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Vacinação: 
30 milhões 

de doses
O Ministério da Saúde enviou 
um ofício Instituto Butantan 
em que manifesta a intenção 
de comprar mais 30 milhões 
de doses da CoronaVac, vacina 
contra COVID-19 desenvolvi-
da em parceria com o labora-
tório chinês Sinovac. Elas se 
somariam aos 100 milhões de 
doses já contratadas do imuni-
zante. 

No documento, o secretá-
rio-executivo da pasta, Elcio 
Franco, pediu um cronograma 
de entrega dessas doses para o 
período entre os meses de ou-
tubro e dezembro deste ano. 
O ministério busca ampliar a 
quantidade de doses de vaci-
nas no momento em que a pan-
demia tem ganhado força no 
Brasil.

No total, o ministério já dis-
tribuiu 11,8 milhões de doses 
para o país. A quantidade é 
insuficiente para atender os 
grupos prioritários da fase 1 
do plano de imunização. Como 
reflexo, algumas cidades, por 
falta de planejamento para dis-
tribuição, já interromperam a 
vacinação em razão da falta de 
doses.

Em reunião na última quarta-
feira (17) com governadores, o 
ministério indicou que iria re-
ceber 9,3 milhões do Butantan 
em fevereiro. No total, porém, 
o instituto promete entregar 
cerca de 3,6 milhões este mês. 
O atraso na chegada de insu-
mos vindos da China é a causa 
apontada pelo Butantan para 
não entregar as doses espera-
das pelo ministério. Eles eram 
previstos para janeiro, mas 
chegaram apenas em fevereiro.

Vereador cobra da 
prefeitura ações 

contra enchentes
Durante a última sessão ordi-
nária, o Vereador João Henri-
que Dentinho (PSL) apresentou 
requerimentos em que solicita 
ao Poder Executivo medidas a 
serem tomadas para combater 
as enchentes em Taubaté. O pri-
meiro requerimento é referente 
a Rua Coronel Elpídio Hidalgo, 
no bairro Conjunto Urupês. O 
documento mostra a situação 
da rua em dias de chuva. O Ve-
reador afirma que esse proble-
ma é antigo na região. “A água 
invade as casas provocando da-
nos à população. Os moradores 
ficam praticamente ilhados. É 
preciso fazer uma avaliação téc-
nica no local o quanto antes”, 
comenta. Outro pedido se trata 
do córrego próximo ao SEDES. 
O requerimento aponta que 
por conta das fortes chuvas, 
a erosão invadiu a calçada. O 
parlamentar pede a recupera-
ção da encosta e a manutenção 
antes que haja algum desliza-
mento.  O Vereador Dentinho 
também cobra uma solução 
quanto às enchentes na Igreja 
São Judas Tadeu, próximo ao 
MERCATAU e cobra o término 
das obras antienchentes. “A ad-
ministração passada iniciou a 
construção do piscinão no bair-
ro baronesa para conter a água 
das chuvas. A vazão no final do 
túnel, assim como a vazão das 
águas que descem do morro em 
direção a Igreja é grande. É pre-
ciso um estudo para comprovar 
que o piscinão irá dar uma so-
lução para essa comunidade”, 
afirma.

Reclassifição:
Taubaté e região 

seguem na 
Fase Laranja
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Parques Municipais
reabrem ao público
Após confirmar a reabertura do Parque Itaim, a 
Prefeitura de Taubaté também abriu as portas de 
outro importante parque municipal, o Sedes.

Desde ontem (19), o local abriu para o público. 
Com a retomada, o Parque do Sedes passa a fun-
cionar às quintas e sextas das 6h às 18h e aos sá-
bado e domingo das 9h às 17h.

Na entrada do parque haverá controle de acesso, 
medição de temperatura com termômetro digital 
e álcool gel. 

Estarão liberados para uso a pista de caminha-
da, academia ao ar livre e playground. As qua-
dras poliesportivas não poderão ser usadas neste 
primeiro momento. O local terá fiscalização para 
coibir aglomerações e será obrigatório o uso de 
máscara.

O Parque do Sedes fica localizado na Avenida 
Amador Bueno da Veiga, 220, no Bairro Jardim 
Jaraguá. 

O secretário de Es-
portes e Lazer 
de Taubaté, Lu-

cas Dominoni, o dire-
tor Guilherme Prado e 
o chefe de divisão An-
dré dos Santos foram a 
campo realizar visitas 
técnicas em alguns dos 
nossos equipamentos 
esportivos, além de 
acolher as solicitações 
dos munícipes.

Eles estiveram reuni-
dos com o vereador 
Nunes Coelho e repre-
sentantes da comu-
nidade para tratar da 
emenda impositiva so-
bre a reforma do Cam-
po Municipal da Vila 
Nogueira.

Na sequência, junta-
mente com o vereador 
Homem Montanha, es-
tiveram nos Ginásios 
da Vila São Carlos e da 
Vila Marli para alinhar 
a manutenção desses 
locais.  

Ainda na companhia 
do vereador, ouviram 
as demandas sobre o 
campo e a quadra da 
Gurilândia.

Reuniões

Representantes da Se-
cretaria de Esportes e 
Lazer (SEEL) receberam 
o Deputado Estadual 
Sergio Victor. 

O parlamentar, que tem 
como base a Região Me-
tropolitana do Vale do 
Paraíba, veio conferir 
os projetos esportivos 
que são executados em 
Taubaté.

A reunião também teve 
como pauta a possibili-
dade de potencializar o 
orçamento da secreta-
ria, através de emendas, 
convênios e lei de incen-
tivo fiscal (LIF).

Membros da SEEL tam-
bém se reunião na Se-
cretaria de Serviços Pú-
blicos, com a presença 
do secretário Alexandre 
Magno e os gestores de 
área. A conversa teve 
como objetivo estreitar 
os laços entre as duas 
secretarias municipais 
e compor uma parceria 
no que se refere os espa-
ços esportivos e de lazer 
da cidade.

Secretário e vereadores 
visitam praças esportivas

fiscalização

Vale  do  Paraíba  |  Sábado  e  Domingo  |  20  e  21  de  Fevereiro  de  2021

* Por Lucas Tavares

A cidade de Tauba-
té e os demais 38 
municípios que 

compõem a RMVale (Re-
gião Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) permanecem na 
Fase Laranja. 

O anúncio foi feito du-
rantecoletiva concedida 
no Palácio dos Bandei-
rantes, na última sexta-
feira (19).

Segundo o balanço, ape-
sar de uma leve melho-
ra nos indicadores que 
fazem parte da reclas-
sificação do Plano SP, o 
Vale se manteve na Fase 
Laranja e se une a outras 
seis regiões do Estado 
que também estão na 
mesma etapa: Franca, 
Marília, Piracicaba, Ri-
beirão Preto, São João da 
Boa Vista e São José do 
Rio Preto.

