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Mais de 2 
milhões de 

vacinados em SP 
O Estado de São Paulo ultrapas-
sou a marca de 2 milhões de va-
cinações contra o Coronavírus. 
Desde o último dia 9, os servi-
ços públicos de saúde aplica-
ram mais 1 milhão de doses em 
pessoas que integram os grupos 
prioritários da campanha nes-
te momento. No início da tarde 
de ontem (22), foram contabi-
lizas 2.033.582 imunizações. 
Os dados são do Vacinômetro 
ferramenta digital que permite 
o acompanhamento em tem-
po real do total de vacinações 
nos 645 municípios paulistas. 
De acordo com levantamento 
do consórcio de veículos de im-
prensa que contabilizam a imu-
nização contra o Coronavírus 
no Brasil, até agora o Estado de 
São Paulo tem praticamente o 
mesmo número de doses aplica-
das por Bahia (463.800), Minas 
Gerais (631.847), Rio de Janeiro 
(508.358) e Rio Grande do Sul 
(456.193) somados. Em núme-
ros absolutos, as dez cidades 
que mais vacinaram, segundo 
os registros das prefeituras eram  
São Paulo (580.450), Campinas 
(75.042), São Bernardo do Cam-
po (43.436), Guarulhos (43.063), 
Ribeirão Preto (39.536), Santos 
(37.729), Santo André (36.231), 
São José do Rio Preto (35.658), 
Bauru (25.311) e São Caetano do 
Sul (18.493). Taubaté aparece na 
15ª colocação, com 15 386 doses.

O Instituto Butantan já entregou 
quase 10 milhões de doses a todo 
o país e, hoje,  terça-feira (23), 
inicia a oferta de mais um lote de 
pouco mais de 3,4 milhões de va-
cinas. O pré-cadastro no site va-
cinaja.sp.gov.br  economiza 90% 
no tempo de atendimento para 
imunização. O formulário ele-
trônico leva cerca de um minuto 
para ser preenchido formulário. 

Combate 
ao crime

No último final de semana, a 
Força Tática da Polícia Militar 
de Taubaté capturou dois fora-
gidos da justiça. O primeiro foi 
abordado, por volta das 16h, do 
sábado (20) no bairro Vila Cos-
ta, alémpassagem por homicí-
dio ele era procurado também 
pelo crime de destruir floresta 
de preservação permanente e 
impedir a regeneração de vege-
tação. 

O segundo procurado foi abor-
dado por volta das 19h, também 
do sábado, no bairro Parque São 
Luiz, e era procurado por recepta-
ção. Ambos foram encaminhados 
para a delegacia para que cum-
pram o restante de suas penas.

Já no domingo (21), uma equipe 
da Polícia Militar recebeu uma 
denúncia de que uma mulher, 
estaria guardando em um apar-
tamento, na Av. João Ramalho, 
uma grande quantidade de dro-
gas que seriam entregues a trafi-
cantes de São Paulo.

Diante da denúncia, os policiais 
se deslocaram até o local e abor-
daram todas as pessoas que es-
tavam no apartamento. No local 
foram localizadas três mochilas 
contendo 15 tijolos de maconha, 
e dois pacotes de cocaína. Após 
serem abordados, os traficantes 
também apontaram o veículo 
que utilizavam, que estava no 
estacionamento do condomínio. 
Dentro do automóvel foram lo-
calizados  aparelhos celulares, 
carregadores, fones de ouvido e 
chips, que segundo os crimino-
sos, seriam entreguem no presi-
dio PEMANO em Tremembé.

As cinco pessoas foram presas 
em flagrante e levadas a delega-
cia onde permanecem a disposi-
ção da justiça.

Burro da Central 
continua invicto na 
preparação para a 
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FORD

Retomada 
da produção
A produção na Ford em 
Taubaté foi retomada on-
tem (22) após um acordo 
firmado no TRT (Tribunal 
Regional do Trabalho). 
Todos os trabalhadores 
estão protegidos por uma 
blindagem jurídica tripla. 
O acordo estabelece que 
a Ford deve assegurar 
salários e benefícios aos 
empregados, sejam eles 
convocados ou não ao 
trabalho, até que as ne-
gociações com o Sindica-
to sejam concluídas. 

Outro ponto importante 
é a garantia de uma reu-
nião com a direção mun-
dial da montadora, com 
objetivo de tentar rever-
ter a decisão pela saída 
do Brasil.

Essa foi a segunda de-
cisão favorável aos tra-
balhadores no mês de 
fevereiro. No dia 5, a Jus-
tiça do Trabalho já havia 
paralisado a demissão 
em massa prevista pela 
montadora. A liminar ob-
tida pelo Ministério Pú-
blico do Trabalho apon-
tou ainda que a empresa 
não pode suspender o 
pagamento de salários 
e licenças durante as ne-
gociações.

A primeira camada de 
proteção aos trabalha-
dores é um acordo de 
estabilidade nos empre-
gos, firmado em feverei-
ro do ano passado. Esse 
acordo está vigente e é 
válido até 31 de dezem-
bro de 2021.

A retomada da produção 
contou com cerca de 130 
funcionários. Até 330 
trabalhadores devem 
ser convocados, de for-
ma escalonada, ao longo 
desta semana. A fábrica 
conta ao todo com 830 
funcionários diretos. 
Quem não for convocado 
irá continuar em LR (li-
cença remunerada), com 
salários e benefícios ga-
rantidos. A Ford vai pro-
duzir peças de reposição 
para o mercado.

Representantes do Sind-
metau e da diretoria 
mundial da Ford devem 
se reunir até a próxima 
quinta-feira (25). Será 
a primeira vez que a 
montadora aceitará co-
locar executivos globais 
da empresa na mesa de 
negociação. O objetivo 
prioritário do Sindicato é 
tentar reverter a saída da 
montadora do país.

*Da Redação

O Festival de Choro Pi-
xinguinha no Vale chega 
à 6ª edição com uma série 
de shows, lives, oficinas e 
workshops gratuitos. Em 
formato online, respei-
tando o isolamento social, 
o evento terá atrações de 
28 de fevereiro até o dia 
14 de março.

Com os recursos da Lei 
Federal Aldir Blanc, e rea-
lização da Fundação Cul-
tural Cassiano Ricardo o 
maior festival de choro 
do Vale do Paraíba exibi-
rá quatro shows especiais 
com convidados.

Para marcar a estreia do 
evento, o bandolinista 
Dudu Maia, com sólida 
carreira no Brasil e ex-
terior – e indicação ao 
prêmio Grammy (2018) 
– participa de uma live 
e, na sequência, o públi-
co acompanha show do 
Quarteto Dudu Maia. In-
tegram o conjunto os mú-
sicos Breno Alves (pan-
deiro), Dudu Sete Cordas 
(violão de sete cordas) e 
Pedro Vasconcellos (ca-
vaquinho).

O grupo Chora - Mulhe-
res na Roda, do Rio de 
Janeiro, é destaque no 
dia 6, com direito a uma 
live com a cavaquinista, 
compositora, arranjadora 
e cantora Laila Aurore, 

que integra o projeto de 
fomento da participação 
de mulheres em rodas de 
choro, ao lado de Caroli-
na Chaves (flauta), Geiza 
Carvalho (percussão) e 
Samara Líbano (violão).

Ainda no dia 6, o gru-
po Descendo a Serra, de 
Caxias do Sul (RS), estará 
presente em live e show, 
no qual apresenta as fai-
xas de seu primeiro EP, 
lançado no ano passado. 
O conjunto é formado 
por Zeca Duarte (violão 
de sete cordas), João Se-
ben (bandolim), Felipe 
de Moraes (cavaquinho) 
e Eduardo Arruda (pan-
deiro).

Outro momento que pro-
mete ser marcante é a 
apresentação exclusiva 
para o festival do ban-
dolinista Milton Mori e 
do violonista Edmilson 
Capelupi, dois craques 
da música nacional. Mori 
tem uma rica carreira, que 
inclui trabalhos com Leila 
Pinheiro, Beth Carvalho, 
Emílio Santiago, Nelson 
Cavaquinho, Clementina 
de Jesus, Elza Soares, Zé 
Keti, Moreira da Silva, 
Inezita Barroso, Paulinho 
da Viola e Nelson Sargen-
to, entre outros.

