O mesmo cronograma valia para 
o camelódromo e shopping po-
pular, além das concessionárias 
de veículos. Os escritórios e imo-
biliárias tinham funcionamento 
previsto somente de segunda a 
sexta, das 8h às 14h.

Já na fase verde, que Taubaté 
avançou em outubro, dois meses 
após permanecer na fase amarela 
do Plano São Paulo, foi liberada 
a realização de eventos, conven-
ções e atividades culturais com o 
público em pé.

Esses eventos, contudo, só pode-
riam ser realizados após a região 
permanecer por pelo menos 28 
dias na fase verde do Plano SP – 
o que aconteceu no dia 5 de no-
vembro. No entanto, após quase 
três semanas, o governo estadual 
reposicionou o Vale do Paraíba 
para a fase amarela novamente.

 Estado 
anuncia hoje 

se RMVale será 
reclassificada 

de fase

COVID

Coletiva para anúncio da reclassificação, que teve adiantamento de três semanas, acontece 
às 12h45, no Palácio dos Bandeirantes, Vale pode regredir à fase laranja ou vermelha
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Diálogo na Câmara:
Saud se reúne com 
vereadores 
O Prefeito de Taubaté José Saud (MDB), se reuniu na 
manhã de ontem (14), com 10 dos 19 vereadores. 
O encontro aconteceu no gabinete da Presidência, 
ocupado pelo vereador Paulo Miranda, ex-prefeito 
e atual comandante do Legislativo. Miranda obteve 
10 dos 19 votos na eleição da Presidência, os mes-
mos 10 parlamentares que participaram do debate. 
Saud e Miranda afirmaram que nenhuma reunião  
estava agenda, e sim, que os vereadores foram che-
gando no gabinete e a conversa foi se extendendo. 

A relação entre o Executivo e o Legislativo ainda 

está se iniciando. Questionado, Saud evitou co-
mentar os assuntos discutidos durante o encontro. 
“Quero ao menos uma vez por mês ou a cada 15 dias 
me reunir com os vereadores, precisamos trabalhar 
juntos. Conversamos sobre projetos antigos que es-
tão parados e precisam ser colocados em pauta, ou-
tros precisam ser revistos”, disse o Prefeito.

Indagado sobre a nomeação do ex-vereador Rodri-
go Luís Silva “Digão”, para a Secretário de Governo, 
que teria causado desconforto na Câmara, Saud se 
esquivou. “Ainda estamos fazendo as escolhas do 
secretariado, a pandemia nos faz tomar ações rá-
pidas, precisamos de um secretário de serviços pú-
blicos, de saúde, são secretarias que precisam ser 
ocupadas o mais rápido possível”, respondeu.

Após a reunião Saud passou por todos os gabinetes 
cumprimentando vereadores e assessores.

Vale  do  Paraíba  |  Sexta  -  Feira  |  15  de  Janeiro  de  2021

O presidente da Federação 
dos Comerciários do Es-
tado de São Paulo e depu-
tado federal Luiz Carlos 

Motta cumpriu na última semana 
uma importante agenda na cidade 
de Taubaté. 

Acompanhado de diretores da Cons-
trutora Coelho, Motta participou de 
uma audiência com o prefeito José 
Saud (MDB). Em seguida, a comiti-
va visitou a nova sede do Sindicato 
dos Comerciários de Taubaté, onde 
foram recebidos pelo presidente da 
entidade, Carlos Dionísio de Morais 
e o vice-presidente Rodrigo Mariotto.

Motta foi recebido pelo prefeito 
Saud em seu gabinete, logo na pri-
meira semana de seu mandato. O 
parlamentar fez questão de visitar o 
novo prefeito taubateano, desejan-
do-lhe boa sorte em sua administra-
ção e colocando-se à disposição para 
firmar parcerias visando o desenvol-
vimento do município e a geração 
de empregos. Uma dessas parcerias, 
que está sendo discutida e já bem 
encaminhada, trata-se da implanta-
ção da Creche da Mãe Comerciária, 
com atividades em horário diferen-
ciado, e que poderá beneficiar as 
trabalhadoras do comércio. “É um 
antigo sonho do companheiro Car-

los Dionísio, presidente do Sinco-
merciários de Taubaté, e a proposta 
foi bem recebida pelo prefeito José 
Saud”, adiantou Luiz Carlos Motta. 
O parlamentar anunciou que o chefe 
do Executivo taubateano poderá dis-
ponibilizar um imóvel no centro da 
cidade para a implantação da creche, 
em contrapartida uma emenda par-
lamentar, solicitada pelo vereador 
Jessé Silva, poderá liberar recursos 
visando a adaptação do prédio.

Durante o encontro, Carlos Dionísio 
ressaltou a satisfação em receber, na 
primeira semana do ano, a visita do 
deputado federal e presidente da 
Fecomerciários, Luiz Carlos Motta. 
O vereador Jessé Silva (PL), mesmo 
partido do deputado Motta, também 
esteve presente na visita ao Sindicato.

O parlamentar e líder sindical res-
saltou: “É um prazer para mim co-
meçar 2021, na primeira semana do 
ano, visitando Taubaté. Fiz questão 
de encontrar o companheiro Carli-
nhos aqui no Sindicato. Estive agora 
de manhã com o prefeito Saud, para 
desejar felicidade e parabeniza-lo 
por sua eleição. Logicamente que 
nós, tanto como dirigente sindical, 
como parlamentar, temos interesse 
em  firmar parcerias com a Prefei-
tura Municipal. Discutimos alguns 

projetos, inclusive uma reivindica-
ção antiga, que é a Creche da Mãe 
Comerciária, que funcione em horá-
rio diferenciado. 

O prefeito teceu muitos elogios ao 
Sindicato, o presidente Carlos Dio-
nísio, tem esse compromisso de nos 
reunirmos para discutir a melhor 
maneira de estruturar e montar essa 
creche. É muito importante começar 
o ano com novos projetos para a cate-
goria comerciária”.

Motta acrescentou ainda sua luta, 
assim como de Carlos Dionísio, para 

que cada vez mais os comerciários 
tenham salários dignos, emprego e 
manutenção de todos os seus direi-
tos e prometeu continuar lutando no 
Congresso Nacional pela melhoria 
da qualidade de vida do trabalhador 
brasileiro.

Já Carlos Dionísio afirmou sua total 
confiança no prefeito José Saud. “Te-
nho certeza que ele não medirá es-
forços para valorizar as boas relações 
entre capital e trabalho, pelo comér-
cio de nossa cidade, por uma grande 
Taubaté, que é o objetivo de todos 
nós”.

Em pauta: Deputado federal 
e presidente da Fecomerciários 

cumpre agenda em Taubaté

política

Carlos Dionísio e o Deputado federal Luiz Carlos Motta entre o vereador 
defensor das mães taubateanas, Jessé Silva 
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FUTEBOL

A diretoria do 
Esporte Clu-
be Taubaté 
confirmou a 

contratação de mais um 
atleta que irá defender 
o Burro da Central no 
Campeonato Paulista 
da Série A2 deste ano. 
Trata-se do meia-ata-
cante Marcelinho.

Revelação das catego-
rias de base do Corin-
thians, o atleta chega ao 
clube após uma tempo-
rada no XV de Piracica-
ba em 2020.

“A negociação foi bem 
tranquila, gostei da for-
ma de abordagem do 
Toninho Cecílio [trei-

nador] e do grupo que 
está sendo formado. 
Acredito que com esse 
grupo teremos gran-
des chances de buscar o 
acesso”, declarou.

Marcelinho acumula 
passagens marcantes 
por diversos clubes de 
São Paulo, tendo gran-
de destaque no Ituano, 
onde foi campeão da 
Série A1 do Paulista, 
campeão do Interior e 
ainda conquistou um 
acesso à Série C do Bra-
sileirão.

No Estado, também 
atuou por São Bento, 
Oeste, Barueri, Miras-
sol e Ponte Preta. 

Fora de São Paulo, de-
fendeu as cores de Vila 
Nova/GO e Paraná/PR, 
além da experiência no 
futebol ucraniano.  “Sou 
meia-atacante com me 
destacando nos passes 
e finalizações. Procuro 
ser bastante compro-
metido e competitivo, 
o torcedor do Taubaté 
pode ter certeza que 
dedicação e vontade de 
ganhar nunca irão me 
faltar”, se apresentou.

Marcelinho se junta ao 
grupo de atletas anun-
ciados pelo Taubaté, 
que até agora já tem 
os zagueiros Oliveira e 
Doni, os volantes Eli-
velton e Elias Ceará, e 

os também atacantes 
Tadeu, Erick Salles e 
Josué. 

O clube trabalha com a 
parte burocrática da as-
sinatura do contrato de 
demais atletas para po-

der anunciá-los oficial-
mente. A pré-tempora-
da se inicia no próximo 
dia 18, e a estreia na Sé-
rie A2 do Campeonato 
Paulista está marcada 
para o dia 28 de feve-
reiro.