Além disso, outras seis 
regiões de São Paulo es-
tão na Fase Amarela do 
Plano: a região da Gran-
de São Paulo, Araçatuba, 
Baixada Santista, Campi-
nas, Registro e Sorocaba. 
Outras quatro ficarão na 
Fase Vermelha – a mais 
restritiva – por mais um 
tempo: Araraquara, Bar-
retos (que regrediu da 
laranja para a verme-
lha), Bauru e Presidente 
Prudente, que também 
regrediu, passando da 
Fase Amarela para a 
Vermelha. 

“A reclassificação co-
meça a valer a partir de 
segunda-feira, 22 de fe-
vereiro. Assim, todos 
terão possibilidade de 
se preparar e organizar. 

Outras reclassificações 
poderão ocorrer na pró-
xima semana, sempre 
com o objetivo de aten-
der com mais precisão e 
rapidez, seja para evo-
luir ou regredir”, afir-
mou o governador. De 
acordo com o relatório 
apresentado pelo go-
verno estadual, o Vale 
do Paraíba apresentou 
melhora em todos os ín-
dices que servem para 
avaliação do Plano São 
Paulo, na comparação 
com a reclassificação an-
terior, feita no dia 5 des-
te mês.

Na questão de capaci-
dade hospitalar, a ocu-
pação dos leitos de UTI 
de COVID-19 passou de 
76,3% no dia 5 de feve-
reiro para 59% no balan-
ço divulgado no último 
dia 19. Já o número de 
leitos de COVID a cada 
100 mil habitantes pas-
sou de 19,5 para 20 na 
região.

No que diz respeito à 
evolução da pandemia, 
o número de novos ca-
sos a cada 100 mil habi-
tantes teve uma redução 
significativa: passou de 

725,2 no balanço do dia 
5 para 459,7 na última 
atualização. As novas 
internações por 100 mil 
habitantes no Vale tam-
bém reduziram de 62,6 
para 47,9, enquanto que 
a média de óbitos a cada 
100 mil pessoas na região 
caiu de 9,2 para 8,2 em 
duas semanas.

estado

Com os dados epidemio-
lógicos semanais divul-
gados na sexta-feira, a 
média estadual passou 
de 343,7 para 287,9 novos 
casos por 100 mil habi-
tantes. A taxa de novas 
internações foi de 48,3 
para 46,6 a cada 100 mil 
habitantes, e as novas 
mortes tiveram ligeira 
alta, de 7 para 7,3 por 100 
mil habitantes.

A pressão sobre o siste-
ma hospitalar teve leve 
recuo, mas ainda exige 
acompanhamento inin-
terrupto. A média esta-
dual de ocupação de lei-
tos de UTI por pacientes 
graves de COVID-19 caiu 
de 67,2% para 66,7%, com 
20,2 vagas a cada 100 mil 
habitantes.

Reclassifição mantém Taubaté 
e região na Fase Laranja

PlaNo são PaUlo
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* Por Lucas Tavares

A cidade de Taubaté 
iniciou o ano de 2021 
com indices positivos 
em relação às mortes 

causadas em acidentes de trân-
sito. De acordo com os dados 
divulgados pelo Infosiga na 
última sexta-feira (19), a cida-
de apresentou uma redução de 
85,7% no número de óbitos na 
comparação entre janeiro des-
te ano e o primeiro mês do ano 
passado.

Segundo o levantamento, o mu-
nicípio registrou apenas uma 
morte nas vias e rodovias no mês 
passado. Em 2020, Taubaté ini-
ciou o ano como a cidade com o 
trânsito mais violento da RMVa-
le (Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte), com 
sete vítimas fatais.

Os dados do Infosiga mostra-
ram que a única vítima fatal em 
Taubaté no mês de janeiro foi um 
homem, com idade entre 75 e 79 
anos, que estava em um carro na 
hora do acidente. A vítima che-
gou a ser socorrida e levada ao 
hospital, mas não resistiu e mor-
reu um dia após o acidente.

Com apenas uma vítima fatal, 
Taubaté registrou o melhor mês 

de janeiro desde o início da série 
histórica do Infosiga, em 2015. 
No primeiro ano, o levantamen-
to da ferramenta do Governo de 
São Paulo mostrou que quatro 
pessoas morreram em janeiro.

Já no ano seguinte, em 2016, o nú-
mero passou para cinco óbitos no 
primeiro mês do ano. Em 2017 e 
em 2018, o Infosiga apontou três 
mortes em janeiro de cada um 
dos anos no município. Em 2019, 
o número voltou a subir para 
quatro vítimas fatais antes do re-
corde de sete óbitos contabiliza-
dos em janeiro do ano passado. 

Além disso, o número obtido em 
janeiro foi o menor dos últimos 
cinco meses na cidade. A última 
vez que o município registrou so-
mente uma vítima fatal no trânsi-
to foi em agosto do ano passado. 
De lá pra cá, foram quatro óbitos 
em setembro, quatro em outu-
bro, quatro em novembro e três 
em dezembro de 2020.

RMVale

Se Taubaté apresentou uma enor-
me queda no número de mortes 
no trânsito, a região do Vale do 
Paraíba também não ficou atrás. 
De acordo com o levantamento, 
o Vale teve queda de 9,09% na 
comparação entre os meses de ja-
neiro de 2020 e 2021.

No primeiro mês do ano passa-
do, os 39 municípios da RMVale 
somaram 22 mortes. Já neste ano, 
do dia 1º ao dia 31 de janeiro, 
foram contabilizados 20 óbitos, 
sendo que essas mortes foram 
distribuídas em 10 cidades dife-
rentes.

Além de Taubaté, as outras nove 
cidades que registraram vítimas 
fatais no trânsito foram Caçapa-
va, Caraguatatuba, Cruzeiro, Ja-
careí, Lavrinhas, Santo Antônio 
do Pinhal, São José dos Campos, 
São Sebastião e Ubatuba.

Entre esses municípios, o desta-
que ficou por conta de Jacareí, 
São José dos Campos e Ubatuba, 
que registraram três mortes cada. 
Caçapava, Caraguá, Lavrinhas e 
São Sebastião tiveram dois óbitos 
cada. Cruzeiro e Santo Antônio 
do Pinhal se uniram a Taubaté, 
com apenas uma vítima fatal em 
janeiro.

Os dados de janeiro no Vale do 
Paraíba e Litoral Norte são os 
menores desde abril do ano pas-
sado, quando, na ocasião, a re-
gião somou 17 mortes causadas 
em acidentes de trânsito, segun-
do o Infosiga.

De lá pra cá, foram 22 mortes em 
maio, 22 em junho, 22 em julho, 
35 em agosto, 37 em setembro, 32 

em outubro, 31 em novembro e 
25 mortes causadas em dezem-
bro. 

Das 20 vítimas fatais na região 
no ano passado, sete estavam em 
uma moto na hora do acidente, 
enquanto que outras seis esta-
vam em um carro. Três dessas 20 
vítimas eram pedestres e outras 
duas estavam em uma bicicleta 
na hora do acidente. Por fim, ou-
tras duas vítimas estavam em um 
caminhão na hora da fatalidade.