Capelupi também tem 
reconhecida presença 
no mercado fonográfico, 
participando em álbuns 
de Ivan Lins, Beth Carva-
lho, Jair Rodrigues, Anto-
nio Nóbrega, Toquinho, 

Zizi Possi, Jane Duboc, 
Dominguinhos, Monar-
co, Nelson Sargento, De-
mônios da Garoa, Tom 
Zé, Jair Oliveira e Lucia-
na Mello.

Os amigos formaram o 
duo Mori & Capelupi e 
gravaram um show ines-
quecível, que será exibido 
após live com participa-
ção dos artistas, no dia 7.
Uma novidade desta edi-
ção é a mostra de compo-
sições regionais. Chorões 
do Vale apresentam suas 
composições em dois en-
contros, nos dias 6 e 13. 
Mestre Serapha, Everton 
Campos, Marquinhos 
Sun, Rogério Guarapiran, 
Maurício Redondo e Feli-
pe Moreira participam da 
mostra.

OFICINAS E wORKShOPS

Artistas da região coman-
dam cinco oficinas gra-
tuitas durante o evento. 
Rogério Guarapiran (ban-
dolim), Everton Campos 
(sopros), Gabriel Amaral 
(violão 6 e 7 cordas), Luiz 
Paulo Muricy (cavaqui-
nho) e Natália Brunelli 
(pandeiro) conduzem as 
atividades com músicos 
de todos os níveis de co-
nhecimento dos instru-
mentos, em encontros 
que terão carga horária 
de cinco horas, de 1º a 5 
de março. 

Durante o evento, os alu-
nos gravarão um vídeo 
especial e o material será 

editado para exibição no 
encerramento do festival, 
celebrando a participação 
entre alunos e professo-
res. 

Os workshops “Manuais 
de Dança da Sociedade 
Carioca (século XIX): Os 
Salões e o Nascimento do 
Choro” (Raquel Aranha), 
“Os Arranjos de Pixin-
guinha” (Paulo Aragão), 
“Memória do Cavaqui-
nho Brasileiro: Revisitan-
do histórias do Choro” 
(Pedro Cantalice) e “A 
história da Música Po-
pular Brasileira pela his-
tória do Regional do Ca-
nhoto” (José Armando) 
são oportunidades para 
conhecer mais sobre o 
gênero musical. As ativi-
dades terão acompanha-
mento de uma intérprete 
de libras.

6º Festival de Choro 
Pixinguinha no Vale

SEMANA 1
Domingo (28/02) 

LIVE / ShOw
10h15 – 10h45: Live 

com Dudu Maia
11h – 11h45: Show com 
Quarteto Dudu Maia 

 Segunda (01/03) a Sexta 
(05/03) – OFICINAS DE 

INSTRUMENTOS
19h – 20h: 

Oficinas de Choro
 Sábado (06/03) – 

MOSTRA DE COMPOSI-
TORES LIVE / ShOw

16h – 16h40: Mostra 
de compositores 

do Vale do Paraíba

região

6ª edição do Festival de 
Choro Pixinguinha no Vale
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Cidade 03

*Por Lucas Tavares

O último final 
de semana foi 
marcado por 
números po-

sitivos para Taubaté no 
combate ao novo Corona-
vírus. Um dia após per-
manecer na Fase Laranja 
do Plano São Paulo, com 
melhoras nos indicadores 
que compõem os critérios 
do programa, o municí-
pio conseguiu registrar 
menos de 100 casos con-
firmados em 24 horas.

De acordo com os dados 
divulgados pela Prefei-
tura, no último sábado 
(20), Taubaté somou um 
total de 66 casos positi-
vos. Já no domingo (21), 
o número permaneceu 
abaixo de 100 confirma-
ções: foram 67 morado-
res infectados.

A última vez que a ci-
dade havia registrado 
menos de 100 casos em 
24 horas foi no mês pas-
sado, no dia 5 de janeiro. 
Na ocasião, os dados da 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Taubaté apontaram 
que 79 moradores ha-
viam sido contaminados. 

Com exceção dos núme-
ros do último final de se-
mana e do dia 5 de janei-
ro, Taubaté só conseguiu 
registrar menos de 100 

testes positivos em ou-
tras três ocasiões: justa-
mente nos três primeiros 
dias do ano. 

No dia 1º de janeiro, o 
boletim epidemiológico 
do município apontou a 
contaminação de 54 mu-
nícipes. O número caiu 
para 25 no dia seguinte, 
antes de subir novamente 
para 47 casos confirma-
dos no dia 3.

Nesse período de 45 dias 
com mais de 100 testes 
positivos a cada 24h, 
Taubaté somou um total 
de 7.138 casos confirma-
dos da doença – o que 
significou uma média de 
158,6 casos diariamente 
e um caso a cada 9,08 mi-
nutos.

Também nesse período, 
o município atingiu o re-
corde de confirmações da 
doença em um único dia, 
desde o início da pande-
mia. No dia 7 de feverei-
ro, os dados da Prefeitura 
identificaram a contami-
nação de 270 pacientes.

Em outras nove ocasiões 
nesse intervalo de dias, 
Taubaté registrou mais 
de 200 casos positivos 
em 24 horas. O primeiro 
registro aconteceu no dia 
24 de janeiro, quando fo-
ram 204 munícipes conta-
minados. 

Depois disso, nos dias 3 
e 4 deste mês, o boletim 
epidemiológico apontou 
218 e 214 casos confir-
mados, respectivamente. 
Ainda em fevereiro, no 
dia 10, foram confirma-
dos 229 casos na cidade.

No dia 12 de fevereiro, 
Taubaté somou 210 tes-
tes positivos da doença e 
manteve o número acima 
dos 200 nos dois dias se-
guintes: no dia 13 foram 
250 casos, enquanto que 
no dia 14 foram 226.

Por fim, a última vez que 
o município contabilizou 
mais de 200 casos em 24 
horas foi no último dia 
16, quando o boletim epi-
demiológico registrou 
255 moradores infectados 
pelo novo Coronavírus.

Além de diminuir o nú-
mero de casos no último 
final de semana, Taubaté 
também conseguiu que-
brar uma sequência de 
seis dias consecutivos 
confirmando óbitos cau-
sados pela COVID-19.

Tanto no último sábado, 
quanto no último domin-
go, o boletim epidemioló-
gico municipal não identi-
ficou nenhuma morte pelo 
vírus. Na semana passada, 
entre domingo e sexta-fei-
ra, Taubaté somou 25 óbi-
tos em seis dias.

Foram sete mortes no 
domingo (14), oito na 
segunda-feira (15), uma 
morte na terça (16), três 
na quarta (17), duas na 
quinta (18) e quatro mor-
tes na sexta-feira (19). 

Nas três primeiras se-
manas no mês, Tauba-
té registrou 3.697 casos 
confirmados e 58 mor-

tes causadas pelo novo 
Coronavírus. O número 
de óbitos já é recorde 
disparado em um único 
mês na cidade, enquanto 
que o número de casos 
também deve bater o re-
corde, já que, em janeiro 
– mês recorde de testes 
positivos – foram 3.882 
casos confirmados de 
COVID.