Meia-atacante é o oitavo jogador contratado pelos cartolas do Burro da Central
para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2

Série A2: 
revelado pelo 

Corinthians, 
Marcelinho 

reforça o 
Alvi Azul

Copa Brasil: Taubaté recebe 
o Blumenau/SC
A equipe masculina de voleibol de Taubaté entra em 
quadra pela primeira vez no ano de 2021 na noite desta 
sexta-feira (15) no Ginásio do Abaeté. A partir das 19h, 
os taubateanos enfrentam o Blumenau/SC em confron-
to válido pela fase quartas de final da Copa Brasil.

A competição é disputada no sistema eliminatório. 
Quem vencer o confronto de hoje avançará a fase semi-
final para enfrentar o Campinas/SP, que nesta semana 
eliminou o Itapetininga/SP. Outra equipe que já está 
garantida nas semifinais é o Minas/MG, que venceu seu 
confronto diante do Uberlândia. 

“Disputa de mata-mata, quartas de final, é sempre mais 
tenso. O Blumenau é uma equipe que superou proble-
mas causados pela COVID, se recuperou na Superliga, 
possui um grande potencial e bons jogadores. 

Sem dúvidas será uma partida equilibrada. Aproveita-
mos bem as duas semanas de treino e o time está pronto 
para buscar essa vitória importante que irá nos colocar 
nas semifinais”, comentou o levantador Bruninho.

A partida de hoje não terá transmissão. Em virtude do au-
mento no número de casos de COVID-19, não será libe-
rada a entrada de profissionais da imprensa no Ginásio 
para a cobertura da partida.

COPa BraSIl – TaBela – QuarTaS De FInal

Minas/MG 3x1 Uberlândia/MG
Campinas/SP 3x2 Itapetininga/SP

Taubaté x Blumenau/SC
SADA/Cruzeiro/MG x América/MG

. Superliga: após o jogo desta sexta-feira, os taubatea-
nos retornarão às quadras, desta vez pela Superliga, no 
domingo (17). O adversário será novamente o time do 

Blumenau, em jogo válido pela 14ª rodada.

VÔLEI
Renato Antunes/Agência Maxx Sports

Divulgação
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Senhor Servidor 
Jefferson Nunes do Nascimento – Matrícula 25771 
Lotação: Secretaria de Governo e Relações Institucionais 
INTIMAÇÃO PARA INTERROGATÓRIO - EDITAL 
A Presidente da 3ª Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares, Sra. Rubia Patricia 
Pereira do Nascimento, à vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 39965/2020, 
instaurada pela Portaria nº 1377 de novembro de 2020, do Sr. Prefeito Municipal, onde V.Sa. figura 
como indiciado, INTIMA, para prestar depoimento de interrogatório, conforme artigos da Lei 
Complementar nº 001/90, na sede da Comissão Permanente, localizada na Praça da CTI – Prédio do 
Relógio - 9º andar – Corregedoria Geral do Município - CGM – Centro, no próximo dia 21/01/2021, às 9 
horas.  
Taubaté, 12 de janeiro de 2021. 
Rubia Patricia Pereira do Nascimento 
Presidente 
 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: CSM ALIMENTOS 
E SERVIÇOS EIRELI PROCESSO: 51.674/20 ASSINATURA: 14/01/2021 OBJETO: EVENTUAL 
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE VALOR ESTIMADO: R$ 58.200,00 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) 
MESES MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 63/20 PROPONENTES: 03.  
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO PARA ALTERAÇÃO DE  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: ZUMGIRAM PH 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS PROCESSO: 63.676/19 ASSINATURA: 14/01/2021 
OBJETO: ALTERAR A MARCA DOS ITENS 13 E 28 DO QUADRO RESUMO, PARTE 
INTEGRANTE DA ATA CELEBRADA EM 17/01/2020 E DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA 
MESMA SOB OS NOS. 44.062/20, 48.104/20 e 56.144/20 MODALIDADE:    PREGÃO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 296/19.  
 
PORTARIA Nº 121,   DE 14 DE  JANEIRO  DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Cessar os efeitos da Portaria nº 1.703, de 03 de setembro de 2018, que designou a servidora CILENE 
VILELA DE AQUINO VIEIRA – matrícula 24885, para exercer a função de confiança de Supervisor 
Técnico de Gestão Funcional, subordinado à Secretaria de Administração e Finanças. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  14  de janeiro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº  122  ,   DE 14 DE  JANEIRO  DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Cessar os efeitos da Portaria nº 913, de 07 de julho de 2020, que designou a servidora JULIA 
GABRIELLE BRAGA CORREA – matrícula 46279, para exercer a função de confiança de Chefe de 
Serviço de Controle de Cargos, Funções e Níveis Salariais, subordinado à Secretaria de Administração e 
Finanças. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  14  de janeiro  de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº  123 ,   DE 14 DE  JANEIRO  DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Designar a servidora CILENE VILELA DE AQUINO VIEIRA, titular de cargo efetivo – matrícula 
24885, para exercer a função de confiança de Chefe de Divisão de Perícias Médicas – Ref. “48”, 
subordinado à Secretaria de Administração e Finanças, criado pela Lei Complementar nº 236, de 21 de 
Dezembro de 2010, e suas alterações; c/c a Lei Complementar nº 330, de 26 de dezembro de 2013, 
fazendo jus aos vencimentos correspondentes. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  14 de   janeiro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº  124 ,   DE 14 DE JANEIRO  DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Designar a servidora JULIA GABRIELLE BRAGA CORREA, titular de cargo efetivo – matrícula 
46279, para exercer a função de confiança de Supervisor Técnico de Gestão Funcional – Ref. “44”, 
subordinado à Secretaria de Administração e Finanças, criado pela Lei Complementar nº 236, de 21 de 

Dezembro de 2010, e suas alterações; c/c a Lei Complementar nº 330, de 26 de dezembro de 2013, 
fazendo jus aos vencimentos correspondentes. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos   14  de  janeiro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº 125 ,   DE  14  DE  JANEIRO  DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Designar a servidora AMANDA CRISTINA BONANI FIDALGO, titular de cargo efetivo – matrícula 
46325, para exercer a função de confiança de Chefe de Serviço de Controle de Cargos, Funções e Níveis 
Salariais – Ref. “36”, subordinado à Secretaria de Administração e Finanças, criado pela Lei 
Complementar nº 236, de 21 de Dezembro de 2010, e suas alterações; c/c a Lei Complementar nº 330, de 
26 de dezembro de 2013, fazendo jus aos vencimentos correspondentes. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 14  de janeiro  de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº 126  ,   DE 14 DE JANEIRO  DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Designar o servidor LUCAS RENATO DE OLIVEIRA BARROS, titular de cargo efetivo – matrícula 
41154, para exercer a função de confiança de Chefe de Serviço de Recebimento de Atestados – Ref. “36”, 
subordinado à Secretaria de Administração e Finanças, criado pela Lei Complementar nº 236, de 21 de 
Dezembro de 2010, e suas alterações; c/c a Lei Complementar nº 330, de 26 de dezembro de 2013, 
fazendo jus aos vencimentos correspondentes. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  14 de janeiro  de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº  127 ,   DE 14  DE JANEIRO     DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 57.011/2020, 
R E S O L V E: 
Retificar a Portaria nº 88, de 07 de janeiro de 2021, para constar que a data do início do afastamento é 
01/01/2021. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 14 de  janeiro  de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA  Nº  128   , DE   14  DE  JANEIRO   DE  2021. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, 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 12/04/2019, (Processo Nº 7.751/2019), para exercer o Cargo de Auditor Fiscal de 
Tributos Municipais – Ref. “60”, 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 
DECIO CHAVES 051.879.184-00 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  14  de janeiro  de  2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº  129  ,   DE 14  DE  JANEIRO   DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Remover, com fundamento no inciso I do Art. 107 da Lei Complementar nº 001/90, GISELE NANCY 
DE CARVALHO E SILVA – matrícula 34428, da Secretaria de Planejamento para a Secretaria de 
Mobilidade Urbana. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 14 de   janeiro   de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº 130,   DE 14  DE  JANEIRO  DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar removida, a contar de 08/01/2021, com fundamento no inciso I do Art. 107 da Lei 
Complementar nº 001/90, ANA PAULA ZARBIETTI – matrícula 25296, da Chefia de Gabinete do 
Prefeito para a Secretaria de Serviços Públicos. 