Desse total, 14 eram do sexo mas-
culino (70%), enquanto que ou-
tras seis eram do sexo feminino 
(30%). Além disso, 12 dessas víti-
mas (60%) chegaram a ser socor-
ridas, mas morreram no hospital. 
Outras oito (40%) morreram no 
local do acidente.

Das 20 mortes, nove foram cau-
sadas após colisão entre veícu-
los, enquanto que outras quatro 
foram causadas após choque dos 
automóveis. Quatro óbitos foram 
identificados como “outros” e 
três foram atropelamentos.

O Infosiga mostrou ainda que 
85% dos acidentes fatais (17 ca-
sos) aconteceram em rodovias, 
enquanto que 10% (dois casos) 
aconteceram em vias municipais. 
Apenas um acidente não teve o 
local identificado pelo relatório.

Mortes no trânsito apontam 
queda de 85% em janeiro

Município passou de sete vítimas fatais em janeiro do ano passado para apenas uma no primeiro mês deste ano; 
Vale do Paraíba também apontou redução

mobilidade
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Mudança na entrega 
da alimentação escolar
Com o retorno das aulas presenciais, previstas 
para o dia 1º de março, a Secretaria de Educação 
de Taubaté, alterou a entrega da alimentação 
escolar. Os marmitex continuarão sendo entre-
gues, de 22 (segunda-feira) a 26 (sexta-feira) de 
fevereiro, das 11h às 14h, da seguinte maneira:

Nos dias 22 (segunda) e 23 (terça-feira), a retira-
da continuará sendo na escola polo de alimenta-
ção, local em que os pais já fazem a retirada dos 
marmitex. Já de 24 (quarta-feira) a 26 (sexta-fei-
ra), a alimentação escolar passará a ser distribu-
ída nas escolas onde as crianças estão matricula-
das, exceto nas escolas listadas ao lado:

EMEI Profa. Maria Edith Fernandes Moreira (Água 
Quente 2) retirada na EMEI Prof. Paulo Camilher 
Florençano (Água Quente 1); EMEI Prof. Luiz dos 
Santos (Bardan) retirada na EMEI Frei Teofilo Mi-
chelaço (Shalon); EMEI José Alfredo Lopes Viei-
ra (Cecap 3) retirada na EMEI Diamantina Men-
des de Almeida (Cecap 1).

Também passam por mudanças as seguintes es-
colas: EMEI Prof. José Simplício (Chácara Silves-
tre 2) retirada na EMEF Profa. Celina Monteiro 
de Castro; EMEI Profa. Ana Maria Zarzur (Imacu-
lada 2) retirada na EMEI Maria Benedita dos San-
tos (Imaculada 1); EMEI Iardilei Viana de Aquino 
(Vila Aparecida 3) retirada na EMEF Cônego José 
Luiz Pereira Ribeiro (Cônego) e EMEI Prof Sirley 
Parecida Gonzaga Capucho (Oásis) retirada na 
EMEI Jose Bento Alvarenga (Chácara Flórida).

EDUCAÇÃO
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OpOrtUniDADE

Detidos realizam Enem na 
RM Vale e Litoral Norte

Rede Municipal: 
aulas online serão retomadas

A oportunidade de 
reescrever a pró-
pria história é uma 

janela que se abre para re-
educandos custodiados no 
Estado de São Paulo, nos 
dias 23 e 24 de fevereiro. 
O período marca a aplica-
ção do Exame Nacional do 
Ensino Médio para Pesso-
as Privadas de Liberdade 
(Enem PPL). Neste ano, a 
Secretaria da Administra-
ção Penitenciária (SAP) 
conta com 12.778 homens 
e mulheres encarcerados 
inscritos para a realização 
das provas.   

Somente na região do Vale 
do Paraíba, são 920 presos 
inscritos no Enem PPL. 
As provas serão aplicadas 
em 10 unidades prisionais 
instaladas nas cidades de 
Taubaté, Tremembé, Po-
tim, São José dos Campos 
e Caraguatatuba.   

Os candidatos do Enem 
PPL também podem uti-
lizar o desempenho como 
mecanismo único, alter-
nativo ou complementar 
para o acesso à educação 
superior. O exame é aplica-
do pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep) e tem o mes-
mo grau de dificuldade 
do Enem tradicional.     

PreParação  

Para treinar os candi-
datos inscritos no Enem 
PPL, a SAP proporcio-
nou um cursinho pre-
paratório. As aulas on-
line começaram no dia 
25 de janeiro e ocorrem 
até o dia 22 de feverei-
ro, véspera do exame, 
totalizando 160 horas de 
cursinho.  

A medida é inédita e foi 
possível graças a uma 
parceria do Grupo de 
Capacitação, Aperfeiço-
amento e Empregabili-
dade da Coordenadoria 
de Reintegração Social 
(CRSC) da Pasta com 
o Instituto Seb. Atual-
mente, candidatos de 41 
unidades prisionais do 
Estado participam das 
aulas. Algumas unida-
des tiveram de suspen-
der o curso em razão de 
protocolos sanitários.  

As provas 
serão 

aplicadas 
em unidades 
prisionaisnos 

municípios 
de Taubaté, 
Tremembé, 

Potim, 
São José 

dos Campos 
e Caraguá

O retorno dos alunos 
da Rede Municipal 
de Taubaté às au-

las acontecerá na próxima 
segunda-feira (22), de for-
ma online. A partir do dia 
1º de março as atividades 
serão de forma híbrida, ou 
seja, com aula presencial e 
online.

As aulas presenciais terão 
início de forma escalona-
da, com 25% dos alunos 
ao dia e os demais alunos 
no formato online. Esse 
percentual deve se manter 
enquanto a cidade estiver 
classificada na fase laran-
ja do Plano São Paulo. Na 
fase amarela, o município 
optou por atender 50% dos 
alunos presencialmente e 
na fase verde com previsão 
de 70% a 100% de presença 
obrigatória.

Como a retomada das aulas 
presenciais será gradual e 
atenderá parte dos alunos 
por dia, as aulas remotas se-
rão mantidas. No ambiente 

escolar, durante o período 
da manhã o aluno receberá 
“lanche seco”, com biscoi-
tos, suco, leite, frutas, por 
exemplo e irá retirar o mar-
mitex no final do turno para 
realizar a refeição em casa.

Para os alunos da tarde, a 
refeição escolar deverá ser 
retirada pelo próprio aluno 
ou seu responsável, consu-
mida em casa antes da en-
trada da criança às 14h na 
escola e o lanche acontece 
durante a tarde. A Educa-
ção Infantil seguirá os mes-
mos moldes, exceto para 
alunos menores de 4 anos, 
que não irão retornar nesse 
primeiro momento.

As escolas particulares de 
Educação Infantil, que res-
pondem à Secretaria de 
Educação, devem trabalhar 
em consonância com o De-
creto estadual nº 65384/20 
em alinhamento com a Por-
taria do Município, tendo 
autonomia com sua capaci-
dade de acolhimento.