Após 45 dias, Taubaté volta a registrar 
menos de 100 casos em 24h

pandemia

Última vez que o município teve menos de 100 casos foi no dia 5 de janeiro, 
quando foram identificados 79 moradores infectados; no último final de semana, 

foram registrados 66 casos no sábado e 67 no domingo

DIAS CASOS 
EM 24h DIAS CASOS 

EM 24h

1º de janeiro 54 27 de janeiro 112
2 de janeiro 25 28 de janeiro 199
3 de janeiro 47 29 de janeiro 195
4 de janeiro 103 30 de janeiro 110
5 de janeiro 79 31 de janeiro 119
6 de janeiro 105 1º de fevereiro 144
7 de janeiro 115 2 de fevereiro 172
8 de janeiro 117 3 de fevereiro 218
9 de janeiro 119 4 de fevereiro 214
10 de janeiro 128 5 de fevereiro 101
11 de janeiro 237 6 de fevereiro 158
12 de janeiro 102 7 de fevereiro 270
13 de janeiro 110 8 de fevereiro 187
14 de janeiro 167 9 de fevereiro 142
15 de janeiro 123 10 de fevereiro 229
16 de janeiro 105 11 de fevereiro 171
17 de janeiro 158 12 de fevereiro 210
18 de janeiro 130 13 de fevereiro 250
19 de janeiro 133 14 de fevereiro 226
20 de janeiro 111 15 de fevereiro 123
21 de janeiro 118 16 de fevereiro 255
22 de janeiro 160 17 de fevereiro 146
23 de janeiro 155 18 de fevereiro 199
24 de janeiro 204 19 de fevereiro 149
25 de janeiro 121 20 de fevereiro 66
26 de janeiro 121 21 de fevereiro 67

Fonte: Prefeitura de Taubaté



Reajuste salarial 
para trabalhadores 
do comércio
Os funcionários do comércio das cidades 
de Caçapava, Paraibuna e Jambeiro recebe-
ram 2,94% de reajuste salarial, após a assi-
natura da Convenção Coletiva de Trabalho 
2020/2021, realizada pelos presidentes 
dos Sindicatos Varejista de Taubaté e re-
gião, Dan Guinsburg, e dos Empregados no 
Comércio de São José dos Campos, Eurípe-
des Barsanulfo Gonçalves.

A partir deste mês, o salário base dos traba-

lhadores em geral passa de R$ R$ 1.487,00 
para 1.531,00. A data base da categoria é 
primeiro de setembro. 

Com isso, as diferenças retroativas deverão 
ser pagas de acordo com o salário de cada 
trabalhador, em até três vezes, sobre forma 
de abono.

Com o acordo assinado, as empresas que 
possuem funcionários deverão solicitar a 
Certidão de Regularidade Sindical. O docu-
mento significa que a empresa pode se uti-
lizar da CCT, gerando segurança jurídica na 
relação capital/trabalho. 

Mais informações pelo telefone 
(12) 3632-6570 ramal 2
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Ensino

A Secretaria de 
Educação de 
Taubaté iniciou 

ontem (22) o período de 
transferências entre as 
escolas da rede munici-
pal de ensino. Os interes-
sados podem solicitar a 
transferência até o dia 05 
de março.

As solicitações devem 
ser realizadas através do 
link “Matrícula on-line” 
no site: www.taubate.
sp.gov.br e no portal da 
educação www.educa-
caotaubate . sp .gov .br , 
onde há a opção “Trans-
ferência Interna”. O pro-
cedimento é semelhante 
aos de novas matrículas 
na rede e pode ser feito 
pelo celular.

Os pais devem preencher 
todos os campos obriga-
tórios do formulário, in-
clusive o R.A. (Registro 
Acadêmico). Os respon-
sáveis que não souberem 
o número, podem entrar 
em contato com as esco-
las de origem da matrí-
cula dos filhos para obte-
rem o R.A. do aluno. 

Essa informação é impor-
tante para não haver du-
plicidade de solicitação.

Caso os responsáveis 
não consigam solicitar a 
transferência pelo site, 
os mesmos poderão ir até 
a escola em que o aluno 
está matriculado e preen-
cher o formulário de so-
licitação de transferência 
entre escolas municipais. 
É importante que o pai ou 
responsável leve original 
e cópia do comprovante 
de endereço atual da fa-
mília e quando a criança 
possuir irmãos, a origi-
nal e cópia da certidão de 
nascimento dos irmãos.

A vaga será disponibi-
lizada a partir da geo-
localização informada 
pelo sistema e concedida 
na unidade escolar onde 
houver disponibilidade 
para novas matrículas, 
dentro da zona de abran-
gência do novo endereço 
da família. A transferên-
cia somente será conside-
rada após a efetivação da 
mesma na escola de des-
tino das crianças.

Escolas municipais iniciam 
período de transferências

Os pais e 
responsáveis
pelos alunos 

podem 
solicitar a 

transferência 
até o dia 

05 de março
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RoTARY CLUB

No dia 23 de fevereiro de 1905, 
Paul Harris, advogado, formou 
o Rotary Club de Chicago para 

que profissionais de diferentes setores 
pudessem trocar ideias e fazer amiza-
des duradouras. Com o tempo, o Rotary 
gradativamente ampliou seu alcance e 
visão para serviços humanitários. Hoje, 
os associados têm um longo histórico 
de trabalhos sociais, atendendo as ne-
cessidades de suas comunidades e do 
mundo todo.

O Rotary International é uma associação 
mundial de mais de 35 mil Rotary Clubs 
espalhados em cerca de 200 países e re-
giões geográficas. Os associados são cha-
mados rotarianos e integram uma rede 
global de cerca de 1,2 milhão de líderes 
profissionais e empresariais, que dedi-
cam tempo e conhecimentos a serviço de 
suas comunidades e do mundo.

Nestes 116 anos o Rotary teve participa-
ção em diversas atividades como:

•O Rotary e a Organização das 
Nações Unidas (ONU) têm um 

histórico compartilhado de trabalho 
em prol da paz e de questões huma-

nitárias em todo o mundo. 

•O Rotary tem o maior status 
consultivo oferecido a uma organi-

zação não governamental no Conse-
lho Econômico e Social da ONU.

•Os trabalhos se concentram em seis 
áreas de enfoque para minimizar os 
impactos causados das necessidades 

humanas mais urgentes:

Paz e prevenção/resolução de conflitos;

Prevenção e tratamento de doenças;

Recursos hídricos e saneamento;

Saúde materno-infantil;

Educação básica e alfabetização;

Desenvolvimento econômico 
e comunitário.

•Em 1917 deu-se origem a Fundação Ro-
tária, através da ideia de Arch Klumph 
de abrir um fundo para “fazer o bem no 
mundo”. Graças à sua visão e dedicação, 
e à generosidade extraordinária de rota-
rianos do mundo inteiro, a Fundação é 
hoje uma entidade respeitada que serve 
como referência mundial em serviços hu-
manitários. Desde que foi aberta a Fun-
dação Rotária investiu cerca de US$ 4 
bilhões em iniciativas sustentáveis e de 
grande impacto;

Em 2019, a Fundação financiou 1.117 
projetos ao custo de US$ 80 milhões: Em 
2020, a Fundação financiou 1.344 projetos 
ao custo de US$ 104 milhões:

Pólio Plus, desde o seu lançamento em 
1985, o Rotary e seus parceiros ajudaram 
a reduzir o número de casos da doença de 
350.000 por ano para em 2020, 56 no Afe-
ganistão e 84 no Paquistão, uma 99,9% 
de redução, contribuímos com mais de 
US$1,3 bilhão e incontáveis horas de tra-
balho voluntário para proteger mais de 
dois bilhões de crianças em todo o mundo.

Os rotarianos se fortalecem através do 
relacionamento entre os associados, 
criando amizades e muitas vezes até re-
lacionamentos comerciais.  É através das 
reuniões semanais e o convívio com seus 
pares que essa amizade se forma. 

Durante as reuniões em geral há uma re-
feição (café da manhã, almoço ou jantar) 
e pode-se usufruir de palestras de assun-
tos diversos de interesse do grupo, que 
podem ou não ter relação com o Rotary. 
Durante a reunião os associados do clube 
recebem de seu presidente e outros ora-
dores informações sobre os trabalhos do 
clube e oportunidades para servir à socie-
dade junto com o grupo. 

O ambiente é descontraído e sempre cen-
trado na amizade e no companheirismo. 

Também há diversas opções de ativida-
des, mas não são obrigatórias, diversos 
eventos rotários, organizados pelo clube 
e pelo Distrito, como fóruns, conferên-
cias, seminários, treinamentos, eventos 
sociais e até de companheirismo, assim 
como a possibilidade da participação em 
reuniões e eventos de outros clubes, mas 
são todos opcionais - o associado pode ou 
não participar, conforme sua disponibili-
dade. 