Vale  do  Paraíba  |  Sexta  -  feira  |  15  de  Janeiro  de  2021
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Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 14 de  janeiro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº 131  ,   DE  14  DE  JANEIRO  DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar removido, com fundamento no inciso I do Art. 107 da Lei Complementar nº 001/90, a contar 
de 11/01/2021, o servidor RODRIGO ANDRE RODRIGUES – matrícula 23680, da Secretaria 
Administração e Finanças para a Secretaria de Planejamento. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 14  de  janeiro   de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº 132  ,   DE  14  DE   JANEIRO  DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 1.390/2021, 
R E S O L V E: 
Conceder à servidora GISELE APARECIDA FAUSTINO – matrícula 34421 – titular do cargo de 
Escriturário, lotado na Secretaria de Educação, a partir de 18 de janeiro de 2021, licença para o trato de 
assuntos particulares, por um período de até 03 (três) anos, sem remuneração, nos termos do Artigo 226, 
da Lei Complementar nº 001, de 04 de dezembro de 1990, atualizada pela Lei Complementar nº 251, de 
08 de junho de 2011. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  14  de  janeiro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº  133   ,   DE  14 DE JANEIRO  DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 1.018/2021, 
R E S O L V E: 
Conceder ao servidor ANDERSON FRANCISCO DE SOUSA – matrícula 44241 – titular do cargo de 
Guarda Civil Municipal de 3ª Classe, lotado na Secretaria de Segurança Pública Municipal, a partir de 02 
de fevereiro de 2021, licença para o trato de assuntos particulares, por um período de até 03 (três) anos, 
sem remuneração, nos termos do Artigo 226, da Lei Complementar nº 001, de 04 de dezembro de 1990, 
atualizada pela Lei Complementar nº 251, de 08 de junho de 2011. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  14 de  janeiro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº  134,   DE 14 DE JANEIRO  DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar cessados, a contar de 08/01/2021, os efeitos da Portaria nº 583, de 14 de fevereiro de 2014, 
que designou o servidor ANTONIO CELSO CESAR – matrícula 2519, para exercer a função de 
confiança de Supervisor Técnico de Mídia e Divulgação de Informações, subordinada à Secretaria de 
Governo e Relações Institucionais. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  14 de  janeiro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº  135,   DE 14  DE JANEIRO  DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar cessados, a contar de 08/01/2021, os efeitos da Portaria nº 1.390, de 23de novembro de 2020, 
que designou a servidora MARIANA RENO DE SOUZA OLIVEIRA – matrícula 29570, para exercer a 
função de confiança de Assistente Técnico de Publicidade, subordinada à Secretaria de Governo e 
Relações Institucionais. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  14  de  janeiro  de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº 137  ,   DE 14  DE  JANEIRO DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar cessados, a contar de 08/01/2021, os efeitos da Portaria nº 1.177, de 12 de julho de 2017, que 
designou o servidor VALMIR JOSE DOS SANTOS – matrícula 2330, para exercer a função de confiança 
de Chefe da Divisão de Comunicação Social, subordinada à Secretaria de Governo e Relações 
Institucionais. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 14 de  janeiro  de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

PORTARIA Nº  138 ,   DE  14  DE   JANEIRO  DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar designada a servidora SIMONE VIRGINIA VAREJAO MANARA, titular de cargo efetivo 
– matrícula 25396, a contar de 08/01/2021, para exercer a função de confiança de Chefe da Divisão de 
Comunicação Social – Ref. “48”, subordinada à Secretaria de Governo e Relações Institucionais, criada 
pela Lei Complementar 236, de 21 de dezembro de 2010 e suas alterações; c/c a Lei Complementar nº 
330, de 26 de dezembro de 2013, fazendo jus aos vencimentos correspondentes. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  14 de  janeiro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº  139   ,   DE   14  DE  JANEIRO   DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar designada a servidora MARIANA RENO DE SOUZA OLIVEIRA, titular de cargo efetivo 
– matrícula 29570, a contar de 08/01/2021, para exercer a função de confiança de Supervisor Técnico de 
Mídia e Divulgação de Informações – Ref. “44”, subordinada à Secretaria de Governo e Relações 
Institucionais, criada pela Lei Complementar 236, de 21 de dezembro de 2010 e suas alterações; c/c a Lei 
Complementar nº 330, de 26 de dezembro de 2013, fazendo jus aos vencimentos correspondentes. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  14   de  janeiro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº  140  ,   DE  14  DE  JANEIRO  DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Designar a servidora LETICIA MARIA TEIXEIRA CHAGAS, titular de cargo efetivo – matrícula 
25336, para exercer a função de confiança de Chefe de Serviço de Agendamento e Acompanhamento de 
Entrevistas – Ref. “36”, subordinada à Secretaria de Governo e Relações Institucionais, criada pela Lei 
Complementar 236, de 21 de dezembro de 2010 e suas alterações; c/c a Lei Complementar nº 330, de 26 
de dezembro de 2013, fazendo jus aos vencimentos correspondentes. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  14  de   janeiro  de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº  141  ,   DE 14   DE JANEIRO DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar designada a servidora MARCELA CAROLINA DA SILVA, titular de cargo efetivo – 
matrícula 31820, a contar de 08/01/2021, para exercer a função de confiança de Assistente Técnico de 
Publicidade – Ref. “38”, subordinada à Secretaria de Governo e Relações Institucionais, criada pela Lei 
Complementar 236, de 21 de dezembro de 2010 e suas alterações; c/c a Lei Complementar nº 330, de 26 
de dezembro de 2013, fazendo jus aos vencimentos correspondentes. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  14  de  janeiro   de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº  142  , DE  14 DE  JANEIRO  DE 2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 23.027/2015, 
R E S O L V E: 
Art. 1º O Conselho Diretor do Fundo de Assistência ao Desporto Amador de Taubaté, composto pela 
Portaria nº 1121, de 29/05/18, e suas alterações, passa a ser o seguinte: 
I – Lucas Alcântara Dominoni – Diretor do Departamento de Esportes, respondendo pelo Expediente da 
Secretaria de Esportes e Lazer; 
II – Valdevino Luís de Maria Neto – Diretor Adjunto de Eventos e Lazer; 
III – Tiago Bernardes de Jesus - Gestor da Área de Projetos, Promoções Esportivas, Lazer e Recreação; 
IV - Fábio Augusto Alcântara – Representante da Secretaria de Administração e Finanças; 
V – André Luiz Coutinho – Representante das Entidades de Administração e de Práticas Desportivas; 
VI – André Luiz Rocha Antunes – Representante dos Atletas, e  
VII – Marcus Ricardo de Oliveira – Representante dos Técnicos. 
Art. 2º Designar para a realização de serviços burocráticos atinentes ao Fundo, os servidores Benedito 
Vitor Morgado na condição de Secretário-Executivo e Daniel Marcos de Souza, na condição de Suplente, 
nos termos do artigo 6º e seu parágrafo único do Decreto nº 12991, de 17/04/2013. 
Art. 3º Esta Portaria substitui a de nº 112, de 12 de janeiro de 2021. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 14 de janeiro  de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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PORTARIA SEMA  nº. 01  de 14  de janeiro de 2021. 
DEMIAM DE OLIVEIRA SIMI,  DIRETOR DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições e 
com fundamento no art. 2º. do Decreto nº 13.123, de 26 de setembro de 2013, 
R E S O L V E: 
Autorizar os Servidores, a dirigirem Veículos Oficiais Municipais, conforme segue: 

Nome Matrícula CNH Veículo 

ANA LUCIA DE SALES 
RIBEIRO 

22.309 01427242859 Leve/Pesado/Moto 

Nome Matrícula CNH Veículo 

GETULIO CESAR KATER DE 
ALMEIDA 

29.323 04625393138 Leve 

Nome Matrícula CNH Veículo 

LAIS BONAFÉ MARCONDES 
PEREIRA 

46.781 05103776573 Leve 

Nome Matrícula CNH Veículo 

LETICIA ARAUJO HERZER 45.889 05743048020 Leve 

Nome Matrícula CNH Veículo 

MARCIO APARECIDO DOS 
SANTOS 

23.566 01915755787 Leve/ Moto 

Nome Matrícula CNH Veículo 

MAYARA PANUNTO PEREIRA  34.832 05184312135 Moto 

Nome Matrícula CNH Veículo 

LUIZ FELIPE EVARISTO 
CARDOSO 

47.251 06313952806 Leve/Moto 

Nome Matrícula CNH Veículo 

WILLIAN GEISON CICILIO 28.182 05087111550 Leve/ Moto 

Nome Matrícula CNH Veículo 

BRUNA GOULART DUARTE 45.942 04733639225 Leve 

Nome Matrícula CNH Veículo 

GABRIEL DE MIRANDA 
ALCANTARA  

45.941 04699084300 Leve/Moto 

Nome Matrícula CNH Veículo 

EDISON HILOSTI MIZUTANI 34.669 031155067303 Leve/Pesado/Moto 

Nome Matrícula CNH Veículo 

LUIZA FERNANDA DOS 
SANTOS PEREIRA 

35.260 03557711915 Moto 

Nome Matrícula CNH Veículo 

THALYNE DA SILVA BASTOS 46.790 05629804253 Leve 

Nome Matrícula CNH Veículo 

JOAO BOSCO MANCILHA 
NOGUEIRA  

26999 03125326985 Leve/Pesado/Moto 

Secretaria de Meio Ambiente, 14 de janeiro de 2021 
DEMIAM DE OLIVEIRA SIMI 

Diretor de Meio Ambiente 
 
PORTARIA  SEO  nº.  04 de  14  de  janeiro  de  2021. 
ENG. RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, DIRETOR DE OBRAS, no uso de suas atribuições 
e com fundamento no art. 2º. do Decreto nº 13.123, de 26 de setembro de 2013, 
R E S O L V E: 
Autorizar os Servidores, a dirigirem Veículos Oficiais Municipais, conforme segue: 