A partir 
do dia 
1º de 

março as 
atividades 

serão 
de forma 
híbrida, 
ou seja, 

com aula 
presencial 

e online
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esportes
SÉRIE a2

Adisputa do Campe-
onato Paulista da 
Série A2 terá início 
no próximo final 

de semana. Das 15 partidas 
que o Esporte Clube Taubaté 
irá disputar na Primeira Fase 
do torneio, oito oportunida-
des serão realizadas  no Joa-
quinzão, e as demais como 
visitante. Nesta edição, o jor-
nal Voz do Vale & Região irá 
apresentar os estádios em que 
o Alvi Azul atuará fora de 
casa no campeonato. Confira:

1ª Rodada 
Estádio Nabi abi 

ChEdid (bRagaNça 
Paulista)

. Red Bull x Taubaté – 
O Red Bull passará a 

mandar a partir deste ano 
suas partidas na cidade de 
Bragança Paulista, sendo 

que desta forma a estreia do 
Taubaté no torneio marcará 
o primeiro encontro entre os 
times no estádio Nabi Abi 

Chedid. A última vez em que 
o Burro jogou no local foi em 
2018, quando foi batido pelo 
Bragantino, dono da casa, 
por 2x0 em partida válida 

pela Copa Paulista. 

3ª Rodada – aRENa 
baRuERi (baRuERi)

. Oeste x Taubaté – em 2017 
o Oeste deixou sua cidade de 
origem, Itápolis, mudando-se 
para Barueri. Desde então, o 
Alvi Azul enfrentou a equipe 

duas vezes na Arena, com 
um empate e uma derrota, 
a última delas em 2018. No 
estádio, o Burro também 

já atuou diante do time do 
Sport Barueri, ganhando to-
dos os dois duelos. No local, 
também enfrentou o Grêmio 

Barueri, porém o estádio 
ainda não havia passado 

pela reforma que o transfor-
mou em Arena. 

5ª Rodada  
Rua JavaRi

. Juventus x Taubaté – 
o estádio da Rua Javari 
(foto) na Mooca em São 

Paulo certamente é um dos 
locais onde pôr mais vezes 
entrou em campo o Taubaté 

ao longo de sua história. 
A última vez foi na Copa 

Paulista de 2019, quando o 
Burro venceu o Juventus por 
1x0, quebrando o longo tabu 
de não derrotar o Moleque 

Travesso no local desde 1962. 

7ª Rodada 
distRital do 

iNamaR (diadEma)

. Água Santa x Taubaté 
O histórico de visitas do 

Burro da Central ao Distri-
tal do Inamar é recente, com 
o primeiro jogo do time no 

estádio acontecendo em 2017. 
Enfrentando o Água Santa, o 
Taubaté possui duas vitórias 
e três derrotas. No estádio, o 
Alvi Azul também mediu for-
ças diante do São Bernardo 
FC, vencendo o confronto.

9ª Rodada – baRão 
dE sERRa NEgRa 

(PiRaCiCaba)

. XV de Piracicaba x Taubaté 
– o tradicional estádio Barão 
da Serra Negra foi inaugura-
do em meados da década de 
1960, com o Burro atuando 
no local pela primeira vez 
em 1966. Muitos foram os 

jogos diante do XV no local, 
incluindo partidas quando 
ambos os clubes figuravam 

na elite do futebol do Estado 
na década de 1980. A última 
visita do Taubaté ao Barão 
foi em 2019, sendo goleado 
pelo time da casa por 4x1.

12ª Rodada 
 PRimEiRo dE maio 

(são bERNaRdo 
do CamPo)

. São Bernardo FC x 
Taubaté – também inaugura-
do na década 1960, o estádio 
é a principal casa de todos 
os times profissionais do 

futebol da cidade de São Ber-
nardo do Campo. Diante do 
São Bernardo Futebol Clube, 
o Taubaté atuou por quatro 

oportunidades, somando 
duas derrotas e dois empates. 
A última vez no estádio foi 
em 2019, na Copa Paulista, 

quando enfrentou outro time 
da cidade, o São Bernardo 
Esporte Clube, com o jogo 

terminando sem gols. 

14ª Rodada - bENito 
agNElo CastEllaNo 

(Rio ClaRo)

. Velo Clube x Taubaté 
– atuar no “Benitão” na 

cidade de Rio Claro é uma 
mistura de sentimentos 
para o Burro da Central. 

Em números, o retrospecto 
é positivo, com o Taubaté 
perdendo apenas em uma 

das nove vezes em que 
atuou no local. Porém a 

derrota foi justamente no 
jogo mais importante no 

estádio, em 2011, em con-
fronto direto pelo acesso 

à Série A2, que na ocasião 
ficou com o Velo Clube. Nas 
duas últimas partidas, dois 
triunfos do Alvi Azul, 2x1 
e 2x0 respectivamente nos 

anos de 2016 e 2017.

Além do Joaquinzão, Taubaté atuará em outros sete estádios na Primeira Fase do torneio

Conheça os palcos de jogos do Esporte 
Clube Taubaté em 2021

Bruno Castilho/EC Taubaté
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Distrital do Inamar, casa do Água Santa em Diadema

Torcida do Burro no estádio Barão da Serra Negra em Piracicaba

Acima a moderna Arena da cidade de Barueri

Bruno Castilho/EC Taubaté

Bruno Castilho/EC Taubaté

Bruno Castilho/EC Taubaté
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Prefeitura Municipal de Taubaté convoca o candidato abaixo relacionado, com referência no Concurso 
Público nº 010/2019, para contratação em caráter temporário de Agente Comunitário de Saúde, 
visto a situação de assistência à emergência em saúde pública, para comparecer 
IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 26/02/2021 – sexta -feira, na Área de Recursos Humanos, 
localizada na Praça Félix Guisard, 11 – 1º andar – Centro, nesta cidade, das 08h às 12h e das 13h às 17h, 
mediante agendamento. O agendamento deve ser feito através do telefone 3625-5130. 
O candidato deverá entregar, aos cuidados de Camila Guimarães Galvão ou Yasmin Ferreira Brito, cópia 
reprográfica autenticada: 
1. a) do COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (contas de consumo – contas de água, energia, 
gás encanado, telefone, etc.) em seu próprio nome, com data anterior à data de publicação do Edital do 
Concurso Público, no qual conste, obrigatoriamente, o CEP – Código de Endereçamento da residência e 
atual. No caso de residir com ascendentes (pai, mãe, avós) ou descendentes (filhos ou netos) até o 2º grau, 
poderá apresentar comprovante de residência em nome deles, desde que acompanhado de certidão de 
nascimento que comprove tal parentesco e declaração que comprove a condição, devidamente assinada 
pelo responsável pelo comprovante apresentado e com firma reconhecida em cartório. No caso de 
comprovante em nome do cônjuge, deverá também ser apresentada a comprovação da união, através de 
cópia reprográfica autenticada da certidão de casamento ou declaração estável; 
2. b) do COMPROVANTE DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. 
Não haverá segunda chamada para entrega dos documentos, qualquer que seja o motivo de impedimento 
do candidato que não entregou os documentos no período determinado. 
Os técnicos da Área de Recursos Humanos não se responsabilizam por documentação apresentada de 
forma incompleta ou em cópia sem autenticação. 
Para o candidato que não entregar os documentos solicitados para a comprovação dos pré-requisitos, será 
caracterizada a desistência da vaga temporária ofertada. 