Há também a possibilidade de participa-
ção direta nos projetos sociais de seu clu-
be, trabalhando junto a entidades ou em 
eventos beneficentes, conforme também 
sua disponibilidade e vontade de partici-
pação. 

Participem conosco destas iniciativas, 
venham nos conhecer!! 

Nossas reuniões acontecem às quartas-
feiras às 20 horas, na Casa da Amizade, 
localizada à Av. da Saudade, 81, Jardim 

Humaitá, Taubaté/SP.

Por: Rodrigo Ronconi dos 
Santos Abrahão de Barros

Diretor da Imagem Pública do 
Rotary Club de Taubaté

rotaryclubdetaubate@hotmail.com 

Associação Mundial: 116 anos 
de Rotary International



05
VOZ DOVALE

esportes
FUTEBOL

Na manhã do 
último sá-
bado (20), o 
Esporte Clu-

be Taubaté entrou em 
campo no estádio do 
Joaquinzão para a reali-
zação de mais um jogo-
treino visando a disputa 
do Campeonato Paulista 
da Série A2.

Enfrentando o time do 
Resende/RJ, da Primei-
ra Divisão do futebol do 
Rio de Janeiro, o Bur-
ro da Central venceu o 
confronto pelo placar de 
2x0 com gols de Tadeu e 
Buchecha.

Primeiro 
TemPo

O técnico Toninho Cecí-
lio colocou em campo a 
seguinte formação titu-
lar: Fábio; Rhuan, Fer-
reira, Oliveira e Ander-
son Santos; Elias Ceará, 
Betinho e Esquerdinha; 
Marcelinho, Luiz Fer-
nando e Tadeu.

Em uma primeira etapa 
movimentada, e com os 
dois times criando opor-
tunidades para abrir o 
placar, o Taubaté mar-
cou seu primeiro gol no 
jogo com o atacante Ta-
deu, de cabeça, após co-
brança de escanteio do 
meio Esquerdinha.

“Marcar um gol, pra 
mim, é muito importante. 
Sabemos que o campeo-
nato vai exigir muito. Ne-
nhum time conquista um 
acesso com apenas onze 
jogadores. A diretoria e 
a comissão técnica traba-
lharam exaustivamente 
para contratar atletas com 
experiência e competên-
cia. Todos os jogadores 
serão importantes. Os ti-
mes ainda estão investin-
do nas contratacões, mas 
o Taubaté virá forte para 
o acesso”, disse Tadeu.

Segundo 
TemPo

Assim como nos testes 
anteriores, o comandan-
te do Burro da Central 
realizou diversas altera-
ções durante a segunda 
etapa da partida. 

Desta vez, o técnico co-
locou em campo dez jo-
gadores que iniciaram 
como suplentes, entre 
eles o volante Buchecha, 
que nos minutos finais 
do jogo anotou o segun-
do gol taubateano dan-
do números finais a par-
tida. “Fizemos um jogo 
muito intenso, com espí-
rito de competição. Pedi 
isso, preciso ter esse 
espírito igual ou muito 
próximo do campeona-
to. A ambição da vitó-
ria precisa também ser 

trabalhada”, destacou o 
técnico Toninho Cecílio.

ÚlTimo TeSTe

A partida diante do Re-
sende/RJ foi a última do 
Burro da Central na fase 
de preparação para a Sé-
rie A2. Nos demais jogos 
preparatórios, o Taubaté 
venceu o Mauá/SP, por 
5x1, e empatou com o 
Volta Redonda/RJ, 1x1.

“Encerramos os jogos-
treinos oficiais com uma 
vitória boa, um adver-
sário que vem se pre-
parando para a Primei-
ra Divisão do Carioca. 
Estou satisfeito porque 
vimos evolução, não só 
no posicionamento dos 
jogadores, soltando fi-
sicamente, mas princi-
palmente porque esses 
adversários nos fizeram 
ver os defeitos e fomos 
corrigindo. Erramos 
bem pouco coisas que 
estávamos cometendo 
em excesso”, disse o co-
mandante do Alvi Azul.

JogoS-TreinoS

06/02 
Taubaté 5x1 mauá/SP

13/02 – Taubaté 1x1 
Volta redonda/rJ

20/02 
Taubaté 2x0 resende/rJ

Esporte Clube Taubaté fechou de maneira invicta sua preparação para a Série A2

 Jogo-treino: Burro da Central 
 derrota o Resende/RJ

Bruno Castilho/EC Taubaté

Vale  do  Paraíba  |  Terça  -  Feira  |  23  de  Fevereiro  de  2021

Volante Betinho em ação diante do time do  Resende

Burro da Central estreia dia 2 no Estadual

Atacante Tadeu marcou o primeiro gol da partida
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Prefeitura MuniciPal  de taubaté

ATOS OFICIAIS

www.taubate.sp.gov.br

 
 
 
 
 
 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no Processo 
Seletivo nº 003/2021, para a função de Médico Especialista – Pneumologia – de acordo com a Lei 
Complementar nº 173, publicada no Diário Oficial da União em 28/05/2020 -, para comparecer 
IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 01/03/2021 – segunda-feira, na Área de Recursos Humanos, 
localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 
12h e das 13h às 17h, mediante agendamento. O agendamento deve ser realizado através do telefone 
3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência da vaga ofertada. 

Nome CPF Classificação 
RENATO MARCELO DA SILVA 288.498.198-54 01 

 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo 
Seletivo nº 003/2021, para a função de Médico – de acordo com a Lei Complementar nº 173, 
publicada no Diário Oficial da União em 28/05/2020 -, para comparecerem IMPRETERIVELMENTE 
até o próximo dia 01/03/2021 – segunda-feira, na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix 
Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 12h e das 13h às 17h, 
mediante agendamento. O agendamento deve ser realizado através do telefone 3625-5130. O não 
comparecimento caracterizará desistência da vaga ofertada. 

Nome CPF Classificação 
ANTONIO ROBERTO BARBOZA FARIAS 162.148.205-78 01 
KARLA JEANNE MENDES HOLANDA 707.236.053-00 02 
LILIANE LACERDA DE ANDRADE MELLO 138.440.658-14 03 
ALESSANDRA BICEGO FIGUEIREDO 022.015.597-67 04 
VITOR LOPES RIEMMA 356.356.948-70 05 
NATHALIA MARIA REIS HYPOLITO 339.753.938-23 06 
CAROLINE SOARES E FARIAS 021.370.885-09 07 
SIMONE MARINHO OLIVEIRA 097.791.308-29 08 
STEFANIE MARIA MOURA PELOGGIA 358.156.258-84 09 

 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo 
Seletivo nº 003/2021, para a função de Técnico de Enfermagem – de acordo com a Lei Complementar 
nº 173, publicada no Diário Oficial da União em 28/05/2020 -, para comparecerem 
IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 01/03/2021 – segunda-feira, na Área de Recursos Humanos, 
localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 
12h e das 13h às 17h, mediante agendamento. O agendamento deve ser realizado através do telefone 
3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência da vaga ofertada. 

Nome CPF Classificação 
MARIANNE CORTEZ DA SILVA 402.551.958-50 01 
ALEX DO ESPIRITO SANTO FELICIANO 383.338.458-19 02 
JACIRA SANTOS DA SILVA 116.440.388-54 03 
PAULO CESAR DE OLIVEIRA 057.872.658-07 04 
TERESINHA ALMADA MELRO 144.611.068-02 05 

 
Prefeitura Municipal de Taubaté DESCLASSIFICA os candidatos abaixo relacionados, aprovados no 
Processo Seletivo nº 003/2021, para a função de Médico, por não atenderem ao § 2º do artigo 4º da Lei 
Complementar nº 361/2015.  