Nome Matrícula CNH Veículo 

GUERINO VILARDI 22.126 02286310902 Leve/Moto 

Nome Matrícula CNH Veículo 

NEWTON DE VASCONCELLOS 
JUNIOR 

2.039 00686149777 Leve/Moto 

Nome Matrícula CNH Veículo 

DARLI APARECIDO SANTOS 4.687 02543439455 Leve/Moto 

    

    

    

    

    

Nome Matrícula CNH Veículo 

BENEDITO PEREIRA 2.674 02892956455 Leve/Pesado/Moto 

Nome Matrícula CNH Veículo 

GILSON LANDIM DE SOUSA 24.883 02780858330 Leve/Pesado/Moto 

Nome Matrícula CNH Veículo 

ALBERTO APARECIDO DA 
SILVA 

27.922 03778422164 Leve/Moto 

Nome Matrícula CNH Veículo 

CRISTIANO SANTANA 27.047 01170703473 Leve/Pesado/Moto 

Nome Matrícula CNH Veículo 

JEFERSON ROMEU 
MONTEIRO 

24.955 01130160226 Leve/Moto 

Nome Matrícula CNH Veículo 

ADEMIR DOS SANTOS 
MOURA 

27.339 04990040189 Leve/Pesado 

Secretaria de Obras, 14 de janeiro de 2021. 
Eng. Rodrigo de Oliveira Rodrigues 
Diretor de Obras 
 
DECRETO Nº  14928   , DE 14 DE JANEIRO  DE 2021  
Institui Comissão de análises de despesas e restos a pagar que especifica e dá outras providências 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes do processo administrativo nº 821/2021, e 
CONSIDERANDO que os elementos informativos atualmente disponíveis evidenciam preocupante 
déficit financeiro, o que vale dizer que há muitas despesas a pagar (restos a pagar) para poucas 
disponibilidades financeiras; 
CONSIDERANDO que os recursos financeiros advindos da arrecadação em 2021 devem ser 
prioritariamente destinados a assegurar a continuidade das ações governamentais, permitindo a execução 
das despesas autorizadas na Lei Orçamentária pela Câmara Municipal; 
CONSIDERANDO que a crise por que passa o país está provocando queda na arrecadação das receitas 
próprias do Município e das transferências legais que lhe fazem a União e o Estado, bem como 
diminuição das transferências voluntárias; 
CONSIDERANDO que em virtude da situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município 
de Taubaté em razão da pandemia do novo COVID-19; 
CONSIDERANDO que a programação financeira de que trata o art. 8º da Lei de Responsabilidade 
Fiscal deve assegurar recursos para a solução do passivo financeiro de maneira compatível com a 
continuidade da prestação dos serviços públicos; 
CONSIDERANDO que é interesse público primário do Município solver suas obrigações, ainda que 
assumidas sem recursos financeiros disponíveis; 
CONSIDERANDO por outro lado, que, diante de interesse público relevante, as ordens cronológicas de 
pagamento podem ser quebradas pela Administração (art. 5º da Lei nº 8.666/93); 
CONSIDERANDO que é conveniente atribuir a uma Comissão, neste momento inicial da nova 
Administração, a análise das despesas que restam a ser pagas, bem como a incumbência de propor uma 
programação financeira que compatibilize o prosseguimento das ações governamentais com a solução do 
passivo financeiro 
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica instituída, junto ao Gabinete do Prefeito, uma comissão a ser composta por representantes da 
Secretaria de Administração e Finanças, Procuradoria Geral do Município e Gabinete do Prefeito, 
designada por Portaria específica, com a incumbência de: 
I avaliar o passivo financeiro existente em 31 de dezembro de 2020 e decidir sobre os pagamentos de 
forma a compatibilizá-los com as necessidades financeiras decorrentes da execução orçamentária; 
II propor a programação financeira do exercício e reavaliá-los pelo menos quinzenalmente; 
III propor formas alternativas de extinção de créditos de terceiros constantes do passivo financeiro; 
IV apurar a existência de fatos capazes de afetar as contas públicas; 
V propor medidas de contenção dos gastos públicos e de estímulo à arrecadação. 
Art. 2º Fica o Secretário de Administração e Finanças, em conjunto com a Comissão, autorizado a 
negociar valores e a celebrar acordos de parcelamento de débitos apresentados pela Comissão instituída 
por este Decreto, sujeitos à homologação pelo Prefeito Municipal. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 14 de janeiro de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
Prefeito Municipal  
MARCO ANTÔNIO CAMPOS 
Diretor do Departamento de Finanças 
Resp. pelo exp. da Secretaria de Administração de Finanças 
Publicado no Departamento Técnico Legislativo, 14 de janeiro de 2021. 
PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR 
Diretor do Departamento Técnico Legislativo 
 
 
 
 
 
 

Vale  do  Paraíba  |  Sexta  -  Feira  |  15  de  Janeiro  de  2021



09
VOZ DOVALE

Atos oficiais
Vale  do  Paraíba  |  Sexta  -  Feira  |  15  de  Janeiro  de  2021

   
 
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Processo PRA-006/2021 

Busdoor- Taubaté- SOCS-
38/2021 

 

DESPACHO:  
Com base no parecer jurídico em 
fls. 10/13 e justificativas 
apresentadas, como razão de 
decidir, ratifico e autorizo a 
contratação da Empresa Federal 
Media Publicidade Integrada Ltda, 
cujo o objeto é a realização de 
veiculação de publicidade nos 
ônibus modelo Busdoor, nas linhas 
municipais de Taubaté, no valor de 
R$37.500,00 (trinta e sete mil e 
quinhentos reais), por 
inexigibilidade de licitação, 
fundamentada no artigo 25, inciso 
I, da lei Federal nº8.666/93. 
1. Publique-se; 
2. Empenhe-se a despesa. 

 
Taubaté, 14 de janeiro de 2021. 

 
Profa. Dra. Nara Lucia Perondi 

Fortes - Reitora 
 

 
   

 
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Processo PRA-007/2021 

Busdoor- Pindamonhangaba- 
SOCS-39/2021 

DESPACHO:  
Com base no parecer jurídico em 
fls. 10/13 e justificativas 
apresentadas, como razão de 
decidir, ratifico e autorizo a 
contratação da Empresa RD 
Publicidades Ltda, cujo o objeto é 
a realização de veiculação de 
publicidade nos ônibus modelo 
Busdoor, nas linhas municipais de 
Pindamonhangaba, no valor de 
R$15.100,00 (quinze mil e cem 
reais), por inexigibilidade de 
licitação, fundamentada no artigo 
25, inciso I, da lei Federal 
nº8.666/93. 
1. Publique-se; 
2. Empenhe-se a despesa. 

 
Taubaté, 14 de janeiro de 2021. 

 
Profa. Dra. Nara Lucia Perondi 

Fortes - Reitora 
 

 

   
 
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Processo PRA-009/2021 
Locação de Painel – Rua 

Joaquim Távora- SOCS-41/2021 
DESPACHO:  
Com base no parecer jurídico em 
fls. 10/13 e justificativas 
apresentadas, como razão de 
decidir, ratifico e autorizo a 
contratação da Empresa RD Placas 
Ltda,, cujo o objeto é a locação de 
espaço publicitário, no valor de 
R$28.000,00 (vinte e oito mil 
reais), por inexigibilidade de 
licitação, fundamentada no artigo 
25, inciso I, da lei Federal 
nº8.666/93. 
1. Publique-se; 
2. Empenhe-se a despesa. 

 
Taubaté, 14 de janeiro de 2021. 

 
Profa. Dra. Nara Lucia Perondi 

Fortes - Reitora 
 

 
   

 
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
Concorrência Pública nº 02/2019 – 
Permissão de uso, a título oneroso e 

precário, de pontos comerciais 
fixos para comercialização de 

alimentos (cantinas). 
DESPACHO:  
Com base no parecer jurídico e 
justificativas apresentadas, como 
razão de decidir, autorizo a 
prorrogação do Termo de 
Permissão de Uso nº01/2019, 
mantido com a empresa ROSA 
MARIA DA SILVA GOMES, que 
tem por objeto a permissão de uso, 
a título oneroso e precário, de 
pontos comerciais fixos para 
comercialização de alimentos 
(cantinas), no valor mensal de R$ 
14.001,68 (quatorze mil, um real e 
sessenta e oito centavos), por mais 
12 (doze) meses, contados a partir 
de 14/05/2021, com fundamento 
na cláusula décima segunda, do 
contrato, e no Art. 57, II, §2º, da 
Lei Federal nº8.666/93, conforme 
minuta apresentada pelo Setor de 
Contratos, mantendo-se as demais 
cláusulas e condições contratuais. 
1. Publique-se; 
2. Redija-se o termo de 
aditamento. 