Nome Classificação Área 

ANDRÉ RICARDO RIBEIRO DA SILVA 4 MARLENE MIRANDA 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, com referência no 
Processo Seletivo nº 004/2021, para a função de Técnico em Farmácia – de acordo com a Lei 
Complementar nº 173, publicada no Diário Oficial da União em 28/05/2020 - para contratação 
em caráter temporário, visto a situação de assistência à emergência em saúde pública, para comparecerem 
IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 26/02/2021 – sexta-feira, na Área de Recursos Humanos, 
localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 
12h e das 13h às 17h, mediante agendamento. O agendamento deve ser feito através do telefone 3625-
5130. O não comparecimento caracterizará desistência da vaga temporária ofertada. 
Nome CPF Classificação 
HELENA MARIA DE ANDRADE 075.174.158-24 01 
MÔNICA CANDIDO DE OLIVEIRA 072.390.208-94 02 
ELISANGELA APARECIDA ROSESTOLATO 163.775.158-39 03 
SABRINA GUIMARÃES PORTO 215.983.938-80 04 
GUILHERME HENRIQUE LINO SALLES 481.913.788-33 05 
GUSTAVO DOS SANTOS ROSA 429.996.958-88 06 
IVALDA CRISTINA FARIA LUZ SILVA 109.731.528-26 07 
MÁRCIA VALERIA DE OLIVEIRA 122.094.898-57 08 
ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA MOURA 122.050.248-09 09 
TELMA LIMA SILVA RODRIGUES 652.361.063-20 10 
MARISA ALVES DOS SANTOS 270.882.898-30 11 

 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso 
Público nº 009/2019, para o cargo de INSTRUTOR DE ESPORTES- FUTSAL – de acordo com o inciso 
IV do art. 8º da Lei Complementar nº 173, publicada no Diário Oficial da União em 28/05/2020 - 
para comparecerem IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 26/02/2021 – sexta-feira, na Área de 
Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta 
cidade, das 08h às 12h e das 13h às 17h, mediante agendamento. O agendamento deve ser feito através do 
telefone 3625-5130.  O não comparecimento caracterizará desistência. 

Nome CPF Classificação 
MILENA APARECIDA ZANIN 404.833.938-94 1 
ANDERSON RICARDO LEMES 416.453.388-94 2 

 
NOTIFICAÇÃO 
NOTIFICADA: RAFAEL MOREIRA, CPF nº. 330.023.008-02, estabelecido na Rua Abrahão José 
Moreira, nº 165 – Pq. Ipanema , Taubaté - SP, na pessoa de seu representante legal. 
 
NOTIFICANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, CNPJ/MF Nº. 45.176.005/0001-08, 
estabelecida na Av. Tiradentes, 520, Centro, Taubaté, na pessoa da Gestora da Área de Contratos. 
 
Pela presente, fica o Sr. Rafael, acima qualificado, notificado para que no prazo de 04 (quatro) dias úteis, a 
contar do recebimento desta, compareça ao Setor de Contratos para a assinatura do contrato, referente ao 
Certame licitatório da Modalidade Concorrência           nº 10/15- Processo Administrativo nº. 33.093/15, 
cujo objeto consiste na outorga de permissão para exploração do serviço de  Moto Taxi, na cidade de 
Taubaté SP, ou apresente justificativa da impossibilidade do comparecimento. Estando o mesmo sujeito 
pelo descumprimento à aplicação das eventuais penalidades passíveis previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. O endereço para o comparecimento ou envio de justificativa é: Praça Felix Guisard, nº11 
– 1° andar - Centro – Taubaté – SP. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, AOS 19 de fevereiro de 2021. 

        _______________________________ 
ANA CAROLINA MOREIRA GOMES 
           GESTORA DA ÀREA DE CONTRATOS 
    
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO DE PERMISSÃO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ PERMISSIONÁRIO: EDWARD       
ALVES BARQUETE PROCESSO: 8.144/2021 ASSINATURA: 18/02/2021 OBJETO: RESCINDIR O 
CONTRATO DE PERMISSÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/02/16 MODALIDADE: 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 10/15  PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 33.093/15              
FUNDAMENTO: ARTIGO 79, INCISOS II, DA LEI FEDERAL nº. 8.666, DE 21/06/1993 E SUAS  
ALTERAÇÕES E ARTIGO 31, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL nº. 4.925/2014. 
 
EXTRATO DE TERMO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA   
DE CONTRATO E TROCA DE GESTOR  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÈ CONTRATADA: COMPEC           
GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. PROCESSO: 12.672/19                             
ASSINATURA:  18/02/2021   OBJETO: SUSPENSÃO TEMPORÁRIA POR 90 ( NOVENTA ) DIAS 
CORRIDOS, ALTERAÇÃO CONTRATUAL ( TROCA DE GESTOR ) MODALIDADE:                
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 01/19. 
 
 EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0411/2020 
             ALTERAÇÃO DE GESTOR 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: ELEFE            
CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA. PROCESSO: 20.881/20 CONTRATO: 0411/2020 
ASSINATURA: 19/02/2021 OBJETO: ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO         
CONTRATO CELEBRADO EM 20/10/2020 E ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA EM 26/10/2020  
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº. 03/20 FUNDAMENTOS: EM 
FACE DO PERMITIDO NO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “A” DA LEI FEDERAL Nº. 8.666, DE 21 
DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: LABORATÓRIOS   
B. BRAUN S.A. PROCESSO: 57.882/20 CONTRATO: 0035/2021  ASSINATURA: 18/02/2021 
OBJETO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE E ULTRAFILTRAÇÃO VALOR:           
R$ 117.800,00 VIGÊNCIA: 12 MESES (GARANTIA) MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº. 123/20 PROPONENTES: 03. 
 