Nome CPF Classificação 
KARLA JEANNE MENDES HOLANDA 707.236.053-00 02 
SIMONE MARINHO OLIVEIRA 097.791.308-29 08 

 
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 01/03/2021 – segunda-feira, na Área de Recursos Humanos, 
localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 
12h e das 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 
ENIZILDA APARECIDA MESSIAS PEREIRA DO 
NASCIMENTO 

316.607.848-75 12 

RICARDO BOMTEMPO DE SOUZA 339.288.298-40 13 
 
Prefeitura Municipal de Taubaté DESCLASSIFICA os candidatos abaixo relacionados, aprovados no 
Processo Seletivo nº 004/2019, para a função de Técnico em Farmácia, por não atenderem ao item 8.2 do 
edital. 
Nome CPF Classificação 
HELENA MARIA DE ANDRADE 075.174.158-24 01 
MÔNICA CANDIDO DE OLIVEIRA 072.390.208-94 02 

 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso 
Público nº 015/2019, para o cargo de ENFERMEIRO – 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 01/03/2021 – segunda-feira, na Área de Recursos Humanos, 
localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 

12h e das 13h às 17h, mediante agendamento. O agendamento deve ser feito através do telefone 3625-
5130.  O não comparecimento caracterizará desistência. 

Nome CPF Classificação 
LETICIA APARECIDA MIGUEL BORDINHON 409.381.958-08 5 
CIOMARA APARECIDA DE LIMA SILVA 284.959.658-28 6 

 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA a candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso 
Público nº 005/2018, para o cargo de TÉCNICO EM VETERINÁRIA– 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 
comparecer IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 01/03/2021 – segunda-feira, na Área de 
Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta 
cidade, das 08h às 12h e das 13h às 17h, mediante agendamento. O agendamento deve ser feito através do 
telefone 3625-5130.  O não comparecimento caracterizará desistência. 

Nome CPF Classificação 
SABRINA MEIRELES DA SILVA 492.475.298-32 2 

 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA a candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso 
Público nº 007/2015, para o cargo de MONITOR DE OFÍCIOS - CORTE E COSTURA para comparecer 
IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 01/03/2021 – segunda-feira, na Área de Recursos Humanos, 
localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 
12h e das 13h às 17h, mediante agendamento. O agendamento deve ser feito através do telefone 3625-
5130.  O não comparecimento caracterizará desistência. Conforme Processo Administrativo nº 
22611/2020 e Processo Judicial nº 1002234-08.2020.8.26.0625. 

Nome CPF Classificação 
ISABEL CRISTINA SIQUEIRA CAMARGO 071.259.218-09 1 

 
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0222/2020 
ALTERAÇÃO DE GESTOR 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: S. L. 
CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ME PROCESSO: 19.821/20 CONTRATO: 0222/2020 
ASSINATURA:  22/02/2021 OBJETO: ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO 
CONTRATO CELEBRADO EM 25/06/2020 E ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA EM 23/12/2020 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/20 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 DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0482/2020 
ALTERAÇÃO DE GESTOR 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: S. L. 
CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA. - ME PROCESSO: 37.006/20 CONTRATO: 0482/2020 
ASSINATURA: 22/02/2021 OBJETO: ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO 
CONTRATO CELEBRADO EM 30/12/2020 E ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA EM 20/01/2021 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 05/20 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 DO 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0344/2019 
ALTERAÇÃO DE GESTOR 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: SERVIÇO 
SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PROCESSO: 15.987/19 CONTRATO: 0344/2019  ASSINATURA: 
17/02/2021 OBJETO: ALTERAR A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO CELEBRADO EM 
03/06/2019 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 71/19 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 DO 4º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0344/2019 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÈ CONTRATADA: SERVIÇO 
SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PROCESSO: 15.987/19 CONTRATO: 0344/2019 ASSINATURA: 
17/02/2021 OBJETO: SUSPENSÃO TEMPORÁRIA POR 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) 
DIAS, OU SEJA, ATÉ 30/06/2021 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 71/19 
FUNDAMENTOS: EM FACE DO PERMITIDO NO ARTIGO 78, INCISO XIV, DA LEI FEDERAL    
Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES. 
 
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0075/2020 PRORROGAÇÃO DE 
CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÈ CONTRATADA: F. B. GIANICO 
TAUBATÉ - ME PROCESSO: 63.695/19 CONTRATO: 0075/2020 ASSINATURA:  22/02/2021 
OBJETO: PRORROGAR O CONTRATO CELEBRADO EM 04/03/2020 VIGÊNCIA: 12 MESES ( 
ATÉ 03/03/2022 ) VALOR:  R$ 567.051,24  MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 298/19 
FUNDAMENTOS: EM FACE DO PERMITIDO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL        
Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES. 
 
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0781/2017 
RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: S. O. PONTES 
ENGENHARIA LTDA. PROCESSO: 52.439/2015 CONTRATO: 0781/2017 ASSINATURA: 
22/02/2021 OBJETO: RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO CELEBRADO EM 
08/12/2017 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 16/15 FUNDAMENTOS: ARTIGO 
79, INCISO II, DA LEI FEDERAL 8.666/93 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES. 
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Atos oficiais
Edital de Proclamas de TaubatéEXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: CIRÚRGICA SÃO 
JOSÉ LTDA. PROCESSO: 54.017/20 ASSINATURA: 22/02/2021 OBJETO: EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 
OU ORAL, LÍQUIDA, NORMOCALÓRICA,  VALOR ESTIMADO: R$ 53.760,75 VIGÊNCIA: 12 
(DOZE) MESES MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 
284/20 PROPONENTES: 07. 
 
PORTARIA Nº   492 , DE 22 DE FEVEREIRO 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 14.079/2018, 
R E S O L V E: 
Considerar cessados, com fundamento no § 1º, do Art. 226, da Lei Complementar nº 001, de 04 de 
dezembro de 1990, a contar de 18/02/2021, os efeitos da Portaria nº 471, de 06 de março de 2018, que 
concedeu ao servidor DANIEL MACHADO DE TOLEDO – matrícula 34579, titular do cargo de 
Escriturário, licença para o trato de assuntos particulares.  
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  22 de fevereiro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA SEMOB Nº 05, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021 
TIAGO OLIVEIRA DIAS, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA, 
respondendo pelo expediente da Secretaria de Mobilidade Urbana, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando que não houve candidatos representantes das áreas de assistência e promoção das pessoas 
com deficiência para composição do Conselho Municipal de Transportes. 
R E S O L V E:  
Art. 1º. Publicar os prazos e as datas previstas no Art. 12 do Decreto nº 14.787, de 12 de agosto de 2020, 
que regulamenta a composição do Conselho Municipal de Transporte Coletivo, para as inscrições dos 
representantes das áreas de assistência e promoção das pessoas com deficiência, a saber: 
I - Estão abertas as inscrições, a partir da data da publicação desta Portaria até a data de 26/02/2021, no 
horário das 8h às 16h, na SEMOB, sito à Rua Marechal Arthur da Costa e Silva, nº 1435, Jaboticabeiras, 
nesta cidade, mediante a apresentação a que se refere o art. 4º do Decreto supramencionado; 
II – A Divulgação dos candidatos ocorrerá na data de 02/03/2021, e será publicada no Diário Oficial do 
Município; 
III - A votação popular será na data de 08/03/2021, das 15h às 17h, no Departamento de Transporte 
Público, localizado na Rua Marechal Arthur da Costa e Silva, nº 1435, Jaboticabeiras, nesta; 
Parágrafo único – Caberá recurso no prazo de 02 dias, a contar após a publicação oficial dos incisos 
anteriores; 
IV – A reunião de posse e primeira reunião ordinária para a escolha da mesa diretora será realizada na 
data de 25/03/2021, às 10h, na SEMOB, Rua Marechal Arthur da Costa e Silva, nº 1435, Jaboticabeiras, 
nesta, podendo os integrantes participar de forma remota em razão da Pandemia do COVID-19. 
2º.  Designar ainda, para compor a Comissão Especial de Votação do CMTC – Conselho Municipal de 
Transportes Coletivo, na condução dos trabalhos de votação popular dos representantes das áreas de 
assistência e promoção das pessoas com deficiência, a saber: 
EDSON AMERICO FERREIRA, matr. 47988 
CLODOALDO ANDRADE JUNIOR, matr. 47977 
DEIVID WILSON DOS SANTOS, matr. 35.245 
§1º Os trabalhos serão presididos pelo primeiro que será auxiliado pelos demais membros. 
§2º A comissão de votação será, automaticamente, dissolvida, após homologação da votação feita pelo 
Prefeito, assim que publicada no Diário Oficial do Município. 
§3º Os serviços prestados pelos servidores nomeados serão considerados de relevância para o Município, 
sem qualquer tipo de remuneração devida. 
Art. 3º. Publique-se e registre-se. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 22 de fevereiro de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
Dr. Tiago Oliveira Dias 
Respondendo pelo expediente da Secretaria de Mobilidade Urbana 
 