 
Taubaté, 14 de janeiro de 2021. 

 
Profa. Dra. Nara Lucia Perondi 

Fortes - Reitora 
 

 UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 
Conforme determina a Lei Federal 
 nº 8.666/93 e suas alterações 

 
 
 

Identificação: TA 04 AO CONTRATO Nº 
02/2017 
Objeto do Contrato inicial: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE 
GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA (ERP) 
Valor inicial: R$ 600.000,00 
Contratada: DIBUTE SOFTWARE LTDA 
Objeto: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, 
POR MAIS 12 MESES, EM CARATER 
EXCEPCIONAL 
Valor: R$ 382.953,60 
Celebração: 08/01/2021 
Vigência: 16/01/2021 a 15/01/2022 
Processo: PREGÃO N° 14/2016 
 

Identificação: TA 05 AO CONTRATO Nº 
03/2017 
Objeto do Contrato inicial: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE 
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
Valor inicial: R$ 440.000,00 
Contratada: GOVERNANÇA BRASIL S/A 
TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS 
Objeto: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, 
POR MAIS 12 MESES, EM CARATER 
EXCEPCIONAL  
Valor: R$ 237.600,00 
Celebração: 08/01/2021 
Vigência: 10/02/2021 a 09/02/2022 
Processo: PREGÃO N° 14/2016 
 

Identificação: CONTRATO Nº 01/2021 
Contratada: SEGER COMERCIAL 
IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A  
Objeto: AQUISIÇÃO DE SWITCHES 
Valor: R$ 48.213,00 
Celebração: 08/01/2021 
Vigência: 08/01/2021 A 07/04/2022 
Processo: PREGÃO Nº 40/2020 
 

Identificação: CONTRATO Nº 02/2021 
Contratada: ENTEK EQUIPAMENTOS 
TAUBATÉ LTDA EPP 
Objeto: AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR 
Valor: R$ 38.070,00 
Celebração: 08/01/2021 
Vigência: 08/01/2021 A 07/02/2022 
Processo: PREGÃO Nº 43/2020 
 

 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
RESIDENCIAL SÍTIO SANTO ANTÔNIO (AMORSA) 

 FUNDADA EM 19/12/95 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS  
Centro Comunitário na Av. Dr. José Ortiz Patto, 2.600 – Res Sitio Santo Antônio.  

Taubaté, Estado de São Paulo – CEP 12.072-010. 
C.N.P.J. 01.310.365/0001-85 

 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 

A Diretoria da AMORSA, cumprindo o que prescreve o estatuto nos seus artigos 17 

(seus incisos) e seu Parágrafo único, 20 usque 24 combinado com os artigos 28 e 23, vem 

através deste EDITAL, convocar todos os sócios, para se reunirem em ASSEMBLEIA 

GERAL ORDINÁRIA, no Centro Comunitário no dia 28 de janeiro de 2021 portando 

máscaras de proteção conforme medidas sanitárias de prevenção ao covid-19. Início às 

19h30min em primeira chamada e às 20h00min em segunda chamada, conforme prescreve o 

artigo 27, para as seguintes deliberações: 1) Rerratificação da Assembleia do dia 29 de janeiro 

de 2019, pelo fato de suplente não ter assumido o cargo e não ter sido publicado em Jornal 

conforme Estatuto relativo ao Conselho Fiscal de 2019; 2) Eleições do Novo Conselho Fiscal 

para o ano de 2021; 3) Prestação de Contas do exercício anterior; 4) Apresentação dos 

documentos pautados nos incisos do artigo 24, os quais estarão à disposição dos sócios a partir 

da reunião. As fichas de inscrições das chapas deverão ser retiradas no início da assembleia e 

entregues devidamente preenchidas até 15 minutos antes do término da assembleia. Todos os 

candidatos deverão anexar à ficha de inscrição a cópia dos seguintes documentos: Cédula de 

Identidade, CPF e Comprovante de Residência, no qual conste o seu nome ou de seu cônjuge. 

Só serão homologadas as inscrições das chapas, em que os candidatos para os cargos eletivos 

preencham as exigências do Estatuto. Havendo mais de uma chapa inscrita e homologada, em 

que seus candidatos preencham as exigências previstas no Estatuto, o pleito realizar-se-á na 

sede da entidade, situada na Av. Dr. José Ortiz Patto, nº 2600, nesta, no dia 21 de fevereiro de 

2021, no horário de 09h00min as 17h00min ininterruptamente, procedendo-se em seguida a 

apuração dos votos. Havendo apenas a inscrição de uma chapa homologada, ou, apenas uma 

chapa inscrita e homologada onde seus candidatos atendam as exigências do Estatuto, esta 

chapa será aclamada vencedora do pleito, dispensando-se assim, a realização das eleições no 

dia 21 de fevereiro de 2021. A chapa vencedora em qualquer um dos casos especificados acima 

tomará posse no dia 25 de fevereiro de 2021, na sede da entidade. 

 

Marcos Augusto TEIXEIRA da Silva 

Presidente da AMORSA 

 

JAZIGO PERPÉTUO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TAUBATÉ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE HERDEIROS

A Prefeitura Municipal de Taubaté, C O N V O C A pelo prazo 
de 30 (trinta) dias, os herdeiros ou sucessores (Filhos, netos, 
pais, avós, cônjuge, sobrevivente, irmãos, sobrinhos, etc.), nos 
termos dos artigos 1603  e seguintes do Código Brasileiro, de: 
Ana Maria Jesus, falecida em 27/09/1963, sepultada no Jazigo 
Nº43  atual Nº 357  da Quadra Nº 11 ª do Cemitério Municipal de 
Taubaté, para comparecerem à Divisão Funerária e Cemitérios, 
localizada na Rua São Benedito, s/n (Velório Municipal), no 
horário das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18 horas, munidos 
de documentos comprobatórios de herdeiros, a fim de se habi-
litarem no direito de uso do respectivo jazigo perpétuo. Escla-
rece que o referido jazigo está sendo reclamado por Amauri 
Antonio de Carvalho, RG: nº 9.463.101 / CPF: Nº 033.755.138-36. 
Grau de Parentesco com o (s) ali sepultado (s). Ana Maria Jesus.
 
Deixando como Concessionários do Perpétuo: 
1) Aureliza M. Carvalho Borges e 2) Jânio Luiz de Carvalho.

O não comparecimento no prazo acima será presumido como 
renúncia ao referido direito (processo administrativo nº 
65301/1988).          

Secretaria de Serviços Públicos, aos 15 de novembro 2020.

Tânia Pereira de Godói
Divisão de Funerária e Cemitérios Municipais

Alexandre Magno Borges
Secretário de Serviços Públicos da Prefeitura 

Municipal de Taubaté

Edital de Proclamas de Taubaté

REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL 

Estado de São Paulo 
Comarca de Taubaté 

Cartório de Registro Civil
das Pessoas Naturais 

do 1º subdistrito
EDITAIS DE PROCLAMAS

Maria Bittante 
Oliveira Barrichello  

Oficial

1º Rua Sacramento, 60 - Centro - Taubaté - SP / Telefone: 3413-6140

   
 
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Processo PRA-008/2021 

Busdoor- Caçapava- SOCS-
40/2021 

DESPACHO:  
Com base no parecer jurídico em 
fls. 10/13 e justificativas 
apresentadas, como razão de 
decidir, ratifico e autorizo a 
contratação da Empresa Federal 
Media Publicidade Integrada Ltda, 
cujo o objeto é a realização de 
veiculação de publicidade nos 
ônibus modelo Busdoor, nas linhas 
municipais de Caçapava, no valor 
de R$12.500,00 (doze mil e 
quinhentos reais), por 
inexigibilidade de licitação, 
fundamentada no artigo 25, inciso 
I, da lei Federal nº8.666/93. 
1. Publique-se; 
2. Empenhe-se a despesa. 

 
Taubaté, 14 de janeiro de 2021. 