Notificação 
DHF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 
R. JURANDIR MARTINS FILHO, 35 – BOSQUE FLAMBOYANT 
TAUBATÉ-SP 
12041-065 
Processo Adm. nº 8582/2015 
Comunicamos que em razão de seu pedido, objeto do processo nº 8582/2015, foram tomadas as seguintes 
decisões: 
1- DEFERIDO a alteração do valor da CDA nº 1628, excluindo-se os lançamentos referentes as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados no municipio de Pindamonhangaba, sob o RCF nº 50.638. 
2- INDEFERIDO o pedido de devolução de importância referente ao ISSQN do exercício de 2012, 
soob o RCF nº 50.638, uma vez que não há o que se falar em devolução, tendo em vista que os acordos 
não foram quitados. 
Assim sendo, fica V. Sª., NOTIFICADA a proceder ao recolhimento devido, com todos os acréscimos 
legais, ou entrar com impugnação a decisão, no prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento desta, nos 
termos dos Artigos 348 e 354, Inciso I, da Lei Complementar nº 002 de 17.12.90. 
Divisão de Controle de Arrecadação, 19 de fevereiro de 2021. 
Victor Magalhães Salgado 
Chefe da Divisão de Controle da Arrecadação 
 
N O T I F I C A Ç Ã O  –  L A N Ç A M E N T O  
Ficam V. Sª. NOTIFICADAS a procederem ao recolhimento proveniente do Serviço de Coleta de 
Resíduos Sólidos Sépticos, referente ao período de Maio de 2017, conforme item 2, sub item 2.5 da tabela 
de preços de serviços do Decreto nº 14.188 de 29 de dezembro de 2017, atualizado pelo Decreto nº 
14.908, de 16 de dezembro de 2020, apurados pelo Processo Administrativo nº 49.334/2017, a seguir 
qualificados: 
Nome: ARATU AMBIENTAL LTDA 
Endereço: AV. WILLY CONRADO BOHLEN, 350 - PQUE AEROPORTO 
Quantidade: 15 m³ 
Valor: R$ 220,50  
Nome: START ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA 
Endereço: R. FRANCISCO ALVES MONTEIRO, 1310 – NOVO HORIZONTE 
Quantidade: 21 m³ 
Valor: R$ 308,70  
Nome: J L F PINTO - ME 
Endereço: PROF. JOSE BENEDITO FERREIRA, 57 – JD. HUMAITA 
Quantidade: 340 m³ 
Valor: R$ 4.998,00 
Nome: BALAGUER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 
Endereço: AV. JOSE OLEGARIO DE BARROS, 1310 – VILA DAS GRAÇAS 
Quantidade: 5 m³ 
Valor: R$ 73,50 
Nome: ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CSO LTDA 
Endereço: R. EZEQUIEL FREIRE, 51 – SALA 25 - SANTANA 
Quantidade: 90 m³ 
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Valor: R$ 1.323,00 
Nome: OLIVEIRA E OLIVEIRA S/C LTDA 
Endereço: R. JOSE ALVARO PEIXOTO, 421 – JD. ANA EMILIA 
Quantidade: 8 m³ 
Valor: R$ 117,60 
Nome: TOLEDO INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO LTDA ME 
Endereço: AV. SANTA LUIZA DE MARILLAC, 1607 – JD. DO SOL 
Quantidade: 5 m³ 
Valor: R$ 73,50 
Nome: VALTER ROBERTO HONORIO JR. - REMOVALLE 
Endereço: R. BENEDITO MATARAZO SOBRINHO, 450 - CENTRO 
Quantidade: 83 m³ 
Valor: R$ 1.220,10 
Caso o pagamento não seja efetuado até 30 (trinta) dias a partir desta publicação, as respectivas cobranças 
serão encaminhadas para inscrição em dívida ativa. 
Divisão de Controle da Arrecadação, 18 de fevereiro de 2021. 
Victor Magalhães Salgado  
Chefe da Divisão 
 
PORTARIA Nº 461 , DE 17  DE  FEVEREIRO DE 2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais e à vista dos elementos constantes do Processo nº 18.440/2020, 
R E S O L V E : 
Alterar a composição do Comitê Municipal de Prevenção ao Enfrentamento do novo Coronavírus 
(COVID-19), instituído pela Portaria n° 62, de 06 de janeiro de 2021, conforme segue: 
“ II – ... 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Inclusão Social 
Titular ... 
Suplente:  Natalia Graziela Moraes da Silva 
...”. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 17 de fevereiro de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD  JUNIOR 
Prefeito Municipal 
 
PORTARIA Nº  490, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais e à vista dos elementos constantes do processo nº 67.746/2019, 
R E S O L V E:  
Considerar nomeado o Sr. André Linhares Machado da Silva – 1º Suplente, como integrante do Conselho 
Tutelar II de Taubaté, no período compreendido de 08/02/2021 a 03/06/2021, durante o impedimento da 
Conselheira Tutelar Adriana Meirelles Cobra, por motivo de licença maternidade.  
Prefeitura Municipal de Taubaté, 19 de fevereiro de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila.  
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
Prefeito Municipal 
 
PORTARIA No. 491 , DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais, 
R E S O L V E: 
Art. 1º - HOMOLOGAR o Processo Seletivo nº 003/2021, em conformidade com o Edital de Abertura de 
Inscrições e Classificação Final publicado em imprensa oficial, para o preenchimento das funções de 
MÉDICO, MÉDICO ESPECIALISTA – PNEUMOLOGIA E TÉCNICO DE ENFERMAGEM.  
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 19 de fevereiro de  2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA SESP Nº 11, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 
Alexandre Magno Borges, Secretário de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e com fundamento 
no art. 2º, do Decreto nº 13.123, de 26 de setembro de 2013, resolve: 
I - Autorizar os servidores a dirigirem Veículos Oficiais Municipais, conforme segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRÍCULA NOME CNH VEÍCULO CATEGORIA 

27498 
CARLOS ROBERTO 
COIMBRA 

03033583856 MOTO/CARRO AB 

39397 
CLAUDEMIR LOPES 
DA SILVA 

02434383368 
MOTO/CARRO/
CAMINHÃO 

AD 

3212 
JOSE CARLOS DE 
FARIA 

03979989219 CARRO B 

38286 
LEANDRO DOS 
SANTOS LIMA 

02695056769 
MOTO/CARRO/
CAMINHÃO 

AD 

28012 
MAYKSON 
ALEXSSANDRO 
CARVALHO 

06212971934 CARRO B 

II - O servidor autorizado deverá preencher e assinar o requerimento para concessão de autorização para 
Dirigir Veículo Oficial. 
III - Fica o servidor, quando do uso do veículo, condicionado a preencher e assinar o controle de tráfego 
da Secretaria de Serviços Públicos, contendo dia, destino, horário de saída e chegada, quilometragem de 
saída e chegada. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 19 de fevereiro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
ALEXANDRE MAGNO BORGES 
Secretário de Serviços Públicos 
 
PROCESSO Nº. 9.443/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 227/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor das 
empresas: CIAMEDDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no valor de R$ 29.514,44 (Vinte 
e nove mil quinhentos e catorze reais e quarenta e quatro centavos); COMERCIAL CIRURGICA 
RIOCLARENSE LTDA, no valor de R$ 1.140,00 (Um mil cento e quarenta reais); CIRURGICA NOSSA 
SENHORA EIRELI EPP, no valor de R$ 220,00 (Duzentos e vinte reais);  Totalizando em R$ 30.874,44 
(Trinta mil oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos); 
  G.P, aos 16/02/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
                                                   PREFEITO MUNICIPAL 
 