PORTARIA SEPLAN Nº 02, 19 de fevereiro de 2021 
LUCIO FÁBIO ARAÚJO, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições e com 
o fundamento no art. 2º do Decreto nº 13.123, de 26 de setembro de 2013 
RESOLVE: 
1 - Autorizar o Secretário de Planejamento, a dirigir Veículo Oficial Municipal, conforme segue: 

Nome Matricula CNH VEÍCULO 
LÚCIO FÁBIO ARAÚJO 48028 02136495706 Leve 
LENINA DE PAULA SANTOS LEAL 24592 00776159929 Leve 

Secretaria de Planejamento, aos 19 de fevereiro de 2020 
Lucio Fábio Araújo 
Secretário de Planejamento 
 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIAS 

578 19/02/2021 

Considerar readaptada a servidora ROSANA ELISETE PEREIRA – 
matrícula 22349, – titular do cargo de Braçal, lotado na Secretaria de Obras, 
por 60 (sessenta) dias, no período de 18/02/21 a 19/04/21, devendo exercer 
as funções que lhe forem atribuídas junto a Secretaria de Obras, na forma do 
disposto no artigo 93 da Lei Complementar 01, de 4 de dezembro de 1990. 

579 19/02/2021 
Considerar readaptado o servidor GILSON CASTRO ALVES – matrícula 
22125, – titular do cargo de Braçal, lotado na Secretaria de Serviços 
Públicos, por 01(um) ano, no período de 18/02/21 a 18/02/22, devendo 

exercer as funções que lhe forem atribuídas junto a Secretaria de Serviços 
Públicos, na forma do disposto no artigo 93 da Lei Complementar 01, de 4 de 
dezembro de 1990. 

580 19/02/2021 

Considerar readaptado o servidor ANTONIO HENRIQUE ILARIO – 
matrícula 25228, – titular do cargo de Servente, lotado na Secretaria de 
Educação, por 02 (dois) anos, no período de 18/02/21 a 18/02/23, devendo 
exercer as funções que lhe forem atribuídas junto a Secretaria de Educação, 
na forma do disposto no artigo 93 da Lei Complementar 01, de 4 de 
dezembro de 1990. 

581 19/02/2021 

Considerar readaptado o servidor CLAUDIO LUIZ PEREIRA DOS 
SANTOS – matrícula 45931, – titular do cargo de Braçal, lotado na 
Secretaria de Obras, por 90 (noventa) dias, no período de 18/02/21 a 
19/05/21, devendo exercer as funções que lhe forem atribuídas junto a 
Secretaria de Obras, na forma do disposto no artigo 93 da Lei Complementar 
01, de 4 de dezembro de 1990. 

582 19/02/2021 

Considerar readaptado o servidor EDUARDO LUIS DA SILVA – matrícula 
35119, – titular do cargo de Professor III de Música, lotado na Secretaria de 
Educação, por 01 (um) ano, no período de 18/02/21 a 18/02/22, devendo 
exercer as funções que lhe forem atribuídas junto a Secretaria de Educação, 
na forma do disposto no artigo 93 da Lei Complementar 01, de 4 de 
dezembro de 1990. 

583 19/02/2021 

Considerar readaptado o servidor LEANDRO MARCONDES CONTIERO – 
matrícula 24542, – titular do cargo de Braçal, lotado na Secretaria de 
Mobilidade Urbana, por 60 (sessenta) dias, no período de 18/02/21 a 
19/04/21, devendo exercer as funções que lhe forem atribuídas junto a 
Secretaria de Mobilidade Urbana, na forma do disposto no artigo 93 da Lei 
Complementar 01, de 4 de dezembro de 1990. 

584 19/02/2021 

Considerar readaptada a servidora VALERIA AP DE ANDRADE 
RODRIGUES DO SANTOS – matrícula 35280, – titular do cargo de 
Servente, lotado na Secretaria de Saúde, por 180 (cento e oitenta) dias, no 
período de 18/02/21 a 17/08/21, devendo exercer as funções que lhe forem 
atribuídas junto a Secretaria de Saúde, na forma do disposto no artigo 93 da 
Lei Complementar 01, de 4 de dezembro de 1990. 

585 19/02/2021 
Retificar a Portaria D.A. nº 550, de 01 de fevereiro de 2021, para constar que 
a servidora deve exercer as funções que lhe forem atribuídas junto a 
Secretaria de Saúde e não como constou anteriormente. 

 
PROCESSO Nº. 9.776/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 208/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de medicamento, constante no presente processo, a favor da 
empresa: MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME, no valor de R$ 
6.475,00 (Seis mil quatrocentos e setenta e cinco reais). 
G.P., aos 18/02/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
                                                  PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 9.885/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/20 
D E S P A C H O:  Autorizo aquisição de equipamentos hospitalares, constante no presente processo, a 
favor da empresa: ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP, no valor de R$ 3.980,00 (Três mil 
novecentos e oitenta reais);  
  G.P, aos 18/02/2021 
               JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
                                                          PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 9.835/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 213/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de material medico hospitalar, constante no presente processo, a 
favor da empresa: CQCTECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA, no valor de R$ 
3.600,00 (Três mil e seiscentos reais);  
G.P., aos 18/02/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
                                                  PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº 9.572/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de insulinas, constante no presente processo, a favor da 
empresa: DAKFILM COMERCIAL LTDA., no valor total de R$ 108.971,50 (Cento e oito mil 
novecentos e setenta e um reais e cinquenta centavos); 
G.P, aos 17/02/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº.  9.461/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor das 
empresas:PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA, no valor de R$ 2.640,00 (Dois mil seiscentos e 
quarenta reais);CIAMEDDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no valor de R$ 
11.970,00 (Onze mil novecentos e setenta reais);DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, no valor de R$ 14.006,60 (Catorze mil e seis reais e 
sessenta centavos); Totalizando em R$ 28.616,60 (Vinte e oito mil seiscentos e dezesseis reais e sessenta 
centavos); 
  G.P, aos 17/02/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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PROCESSO Nº.  10.094/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 373/19 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de pneus para veículos pertencentes à frota patrimonial, 
constante do presente processo, a favor dasempresas:CVTYRES EIRELI, no valor de R$ 390,00 
(Trezentos e noventa reais); ZEUS COMERCIAL EIRELI EPP, no valor de R$ 950,00(Novecentos e 
cinquenta reais); Totalizando em R$ 1.340,00 (Um mil trezentos e quarenta reais); 
  G.P., aos 18/02/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 10.043/21 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a contratação de empresa especializada em locação de máquinas e 
caminhões, constante do presente processo, a favor das empresas: MARCELO BENEDITO DOS 
SANTOS-ME, no valor de R$ 6.624,00 (Seis mil seiscentos e vinte e quatro reais); COMERCIAL 
ECOMIX EIRELI EPP, no valor de R$ 111.456,00 (Cento e onze mil quatrocentos e cinquenta e seis 
reais). Totalizando R$ 118.080,00 (Cento e dezoito mil e oitenta reais). 
  G.P, aos 18/02/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 9.551/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor da 
empresa: CIRÚRGICASÃO JOSE LTDA, no valor de R$ 6.210,00 (Seis mil duzentos e dez reais). 
  G.P, aos 17/02/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 9.746/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 68/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de recarga de gás liquefeito de petróleo P45, constante do 
presente processo, a favor da empresa: LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELI EPP,no valor de R$ 
7.293,00 (Sete mil duzentos e noventa e três reais); 
G.P, aos 19/02/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº.  9.687/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor das 
empresas: CIRURGICA SÃO JOSE LTDA, no valor de R$ 111.958,35 (Cento e onze mil novecentos e 
cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos); LUMAR COMERCIODE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA, no valor de R$ 9.120,00 (Nove mil cento e vinte reais); 
SOMA/SPPRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no valor de R$ 58.560,80 (Cinquenta e oito mil 
quinhentos e sessenta reais e oitenta centavos); COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, no 
valor de R$ 183,75 (Cento e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos); LABORATORIO TEUTO 
BRTASILEIRO S/A, no valor de R$ 13.728,00 (Treze mil setecentos e vinte e oito reais);ACACIA 
COMERCIODE MEDICAMENTOS EIRELI, no valor de R$ 258.125,44 (Duzentos e cinquenta e oito 
mil cento e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos); Totalizando em R$ 451.676,34 
(Quatrocentos e cinquenta e um mil e seiscentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos); 
G.P, aos 19/02/2021 
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 16/21, que cuida  da contratação de empresa especializada em publicação de avisos 
de licitação e afins em jornal diário de grande circulação no estado de São Paulo, por um período de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da administração, até o 
limite da Lei, com encerramento dia 08.03.21 às 08h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço 
eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 18/21, que cuida do registro de preços para eventual aquisição de equipamentos 
hospitalares, por um período de 12 meses, improrrogáveis, com encerramento dia 08.03.21 às 08h30.  A 
sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 01/21 – Edital I, que cuida  do  registro de preços para eventual aquisição de 
insumos (seringa para insulina) para o Programa de Diabetes, por um período de 12 meses, 
improrrogáveis, com encerramento dia 08.03.21 às 14h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte 
endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
PMT, aos 22.02.2021. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR – Prefeito Municipal. 
 
LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA 

AV. DOM PEDRO I, 7777 - PIRACANGAGUA 
TAUBATÉ-SP 
12091-000 
PROCESSO ADM.: nº 31.004/2019 
Comunicamos V.Sª que seu pedido de comunicamos que seu pedido de cancelamento da guia nº 
4330435, no valor de R$ 9.564,50 (nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), 
referente ao Auto de Infração nº 02/03/2016, constante do Processo Adm. nº 31.004/2019, foi 
DEFERIDO, devendo V.Sª comparecer à Divisão de Controle de Arrecadação, no prazo de 20(vinte) 
dias, a contar do recebimento desta, para retirar nova guia de recolhimento referente ao Auto de Infração 
02/03/2016, no valor principal correto de R$ 1.333,95 (um mil, trezentos e trinta e três reais e noventa e 
cinco centavos). 
Divisão de Controle da Arrecadação, aos 22 de fevereiro de 2021. 
Victor Magalhães Salgado 
Chefe da Divisão 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
PROCESSO SELETIVO N° 005/2021 
A Comissão do Processo Seletivo, faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que estarão abertas as inscrições com vistas à contratação temporária de 
profissionais para o desempenho das funções abaixo relacionadas, bem como para a formação de cadastro 
de reserva, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias podendo, a critério da Prefeitura Municipal de 
Taubaté, ser prorrogado, nos termos da Lei Complementar 361/2015. 
I – DA FUNÇÃO, SALÁRIO E PRÉ-REQUISITOS 

Função Vagas Salário Carga 
Horária 

Pré-Requisitos 

Médico 
Especialista - 
Infectologia 

01 
R$ 3.695,95 + 
ANU¹ 

20 Horas 
Semanais 

Nível Universitário Completo; Título de 
Especialista Reconhecido pelo CRM; 
Inscrição no Órgão de Classe. 

Médico ESF 01 
R$ 6.638,08 + 
ANU¹ 

40 Horas 
Semanais 

Nível Universitário Completo; Inscrição no 
Órgão de Classe. 

¹ Adicional de Nível Universitário 
1.1. O Candidato contratado deverá prestar serviços dentro do horário estabelecido pela Administração, 
diurno/noturno, em dias úteis ou não, em atendimento aos interesses da Municipalidade. 
1.2. A Prefeitura Municipal de Taubaté estima convocar, durante o prazo de vigência do processo seletivo, 
a quantidade de candidatos discriminada na Coluna “Vagas” do quadro constante do item I deste Edital. 
1.3. A Prefeitura Municipal de Taubaté poderá, durante a vigência deste processo seletivo, convocar 
candidatos classificados de acordo com suas necessidades. 
1.4. As atribuições da função é aquela descrita no Anexo I deste Edital. 
II – DAS INSCRIÇÕES 
2.1. A inscrição implica no pleno conhecimento e aceitação expressa de todas as normas e condições 
estabelecidas neste Edital. 
2.2. As inscrições serão feitas somente via Internet, através do site www.taubate.sp.gov.br, no período 
das 9h do dia 24 de fevereiro de 2021 às 18h do dia 04 de março de 2021. 
2.3. Por se tratar de Processo Seletivo Simplificado a ser realizado em etapa única, englobando apenas a 
apresentação de títulos, não haverá cobrança de taxa de inscrição para nenhuma das funções constantes 
neste Edital. 
2.4. A Comissão Especial não se responsabilizará por solicitação de inscrição pela internet não recebida 
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como de quaisquer outros fatores que impossibilitem o recebimento dos dados. 
2.5. Todas as informações prestadas ou omitidas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, reservando-se à Comissão Especial o direito de anular a inscrição e todos os atos decorrentes 
do fato de o candidato não digitar este documento oficial de forma completa, correta e legível e/ou de 
fornecer dados comprovadamente inverídicos ou falsos, ainda que esses dados sejam retificados 
posteriormente, em qualquer fase do processo seletivo ou após a contratação. 
2.5.1 Será desclassificado do Processo Seletivo o candidato que não preencher a pontuação referente aos 
pré-requisitos da função na Ficha de Inscrição On-line. 
2.6 Após o candidato concluir o preenchimento da Ficha de Inscrição On-line e confirmar o envio da 
mesma, não será possível a edição dos dados enviados. Cabe ao candidato a conferência dos dados 
informados antes da conclusão e efetivação da inscrição 
2.7 O candidato responde administrativamente, civil e criminalmente pelas informações prestadas na sua 
inscrição. 
2.8 O candidato ao se inscrever estará declarando, sob as penas da lei que, após a habilitação no processo 
seletivo, no ato da sua contratação, irá satisfazer às seguintes condições: 
• Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português a quem foi conferida igualdade de 
condições, previstas na Constituição Federal; 
• Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
• Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
• Preencher as exigências da função segundo o que determinam a Lei e o Quadro Geral de Vagas do 
item I deste Edital; 
• Haver cumprido as obrigações com o Serviço Militar, se do sexo masculino; 
• Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidades por prática de atos desabonadores; 
• Não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
• Gozar de boa saúde física e mental, comprovada em exame médico realizado pelo Serviço Médico 
Oficial do Município – SMOM; 
III - DA INSCRIÇÃO PARA CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
3.1. Haja vista a quantidade de vagas inicialmente ofertadas no presente processo seletivo, não haverá 
reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência. Os candidatos portadores de deficiência 
habilitados só serão convocados quando a aplicação do percentual de reserva de vagas (5%) sobre o 
número de vagas abertas para a respectiva função alcançar o índice mínimo de igual ou superior a 1 vaga, 
ou seja, a cada fração de 20 candidatos convocados, a 20ª vaga será destinada aos portadores de 
deficiência física ou sensorial, obedecida a sua respectiva ordem de classificação. 
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3.2. A perícia médica realizar-se-á de acordo com a legislação vigente. 
3.3. O candidato participará do processo seletivo em igualdade de condições com os demais, no que tange 
ao conteúdo, aos critérios de avaliação, às datas, aos horários e ainda, aos demais critérios fixados neste 
edital. 
3.4. As vagas reservadas aos portadores de deficiência ficarão liberadas se não tiver ocorrido inscrição ou 
aprovação desses candidatos, nos termos do Decreto Federal nº 3.298/99. 
3.5. O candidato deverá indicar, no ato da inscrição, que é portador de deficiência, bem como o CID 
(Código Internacional de Doenças) correspondente. 
3.6. Quando convocado para a contratação, o candidato deverá se apresentar à Divisão de Pericias 
Médicas do Município – DPM, para verificação da compatibilidade de deficiência com o exercício das 
atribuições da função, portando laudo médico que ateste a espécie e o grau ou nível da deficiência. 
3.7. Será excluído do processo seletivo o candidato que tiver deficiência atestada pelo DPM como sendo 
considerada incompatível com as atribuições da função. 
3.8. Serão consideradas deficiências aquelas conceituadas pela medicina especializada, de acordo com os 
padrões mundialmente estabelecidos e a legislação aplicável à espécie, e que constituam inferioridade que 
implique grau acentuado de dificuldade para integração social. 
3.9. Não serão considerados como deficiência os distúrbios passíveis de correção. 
3.10. Após a admissão, os candidatos com necessidades especiais não poderão utilizar-se de sua 
deficiência para justificar a solicitação de concessão de readaptação da função ou para requerer 
aposentadoria por invalidez. 
 