 
Profa. Dra. Nara Lucia Perondi 

Fortes - Reitora 
 

 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 
Conforme determina a Lei Federal 
 nº 8.666/93 e suas alterações 

 
 

Identificação: ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 12/2020 
Fornecedor Registrado: ORLA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% 
Valor: R$ 219.650,00 
Vigência: 16/10/2020 A 15/10/2021 
Processo: PREGÃO Nº 31/2020 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, originada no 
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇO Nº 0031/2020 - A 
Universidade de Taubaté por meio do Serviço 
de Licitações, para fins de atendimento ao § 
2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, 
que não houve alteração de valores e ficam 
mantidos os preços registrados nas Atas de 
Registro de Preço acima identificadas. O teor 
integral das atas de registros de preços 
encontra-se à disposição dos interessados no 
site da Universidade de Taubaté e na PRA, 
situada na Avenida 9 de Julho, 246, CEP 
12.020-200, Centro, Taubaté-SP, telefone (12) 
3632-7559 em horário comercial 
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 
Conforme determina a Lei Federal 
 nº 8.666/93 e suas alterações 

 
 
 

Identificação: TA 04 AO CONTRATO Nº 
02/2017 
Objeto do Contrato inicial: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE 
GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA (ERP) 
Valor inicial: R$ 600.000,00 
Contratada: DIBUTE SOFTWARE LTDA 
Objeto: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, 
POR MAIS 12 MESES, EM CARATER 
EXCEPCIONAL 
Valor: R$ 382.953,60 
Celebração: 08/01/2021 
Vigência: 16/01/2021 a 15/01/2022 
Processo: PREGÃO N° 14/2016 
 

Identificação: TA 05 AO CONTRATO Nº 
03/2017 
Objeto do Contrato inicial: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE 
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
Valor inicial: R$ 440.000,00 
Contratada: GOVERNANÇA BRASIL S/A 
TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS 
Objeto: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, 
POR MAIS 12 MESES, EM CARATER 
EXCEPCIONAL  
Valor: R$ 237.600,00 
Celebração: 08/01/2021 
Vigência: 10/02/2021 a 09/02/2022 
Processo: PREGÃO N° 14/2016 
 

Identificação: CONTRATO Nº 01/2021 
Contratada: SEGER COMERCIAL 
IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A  
Objeto: AQUISIÇÃO DE SWITCHES 
Valor: R$ 48.213,00 
Celebração: 08/01/2021 
Vigência: 08/01/2021 A 07/04/2022 
Processo: PREGÃO Nº 40/2020 
 

Identificação: CONTRATO Nº 02/2021 
Contratada: ENTEK EQUIPAMENTOS 
TAUBATÉ LTDA EPP 
Objeto: AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR 
Valor: R$ 38.070,00 
Celebração: 08/01/2021 
Vigência: 08/01/2021 A 07/02/2022 
Processo: PREGÃO Nº 43/2020 
 

 

Faço saber que pretendem 
se casar MARCELO 
DE OLIVEIRA SOUZA 
e LAVÍNIA MORGADO 
DA SILVA, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos pelo 
artigo 1.525, nºs I, III e IV, 
do Código Civil brasileiro.

ELE é natural de 
Pindamonhangaba-SP, 
nascido a 30 de novembro 
de 1998, estado civil 
solteiro, de profissão 
montador de ferramentas, 
residente Rua Gilberto de 
Oliveira Ribeiro, nº 141, 
Jardim Mourisco, neste 
primeiro subdistrito, filho 
de DIVINO RODRIGUES 
DE SOUZA, 55 anos, 
nascido na data de 08 de 
junho de 1965, residente e 
domiciliado em Tremebé, 
deste Estado e nascido 
em Pindamonhangaba, 
deste Estado e de MÁRCIA 
APARECIDA DE OLIVEIRA 
SOUZA, 54 anos, nascida 
na data de 07 de setembro 
de 1966, residente e 
domiciliada e nascida em 
Tremembé, deste Estado.
ELA é natural de Taubaté-
SP, nascida a 10 de 
setembro de 1998, estado 
civil solteira, de profissão 
Autonoma, residente Rua 
Gilberto de Oliveira Ribeiro, 
nº 141, Jardim Mourisco, 
neste primeiro subdistrito, 
filha de FERNANDO 
LELIS DA SILVA, 48 anos, 
nascido na data de 10 de 
julho de 1972, residente e 
domiciliado e nascido nesta 
cidade e de CELIA REGINA 
MORGADO DA SILVA, 52 
anos, nascida na data de 
29 de outubro de 1968, 

residente e domiciliada e 
nascida nesta cidade.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 

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 

Imprensa Local.

Taubaté, 09 de janeiro de 
2021

Faço saber que pretendem 
se casar ESTÉFANO 
ELISEU DA SILVA e ANA 
CAROLINA DA SILVA, para 
o que apresentaram os 
documentos exigidos pelo 
artigo 1.525, nºs I, III e IV, 
do Código Civil brasileiro.

ELE é natural de Taubaté-
SP, nascido a 24 de 
janeiro de 1995, estado 
civil solteiro, de profissão 
auxiliar de produção, 
residente Rua Dona Benta, 
nº 954, Jardim Gurilândia, 
neste primeiro subdistrito, 
filho de MARCOS ELISEU 
DA SILVA, 57 anos, 
nascido na data de 12 
de setembro de 1963, 
residente e domiciliado e 
nascido nesta cidade e 
de MÁRCIA COSTA DA 
SILVA, 53 anos, nascida 
na data de 18 de setembro 
de 1967, residente e 
domiciliada nesta cidade, 
nascida em São José do 
Barreiro, deste Estado.
ELA é natural de Taubaté-
SP, nascida a 25 de abril 
de 1994, estado civil 
solteira, de profissão do lar, 
residente Rua Dona Benta, 
nº 954, Jardim Gurilândia, 
neste primeiro subdistrito, 
filha de FRANCISCO 
ANTONIO DA SILVA, 61 
anos, nascido na data de 29 
de abril de 1959, residente 
e domiciliado nesta cidade 
e nascido em Buriti dos 
Lopes, Estado do Piauí 
e de MARIA CARMELIA 
DOS SANTOS, 70 anos, 

nascida na data de 20 de 
março de 1950, residente 
e domiciliada e nascida 
nesta cidade.

Faço saber que pretendem 
se casar ADALBERTO 
EVANGELISTA JÚNIOR 
e NINA MARIA BUENO 
GUEDES BARBOSA, para 
o que apresentaram os 
documentos exigidos pelo 
artigo 1.525, nºs I, III e IV, 
do Código Civil brasileiro.

ELE é natural de Taubaté-
SP, nascido a 04 de junho de 
1991, estado civil solteiro, 
de profissão administrador, 
residente Rua Anacleta 
do Amor Divino, nº 324, 
Bosque da Saúde, neste 
primeiro subdistrito, 
filho de ADALBERTO 
EVANGELISTA, 58 
anos, nascido na data 
de 25 de junho de 1962, 
residente e domiciliado e 
nascido nesta cidade e 
de DENISE DE PAULA 
SANTOS EVANGELISTA, 
63 anos, nascida na data 
de 09 de fevereiro de 1957, 
residente e domiciliada e 
nascida nesta cidade.
ELA é natural de Taubaté-
SP, nascida a 12 de 
agosto de 1993, estado 
civil solteira, de profissão 
administradora, residente 
Avenida Oswaldo Aranha, 
nº 755, Terra Nova, neste 
primeiro subdistrito, filha 
de ADILSON CARLOS 
GUEDES BARBOSA, 61 
anos, nascido na data de 
17 de novembro de 1959, 
residente e domiciliado e 
nascido nesta cidade e de 
HEDWIGES JOAQUINA 
BUENO, 65 anos, nascida 
na data de 19 de novembro 
de 1955, residente e 
domiciliada nesta cidade e 
nascida em Cruzeiro, deste 
Estado.

Faço saber que pretendem 
se casar GERSON 
RODRIGUES DOS 
SANTOS e NAIANE 
RAMON DE CARVALHO, 

para o que apresentaram 
os documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs I, 
III e IV, do Código Civil 
brasileiro.

ELE é natural de Taubaté-
SP, nascido a 20 de 
fevereiro de 1994, estado 
civil solteiro, de profissão 
autonomo, residente Rua 
Homero de Paula Mattos, nº 
35, Parque São Cristóvão, 
neste primeiro subdistrito, 
filho de FRANCISCO 
RODRIGUES DOS 
SANTOS, 61 anos, 
nascido na data de 15 de 
janeiro de 1959, residente 
e domiciliado nesta cidade 
e nascido em Marilac, 
Estado de Minas Gerais e 
de VANDA MARIA LUZIA 
DOS SANTOS, 49 anos, 
nascida na data de 01 
de novembro de 1971, 
residente e domiciliada e 
nascida nesta cidade.
ELA é natural de Taubaté-
SP, nascida a 31 de maio de 
1992, estado civil solteira, 
de profissão balconista, 
residente Rua Homero 
de Paula Mattos, nº 35, 
Parque São Cristóvão, 
neste primeiro subdistrito, 
filha de ANTONIO RAMON 
DE CARVALHO, 68 anos, 
nascido na data de 02 
de novembro de 1952, 
residente e domiciliado e 
nascido nesta cidade e 
de MARIA BERNADETE 
DE CARVALHO, 60 anos, 
nascida na data de 21 de 
março de 1960, residente 
e domiciliada nesta cidade 
e nascida em Tremembé, 
deste Estado.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 

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 

Imprensa Local.