PREGÃO ELETRÔNICO 
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acham abertos os pregões eletrônicos  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 18hs, sendo R$ 
38,20 (Trinta e oito reais  e vinte  centavos) o custo de cada edital, para retirada na Prefeitura. Os editais 
também estarão disponíveis sem custos, pelo site desta Municipalidade, www.taubate.sp.gov.br, e pela 
plataforma eletrônica da BBMNET, www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 15/21, que cuida  do  registro de preços para eventual aquisição de módulos 
controlador de tráfego da marca SEMA-SEG, por um período de 12 meses, improrrogáveis, com 
encerramento dia 05.03.21 às 08h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 22/21, que cuida do registro de preços para eventual aquisição de graxa para 
rolamento EP2, shampoo automotivo, desincrustante líquido limpa baú, Arla 32, silicone líquido, gel para 
pneus e desengraxante alcalino cáustico concentrado para utilização nos veículos leves, pesados e 
máquinas pertencentes à Frota da Prefeitura Municipal de Taubaté, por um período de 12 meses, 
improrrogáveis, com encerramento dia 05.03.21 às 08h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte 
endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 17/21, que cuida  do  registro de preços para eventual aquisição de lençol para cama 
adulto, por um período de 12 meses, improrrogáveis, com encerramento dia 05.03.21 às 14h30.  A sessão 
pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 20/21, que cuida da aquisição de kit irrigação para ostomia e spray removedor 
utilizado em dispositivos de ostomia, com encerramento dia 05.03.21 às 14h30.  A sessão pública ocorrerá 
no seguinte endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
PMT, aos 19.02.2021. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR – Prefeito Municipal. 
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O SR. MaRcelO De OliVeiRa aROuca, PROFiSSÃO: 
MOtORiSta (autônOMO), inScRiçÃO MuniciPal 
NÚMERO 36.996/98, CPF: NÚMERO 138.442.318-
46, cOMunica O eXtRaViO DO talÃO De nOtaS 
FiScaiS De SeRViçOS DO nÚMeRO 001 a0 50.

EXTRAVIO

A EMPREsA FERNANDO DUQUE sENE - ME, iNsCRi-
tA NO CNPJ sOb O NÚMERO 12.099.696/0001-34, 
cOMunica O eXtRaViO DO talÃO De nOtaS FiS-
caiS De SeRViçOS DO nÚMeRO 001 aO 100.

EXTRAVIO
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UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
COMISSÃO PERMANENTE 

DISCIPLINAR –  COPEDI  
 

PORTARIA COPEDI Nº 012/2021 
 
A Professora Doutora Valesca Alves Corrêa, Presidente da 
Comissão Permanente Disciplinar (Copedi), no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, conforme artigo 6º da Deliberação 
Consuni nº 052/2016 e Portaria Nº-R 134/2020, 
Considerando o parecer da Procuradoria Jurídica, acolhido pela 
Magnifica Reitora, que opinou pelo arquivamento, uma vez que 
ficou demonstrado nos autos que a furadeira foi objeto de furto e o 
servidor que a havia pego foi vitima, diante do arrombamento de seu 
armário pessoal onde a mantinha. 
 
R E S O L V E Arquivar o Processo Copedi-003/2020, instaurado 
para apurar os fatos relatados no Processo nº PRA – 270/2019, que 
informa o desaparecimento de ferramenta ali descrita (furadeira), de 
uso geral da Diretoria de Obras devido à impossibilidade de se 
atribuir responsabilidade a servidor ou terceiros. 
A presente Portaria entra em vigor na data da publicação. 
Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
Comissão Permanente Disciplinar (Copedi), em 17 de fevereiro de 
2021. 

Profa. Dra. Valesca Alves Corrêa 
Presidente da Copedi 

 
Publicada pela Comissão Permanente Disciplinar, aos dezessete dias 
do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um. 
 

Raquel Mendonça Moraes 
Secretária da Copedi 

 

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

Faço saber que 
pretendem se casar 
LEONARDO DA SILVA 
FILHO e AMANDA 
CARDOSO DA SILVA 
MACHADO, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs I, 
III e IV, do Código Civil 
brasileiro.

ELE é natural de 
Ubatuba-SP, nascido a 27 
de abril de 1995, estado 
civil solteiro, de profissão 
Aux. administrativo, 
residente Avenida Vila 
Rica, nº 541, Ap. 304 - 
bloco 02, Estiva, neste 
primeiro subdistrito, 
filho de LEONARDO DA 
SILVA, 50 anos, nascido 
na data de 30 de agosto 
de 1970, residente 
e domiciliado nasta 
cidade e nascido em 
Três Corações, Estado 
de Minas Gerais. e de 
VERALUCIA BARBOZA 
SILVA, 46 anos, nascida 
na data de 09 de agosto 
de 1974, residente e 
domiciliada nesta cidade 
e nascida em Mucuri, 
Estado da Bahia..
ELA é natural de 
Cruzeiro-SP, nascida 
a 16 de maio de 2000, 
estado civil solteira, de 
profissão Autonoma, 
residente Avenida Vila 
Rica, nº 541, Ap. 304 - 
bloco 02, Estiva, neste 
primeiro subdistrito, filha 
de CARLOS ROBERTO 
MACHADO, 42 anos, 
nascido na data de 01 de 
março de 1978, residente 
e domiciliado nesta 
cidade e nascido em 
Cruzeiro, deste Estado 
e de ALESSANDRA 
CARDOSO DA SILVA, 
41 anos, nascida na data 
de 08 de março de 1979, 
residente e domiciliada 
nesta cidade e nascida 
em Cruzeiro, deste 
Estado.

Faço saber que 
pretendem se casar 
WILLIAM DOUGLAS 
FRANK e AMANDA 
SPORCK DA SILVA, 
para o que apresentaram 
os documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs I, 
III, IV e V, do Código Civil 
brasileiro.

ELE é natural de 
Tremembé-SP, nascido 
a 04 de julho de 1988, 
estado civil solteiro, de 
profissão autônomo, 
residente Rua Carlos 
Adolfo Leonardo, nº 
271, Vila Areao, neste 
primeiro subdistrito, filho 
de BENEDITO FRANK, 
falecido em São Paulo 
- Capital na data de 15 
de outubro de 1998 e de 
ROSEMEIRE MOREIRA, 
53 anos, nascida na 
data de 23 de novembro 
de 1967, residente e 
domiciliada nesta cidade 

e nascida em Jacareí, 
deste Estado.
ELA é natural de 
G u a r a t i n g u e t á - S P, 
nascida a 05 de março 
de 1990, estado 
civil divorciada de 
REVERSON AUGUSTO 
FERRAZ, com quem se 
casara em Aparecida, 
deste Estado, aos 
12/12/2008, de profissão 
do lar, residente Rua 
Carlos Adolfo Leonardo, 
nº 271, Vila Areao, neste 
primeiro subdistrito, filha 
de IVO DA SILVA, 53 
anos, nascido na data 
de 01 de julho de 1967, 
residente e domiciliado 
Guaratinguetá, deste 
Estado e nascido em 
Cunha, deste Estado e 
de MARLI DE CASSIA 
SPORCK DA SILVA, 50 
anos, nascida na data de 
07 de dezembro de 1970, 
residente e domiciliada 
Guaratinguetá, deste 
Estado e nascida em 
Santo André, 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 
fevereiro de 2021

Faço saber que 
pretendem se casar 
EDER DE ANDRADE 
PAIVA e VERONICA DE 
MELO MOREIRA, para 
o que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs I, 
III, IV e V, do Código Civil 
brasileiro.