Taubaté, 11 de janeiro de 
2021
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REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL 

Estado de São Paulo 
Comarca de Taubaté 

Cartório de Registro Civil
das Pessoas Naturais 

do 2º subdistrito
Bel. Marcello Verderamo 

Oficial Titular

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. Oficial 
do Registro Civil de , 
LUCAS DOS SANTOS e 
ALINE FERNANDA DO 
NASCIMENTO, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 18 de agosto de 1994, 
de profissão metalúrgico, 
residente à Rua Ernesto 
Floriano de Souza, nº 
46, Campos Elíseos, 
filho de CLAUDINEI 
JOSÉ DOS SANTOS, 
48 anos, natural de São 
Roque-SP, nascido na 
data de 04 de dezembro 
de 1972 e de FÁTIMA 
APARECIDA DOS 
SANTOS SOUZA, 
47 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascida na 
data de 28 de janeiro 
de 1973, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 17 de janeiro de 1996, 
de profissão auxiliar de 
escritório, residente à 
Rua Ernesto Floriano de 
Souza, nº 46, Campos 
Elíseos, filha de NILTO 
DO NASCIMENTO, 58 
anos, natural de Taubaté-
SP, nascido na data de 
20 de dezembro de 1962 
e de REGINA CELIA 
DO NASCIMENTO, 
52 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascida 
na data de 03 de junho 
de 1968, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , THIAGO DE 
SOUZA ANDRADE e 
NICOLY CRISTINE 
NEVES DE SOUSA, 
para o que apresentaram 
os documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Ribeirão Pires-SP, 
nascido a 11 de junho de 
2000, de profissão militar 
temporário, residente 
Rua Margarida, nº 
612, Estiva, filho de 
RONALDO ARAUJO 
DE ANDRADE, 48 anos, 
natural de Santos-SP, 
nascido na data de 26 
de janeiro de 1972 e de 
ELIVANE CAROLINA DE 
SOUZA ANDRADE, 39 
anos, natural de Ribeirão 
Pires-SP, nascida na 

data de 30 de junho 
de 1981, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.
A  habilitante é natural de 
Caçapava-SP, nascido 
a 04 de fevereiro de 
2002, de profissão 
estudante, residente 
Rua Margarida, nº 
612, Estiva, filha de 
ÉVERTON LUIZ DE 
SOUSA, 41 anos, 
natural de Taubaté-
SP, nascido na data 
de 02 de dezembro de 
1979 e de CRISTIANA 
APARECIDA NEVES 
DE SOUSA, 41 anos, 
natural de Taubaté-SP, 
nascida na data de 26 
de fevereiro de 1979, 
residentes e domiciliados 
em Taubaté-SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , MURILO DO 
PRADO SANTOS e 
ROBERTA DE JESUS 
ABREU, para o que 
apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 19 de janeiro de 1987, 
de profissão professor 
de informática, residente 
à Rua Suíça, nº 62, 
Jardim das Nações, 
filho de JOSÉ JAIR DOS 
SANTOS, nacionalidade 
brasileira, 59 anos, 
natural de Taubaté-
SP, nascido na data 
de 17 de maio de 1961 
e de MARIA ESTELA 
DO PRADO SANTOS, 
58 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascida na 
data de 08 de dezembro 
de 1962, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 28 de abril de 1981, de 
profissão nutricionista, 
residente à Rua Suíça, 
nº 62, Jardim das 
Nações, filha de JOSE 
RAPHAEL DE ABREU, 
nacionalidade brasileira, 
81 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascido na 
data de 03 de março de 
1939 e de THEREZA 
BERNARDO DE JESUS 
ABREU, nacionalidade 
brasileira, 75 anos, 
natural de Santo Antonio 
do Pinhal-SP, nascida 
na data de 28 de agosto 
de 1945, residentes 
e domiciliados em 
Tremembé-SP.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
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 
Imprensa Local.

Taubaté, 07 de janeiro 
de 2021

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de BIRITIBA 
MIRIM - ESTADO 
DE SÃO PAULO, 
THIAGO ANTONIO 
LEITE SOARES e 
MAGDA FERREIRA 
DE SOUZA, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: 
I, III, IV e V, do Código 
Civil Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Salesópolis-SP, 
nascido a 08 de janeiro 
de 1991, de profissão 
vigilante, residente 
Rua Erico Verissimo, 
nº 150, Jardim Jungers 
- Biritiba Mirim - SP, 
filho de VICENTE 
PAULO SOARES e de 
CÉLIA REGINA LEITE 
SOARES.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 22 de maio de 1984, 
de profissão vigilante, 
residente Rua Ilda 
Santos do Carmo, nº 
116, São Gonçalo - 
Taubaté - SP, filha de 
ADEMAR JUSTINO 
DE SOUZA e de ELZA 
FERREIRA DE SOUZA.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. Oficial 
do Registro Civil de 
, LUCAS ANDRÉ 
CALDERARO DE LIMA 
e ARLENE REGINA DE 
OLIVEIRA RÊGO, para 
o que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 01 de janeiro de 1987, 
de profissão vendedor, 
residente Avenida Major 
Acácio, nº 35, ap. 51-C, 
Vila das Jabuticabeiras, 
filho de CLAUDIO 
CALDERARO DE LIMA, 
67 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascido 
na data de 10 de 
janeiro de 1953 e 
de LANA CRISTINA 
CALDERARO DE LIMA, 
60 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascida 
na data de 12 de maio 
de 1960, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Campos do Jordão-
SP, nascido a 21 de 
setembro de 1988, de 
profissão promotora 
de vendas, residente 
Avenida Major Acácio, 
nº 35, Ap. 51-C, Vila 
das Jabuticabeiras, filha 
de JOSÉ ANTONIO 
RÊGO, 57 anos, natural 
de Campos do Jordão-
SP, nascido na data de 
09 de junho de 1963 e 
de MARIA DA FÉ DE 
OLIVEIRA RÊGO, 66 

anos, natural de Maria 
da Fé-MG, nascida na 
data de 06 de março 
de 1954, residentes 
e domiciliados em 
Campos do Jordão-SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. Oficial 
do Registro Civil de , 
DEIVID DE SOUSA 
OLIVEIRA e GABRIELA 
MOURA DA SILVA, para 
o que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de São Bernardo do 
Campo-SP, nascido a 
31 de março de 1988, 
de profissão autônomo, 
residente à Avenida 
Mecânico José Faria, nº 
26, Residencial Portal 
da Mantiqueira, filho 
de NILTON CRUZ DE 
OLIVEIRA, 66 anos, 
natural de Iguaí-BA, 
nascido na data de 
10 de junho de 1954, 
residente e domiciliado 
em São Bernardo do 
Campo-SP e de IRANI 
FERREIRA DE SOUSA, 
71 anos, natural de 
Poções-BA, nascida na 
data de 01 de março 
de 1949, residente e 
domiciliada em Taubaté-
SP.
A  habilitante é natural 
de Santo André-SP, 
nascido a 19 de agosto 
de 1997, de profissão 
autônoma, residente 
à Avenida Mecânico 
José Faria, nº 26, 
Residencial Portal da 
Mantiqueira, filha de 
JOSÉ CLAUDIO DA 
SILVA, 50 anos, natural 
de Palmeira dos Indios-
AL, nascido na data de 
11 de janeiro de 1970, 
residente e domiciliado 
em Santo André-SP e 
de JOSILENE MOURA 
DA SILVA, 45 anos, 
natural de Palmeira dos 
Indios-AL, nascida na 
data de 06 de novembro 
de 1975, residente e 
domiciliada em São 
Bernardo do Campo-SP.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
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 
Imprensa Local.

Taubaté, 08 de janeiro 
de 2021

Faço saber que 
pretendem converter 
a união estável em 
casamento conforme 
artigo 8º da Lei 9.278/96 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , CLÁUDIO 
MOREIRA DE ABREU 

e SILVIA HELENA 
RAMOS TINOCO, para 
o que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Volta Redonda-RJ, 
nascido a 09 de abril 
de 1973, de profissão 
funcionário público 
estadual, residente 
à Rua Benedito 
Oberdan Fernandes 
Lobo, nº 302, apto. 22, 
Residencial Portal da 
Mantiqueira, filho de 
EDNEY EUSTAQUIO 
DE ABREU, 73 anos, 
natural de Resende-
RJ, nascido na data de 
22 de agosto de 1947, 
residente e domiciliado 
em Juiz de Fora-MG e de 
DIVA MARIA MOREIRA 
DE ABREU, 66 anos, 
natural de Valença-RJ, 
nascida na data de 11 
de dezembro de 1954, 
residente e domiciliada 
em Taubaté-SP.
A  habilitante é natural de 
Andradina-SP, nascido 
a 16 de março de 1972, 
de profissão analista 
de RH, residente à 
Rua Benedito Oberdan 
Fernandes Lobo, nº 302, 
apto. 22, Residencial 
Portal da Mantiqueira, 
filha de PEDRO RAMOS 
TINOCO, falecido em 
São José dos Campos-
SP na data de 09 de 
setembro de 2003 e 
de MARIA HELENA DA 
MOTTA TINOCO, 71 
anos, natural de Campo 
Formoso-BA, nascida 
na data de 11 de abril 
de 1949, residente e 
domiciliada em Taubaté-
SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , EWERTON DO 
AMARAL MONTOANI 
e ANDREIA LETICIA 
MORGADO, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: 
I, III, IV e V, do Código 
Civil Brasileiro.