ELE é natural de Taubaté-
SP, nascido a 13 de abril 
de 1988, estado civil 
divorciado de DANIELLE 
LEONE DA SILVA, com 
quem se casara neste 
primeiro subdistrito, 
aos 14/01/2015, de 
profissão professor, 
residente Rua Benedito 
Leite Guimarães, nº 324, 
Jardim América, neste 
primeiro subdistrito, 
filho de DEMENVAL DE 
PAIVA, falecido em nesta 
cidade na data de 17 
de novembro de 2009 
e de MARIA DAIRA DE 
ANDRADE, 70 anos, 
nascida na data de 17 de 
julho de 1950, residente e 
domiciliada nesta cidade 
e nascida em Redenção 
da Serra, deste Estado.
ELA é natural de 
Taubaté-SP, nascida a 26 
de maio de 1992, estado 
civil solteira, de profissão 
tecnica de  enfermagem, 
residente Rua Benedito 
Leite Guimarães, nº 324, 
Jardim América, neste 
primeiro subdistrito, 
filha de DOUGLAS 
FRANCISCO MOREIRA, 
53 anos, nascido na data 
de 21 de julho de 1967, 
residente e domiciliado 
e nascido nesta cidade 
e de APARECIDA DE 
ALVARENGA DE MELO 
MOREIRA, 55 anos, 
nascida na data de 18 

de dezembro de 1965, 
residente e domiciliada e 
nascida nesta cidade.

Faço saber que 
pretendem se casar 
DIEGO DOS REIS 
NASCIMENTO e 
NATHÁLIA DA SILVA 
NASCIMENTO, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs I, 
III e IV, do Código Civil 
brasileiro.

ELE é natural de 
C a r a g u a t a t u b a -
SP, nascido a 22 de 
setembro de 1997, 
estado civil solteiro, de 
profissão Autonomo, 
residente Rua Tenente-
Polícia Militar Alexandre 
G. de Souza Lacerda, nº 
1163, casa, Chácara São 
Silvestre, neste primeiro 
subdistrito, filho de 
AMBROSIO CUSTODIO 
N A S C I M E N T O , 
desaparecido há 19 anos 
e de ESTHER MARIA 
DE JESUS DOS REIS, 
57 anos, nascida na data 
de 14 de julho de 1963, 
residente e domiciliada 
nesta cidade e natural de 
São Luiz do Paraitinga, 
deste Estado.
ELA é natural de 
Taubaté-SP, nascida a 26 
de novembro de 2002, 
estado civil solteira, de 
profissão Autonoma, 
residente Rua José Luiz 
Vilalta, nº 196, Terra 
Nova, neste primeiro 
subdistrito, filha de 
LAURO NASCIMENTO, 
48 anos, nascido na data 
de 30 de junho de 1972, 
residente e domiciliado 
nesta cidade e nascido 
São Matheus, Estado 
do Espirito Santo e de 
LUCINÉIA DA SILVA 
NASCIMENTO, 52 anos, 
nascida na data de 23 
de outubro de 1968, 
residente e domiciliada 
nesta cidade e nascida 
em Ibaiti, Estado do 
Paraná.

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, 12 de 
fevereiro de 2021

Faço saber que 
pretendem se casar 
JOSÉ ALEXANDRE 
NASCIMENTO JUNIOR 
e HADASSA BERTOLLO 
DE MORAIS, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs I, 
III e IV, do Código Civil 
brasileiro.

ELE é natural de São 
Paulo-SP, nascido a 
06 de agosto de 1994, 
estado civil solteiro, de 
profissão empresario, 
residente Rua Annunciata 
Rosa Indiani, nº 204, 
Parque São Jorge, neste 
primeiro subdistrito, filho 
de JOSÉ ALEXANDRE 
NASCIMENTO, 53 anos, 

nascido na data de 02 de 
junho de 1967, residente 
e domiciliado nesta 
cidade e nascido em São 
Paulo, deste Estado e 
de SIMONE DE SOUZA 
NASCIMENTO, 52 anos, 
nascida na data de 13 de 
março de 1968, residente 
e domiciliada nesta 
cidade e nascida em 
Campo Grande, Estado 
do Mato Grosso do Sul.
ELA é natural de 
Taubaté-SP, nascida a 
05 de setembro de 1998, 
estado civil solteira, de 
profissão auxiliar de 
cobrança, residente Rua 
Ivo Tomás Fernandes, 
nº 251, Esplanada Santa 
Terezinha, neste primeiro 
subdistrito, filha de 
WAGNER DE MORAIS, 
45 anos, nascido na 
data de 17 de setembro 
de 1975, residente e 
domiciliado nesta cidade 
e nascido em São Paulo, 
deste Estado e de 
HELIETE BERTOLLO 
DE MORAIS, 50 anos, 
nascida na data de 23 de 
maio de 1970, residente e 
domiciliada nesta cidade 
e nascida em Mairinque, 
deste Estado.

Faço saber que 
pretendem se casar 
RODRIGO DE OLIVEIRA 
e JAÍNE ARAGÃO 
MACEDO, 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 23 de 
outubro de 1985, estado 
civil solteiro, de profissão 
inspetor de alunos, 
residente Rua do Corrêa, 
nº 94, casa, Centro, 
neste primeiro subdistrito, 
filho de ROBERTO DE 
OLIVEIRA, falecido em 
Nesta cidade na data 
de 08 de julho de 1995 
e de REGINA CELIA 
DE OLIVEIRA, 68 anos, 
nascida na data de 14 de 
junho de 1952, residente 
e domiciliada e nascida 
nesta cidade.
ELA é natural de Taubaté-
SP, nascida a 05 de 
maio de 1999, estado 
civil solteira, de profissão 
Professora, residente 
Avenida Maria Aparecida 
Francisca de Jesus, nº 
239, Jardim América, 
neste primeiro subdistrito, 
filha de JEOVA ARAGÃO 
DOS SANTOS, 39 anos, 
nascido na data de 09 de 
junho de 1981, residente 
e domiciliado e nascido 
nesta cidade e de VÂNIA 
APARECIDA MACEDO, 
38 anos, nascida na 
data de 03 de dezembro 
de 1982, 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, 13 de 
fevereiro de 2021