O  habilitante é 
natural de Taubaté-
SP, nascido a 06 de 
setembro de 1976, de 
profissão supervisor de 
manutenção, residente 
Rua Nagib Sabino, nº 
119, Jardim Continental, 
filho de IVANI 
MONTOANI, 73 anos, 
natural de Taubaté-SP, 
nascido na data de 06 
de dezembro de 1947 
e de TERESINHA DO 
AMARAL MONTOANI, 
73 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascida na 
data de 10 de dezembro 
de 1947, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 

a 05 de junho de 1975, 
de profissão autônoma, 
residente Rua Nagib 
Sabino, nº 119, Jardim 
Continental, filha de 
ANTONIO MORGADO, 
78 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascido 
na data de 28 de julho 
de 1942 e de MARIA 
BENEDITA MORGADO, 
69 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascida 
na data de 04 de abril 
de 1951, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , ALESSANDRO 
TOCACELI FERREIRA 
e MELISSA MEIRELES 
SILVA SANTOS, para 
o que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 04 de dezembro de 
1980, de profissão 
advogado, residente à 
Rua Nicarágua, nº 159, 
Jardim das Nações, filho 
de ADEMIR FERREIRA, 
n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, falecido em 
São José dos Campos-
SP na data de 18 de 
janeiro de 2019 e de 
MARIA APARECIDA 
F E R R E I R A , 
n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 58 anos, 
natural de Borrazópolis-
PR, nascida na data de 
20 de junho de 1962, 
residente e domiciliada 
em Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 29 de dezembro de 
1998, de profissão 
estudante, residente à 
Rua Nicarágua, nº 159, 
Jardim das Nações, 
filha de ROGERIO 
DA SILVA SANTOS, 
nacionalidade brasileira, 
50 anos, natural de 
G u a r a t i n g u e t á - S P, 
nascido na data de 05 
de outubro de 1970, 
residente e domiciliado 
em Pindamonhangaba-
SP e de DEBORAH 
MEIRELES SILVA 
SANTOS, nacionalidade 
brasileira, 47 anos, 
natural de Tremembé-
SP, nascida na data de 
14 de setembro de 1973, 
residente e domiciliada 
em Taubaté-SP.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
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 
Imprensa Local.

Taubaté, 09 de janeiro 
de 2021

Edital de Proclamas de Taubaté2º Praça Dr. Monteiro, 103 - Centro - Taubaté / Tel. 3631-4478
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CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

LAVE BEM AS 
MÃOS, DEDO 
A DEDO, COM 
ÁGUA E SABÃO 
VÁRIAS VEZES 
AO DIA. 

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

A melhor receita para se 
proteger do coronavírus 
é manter as mãos l impas 
com água e sabão. Também 
vale passar álcool em gel. 
Fique de olho na informação 
correta e evite as fake news.
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O setor de serviços registrou 
alta de 2,6% em novembro de 
2020. Foi o sexto mês consecu-
tivo de crescimento. O desem-
penho é um dos resultados da 
Pesquisa Mensal de Serviços, 
divulgada na última quarta-fei-
ra (13), pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística.

A pesquisa também apontou 
que de junho a novembro hou-
ve ganho acumulado de 19,2% 
ao setor. O avanço, no entanto, 
não foi suficiente para compen-
sar a perda de 19,6% registra-
da entre fevereiro e maio. Com 
isso, o volume de serviços no 
Brasil ainda está 14,1% abaixo 
do recorde histórico, de novem-
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bro de 2014 e 3,2% abaixo de feve-
reiro de 2020.

Segundo o IBGE, se comparado com 
novembro de 2019, houve queda 
de 4,8% no total do volume de ser-
viços, o que leva à nona taxa nega-
tiva seguida no índice. Segundo o 
gerente da PMS, Rodrigo Lobo, em 
2019 não havia o contexto de pan-
demia e consequentes recomen-
dações como o isolamento social e 
o teletrabalho. “Por isso, parte de 
uma base de comparação é mais 
elevada [em 2019]”, afirmou.

Das nove taxas negativas, a de no-
vembro é a segunda menos inten-
sa, perdendo apenas para março 
(-2,8%), quando começaram as res-
trições de locomoção nas cidades.

Já no acumulado do ano, em rela-
ção ao mesmo período de 2019, a 
retração ficou em 8,3%. Em 12 me-
ses, o recuo de 7,4% manteve a tra-
jetória descendente que começou 
em janeiro (1,0%). Para o IBGE, este 
é o resultado negativo mais intenso 
desde o início da série para esse in-
dicador, em dezembro de 2012.

A pesquisa apontou também que na 
passagem de outubro para novem-
bro, todas as cinco atividades inves-
tigadas apresentaram crescimento. 
O destaque foi para transportes, 
serviços auxiliares aos transportes 
e correio, com elevação de 2,4%, e 
serviços prestados às famílias com 
alta de 8,2%. O IBGE informou que 
essas atividades foram as mais afe-
tadas pela pandemia.

O gerente da PMS, Rodrigo Lobo, 
lembrou que as atividades do setor 
de serviços que mais encontram di-
ficuldades são as prestadas de for-
ma presencial e esso foi o motivo 
pelo qual o setor ainda não conse-
guiu recuperar as perdas. “Ativida-
des como restaurantes, hotéis, ser-
viços prestados à família, de uma 
maneira geral, e transporte de pas-
sageiros, seja o aéreo, o rodoviário 
e ou o metroviário, até mostraram 

melhoras, mas a necessidade de 
isolamento social ainda não permi-
tiu ao setor voltar ao patamar pré
-pandemia”, completou.

TransporTEs

Entre maio e novembro, a atividade 
de transportes com o sétimo mês 
seguido de crescimento acumulou 
ganho de 26,7%, mas para alcançar 
o nível de fevereiro de 2020, mês 
que antecedeu a implementação 
das medidas de isolamento social 
para combater a covid-19, ainda 
precisa avançar 5,4%.

De acordo com o gerente da PMS, 
nesta atividade houve influência 
do segmento de transporte rodovi-
ário de carga, ao lado do transporte 
de passageiros. “Há uma correlação 
importante deste segmento com 
as taxas positivas que o comércio 
e a indústria vêm apresentando. 
Ambos já superaram o patamar pré
-pandemia, e seus resultados inter-
ferem nesta atividade”, observou.

sErviços prEsTados 
às famílias

Os serviços prestados às famílias 
tiveram a quarta alta seguida e acu-
mularam ganho de 98,8% entre 
maio e novembro, mas ainda pre-
cisam crescer 34,2% para retornar 
ao patamar de fevereiro. Os servi-
ços profissionais, administrativos e 
complementares avançaram 9,5% 
no mesmo período, após o recuo de 
16,8% entre fevereiro e maio.

Os demais avanços foram nos ser-
viços de informação e comunica-
ção (0,5%), que acumula ganho de 
4,6% de setembro a novembro; e 
de outros serviços (0,5%), que vol-
tou a subir, após cair 3,9% em outu-
bro. De acordo com o IBGE, os dois 
são os únicos setores que já supe-
raram o nível de fevereiro, impul-
sionados pelos bons desempenhos 
dos segmentos de tecnologia da 
informação; e dos serviços finan-
ceiros auxiliares, respectivamente.

Turismo

o índice de atividades turísticas 
cresceu 7,6% em novembro em re-
lação a outubro. foi a sétima taxa 
positiva seguida. nesse período 
acumulou ganho de 120,8%. ape-
sar disso, o setor de turismo ainda 
precisa crescer 42,8% para voltar 
ao patamar de fevereiro de 2020. 
o iBGE  (instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística) destacou que 
o isolamento social atingiu mais 
intensamente boa parte das ativi-
dades turísticas, principalmente, 
transporte aéreo de passageiros, 
restaurantes e hotéis.

rEGiõEs

Outro fator importante verificado 
pela pesquisa mensal de serviços 
mostrou que 19 das 27 unidades da 
federação apresentaram expansão 
no volume de serviços em novem-
bro de 2020, em relação ao mês 
anterior. 

O avanço mais siginificativo foi no 
Estado de São Paulo (3,2%), com 
desempenho relevante também 
de Minas Gerais, (2,8%), Rio de 
Janeiro (1,3%), Rio Grande do Sul 
(3,2%), Pernambuco (5,2%) e Pa-
raná (2,1%). A principal retração 
foi registrada no distrito federal 
(-9,9%).

Já na comparação com novembro 
de 2019, o recuo de 4,8% no volu-
me de serviços no Brasil, foi impac-
tado pelas influências negativas de 
São Paulo (-3,8%) e Rio de Janeiro 
(-7,9%), seguidos por Distrito Fe-
deral (-18,6%), Paraná (-8,6%) e 
Rio Grande do Sul (-6,9%). Santa 
Catarina teve movimento diferen-
te e registrou o resultado positivo 
mais relevante (4,6%).
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