IV – DAS PROVAS 
4.1. O presente processo seletivo será realizado em etapa única, compreendendo apenas e tão somente ao 
preenchimento completo da respectiva Ficha de Inscrição On-line, disponível no site da Prefeitura 
Municipal de Taubaté, dentro do período especificado no Capitulo II deste Edital. 
  
V – DA AVALIAÇÃO DOS TITULOS 
5.1 Será considerado 1 (um) ponto por Curso de Graduação concluído na área da Saúde, até o limite de 4 
(quatro) pontos. O Curso de Graduação só será considerado concluído após a colação de grau, incluindo o 
pré-requisito. 
5.2 Serão considerados 2 (dois) pontos por Curso de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização ou 
MBA) concluído na área da Saúde, até o limite de 4 (quatro) pontos. 
 
VI – DA CLASSIFICAÇÃO 
6.1. A pontuação obtida pelo candidato será calculada automaticamente, ou seja, para cada resposta do 
candidato às questões da ficha de inscrição on-line, será atribuída a pontuação correspondente. 
6.2. Ao término do período de inscrições, o sistema calculará a pontuação final de cada candidato e, 
considerando os critérios de desempate estabelecidos, determinará a Classificação Final. 
6.3. A classificação final dos candidatos será feita com base na soma dos pontos obtidos na Avaliação dos 
Títulos, em ordem decrescente de pontuação. 
6.4. No caso de empate, a classificação obedecerá a seguinte ordem de preferência: 
6.4.1. Idade, em favor do candidato mais velho. 
 
VII – DA HOMOLOGAÇÃO 
7.1. A homologação do Processo Seletivo será publicada no Diário Oficial do Município e no site 
www.taubate.sp.gov.br. 
7.2. O prazo de validade do Processo Seletivo será de 12 (doze) meses, contados da publicação de sua 
homologação, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Administração, de 
acordo com o disposto no artigo 37, inciso III, da Constituição Federal. 
7.3. A publicação da Classificação Final, com indicação dos nomes dos candidatos, número do CPF, nota 
final e classificação obtida, devidamente homologada, constituirá prova de habilitação no Processo 
Seletivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII – DA CONTRATAÇÃO 
8.1. A contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos 
aprovados, observada a necessidade da Prefeitura Municipal de Taubaté e o limite fixado pela 
Constituição e Legislação Federal com despesa de pessoal. 
8.2. Por ocasião da convocação, os candidatos classificados deverão apresentar, no prazo de 7 (sete) dias, 
documentos originais acompanhados de uma cópia que comprovem: 
8.2.1 Pré-requisitos para a contratação e que deram condições de inscrição, estabelecidos no quadro geral 
de vagas do item I deste Edital. 
8.3. A convocação, que trata o item anterior, será realizada através de publicação na Imprensa Oficial 
do Município e divulgação no site www.taubate.sp.gov.br. 
8.4. Os candidatos terão o prazo da convocação citada no item 8.2. para apresentação dos documentos 
discriminados a seguir, sendo original e cópia: RG; CPF; Título de eleitor; Declaração de Quitação 
Eleitoral (emitida pelo TSE atual); Cartão SUS; PIS/PASEP (documento emitido pela CEF ou BB); 
Reservista, se do sexo masculino; Certidão de Nascimento ou Casamento; Atestado de Antecedentes 
Criminais (emitido pela Polícia Civil ou Federal atual); declaração de Qualificação Cadastral regular 
(emitida pelo portal do eSocial atual); Diploma exigido em edital; 2 fotos 3x4 recentes, coloridas e iguais;  
Carteira de Trabalho – páginas de numeração/série e Qualificação Civil. 
8.5. Obedecida a ordem de classificação, os candidatos convocados serão submetidos a exame médico 
que avaliará sua capacidade física e mental no desempenho das tarefas pertinentes à função a que 
concorrem. 
8.5.1. A avaliação médica compreenderá a realização de exames básicos e complementares, se necessário, 
exames específicos da função e avaliação clínica, os quais serão realizados por médicos indicados pela 
Prefeitura Municipal de Taubaté. 
8.5.2. As decisões do Serviço Médico Oficial da Prefeitura Municipal de Taubaté serão de caráter 
eliminatório para efeito de contratação, são soberanas e delas não caberá qualquer recurso. 
8.6. Não serão aceitos no ato da contratação protocolos ou cópias dos documentos exigidos. As cópias 
somente serão aceitas se estiverem acompanhadas do original, para fins de conferência pelo órgão 
competente. 
8.7. O não comparecimento, quando convocado, implicará na sua exclusão e desclassificação em caráter 
irrevogável e irretratável do Processo Seletivo. 
8.8. Os candidatos classificados serão contratados pelo Regime Jurídico-Administrativo, nos termos do 
artigo 37, inciso IX da Constituição Federal c/c Lei Complementar nº 361/15. 
 
IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1. O presente Processo Seletivo tem a duração de 12 (doze) meses, podendo, a critério da Prefeitura 
Municipal de Taubaté, ser renovado por igual período. 
9.2. O presente Edital poderá ser consultado no site: www.taubate.sp.gov.br. 
9.3. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão, observados os princípios e 
normas que regem a administração pública. 
Taubaté, 22 de Fevereiro de 2021. 
CAMILA GUIMARÃES GALVÃO 
Presidente da Comissão Permanente de Concursos Públicos e Processos Seletivos 
ANEXO I 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO 
MÉDICO ESPECIALISTA 
Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento das 
afecções e anomalias de acordo com sua especialidade. Implementa ações para promoção da saúde. 
Elabora documentos. Difunde conhecimento da área médica e outras atividades correlatas a sua área de 
atuação de acordo com a sua formação profissional. Executa outras atividades correlatas. 
MÉDICO ESF 
Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para 
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover 
a saúde e o bem-estar do paciente no âmbito familiar. Executa outras atividades correlatas. 
 
 

PreFeiTura MuniciPal  de lagoinha

ATOS OFICIAIS

www.lagoinha.sp.gov.br

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021. PRO-
CESSO ADM. Nº 011/2021. OBJETO: O objeto da pre-
sente Chamada Pública é a aquisição parcelada 
de Hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar 
e do Empreendedor Familiar Rural para os Produ-
tores de Lagoinha – SP, para o atendimento ao Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, 
nos termos da Lei n.º 11.947, de 16/06/2009, Resolu-
ção n.º 26 do FNDE, de 17/06/2013 e Lei n. 14.591/11 
– PPAIS. Entrega dos envelopes: 23/02/2021 a 
16/03/2021 às 09:30 horas no Paço Municipal. Aber-
tura dos envelopes 16/03/2021 às 09:30 horas. O 
Edital poderá ser retirado na Prefeitura, ou no 
site www.lagoinha.sp.gov.br. Informações pelo te-
lefone (12) 3647-1201.

AVISO DE LICITAÇÃO. P.A. Nº 09-2021 – P.E Nº 03-
2021. O prefeito Municipal da Prefeitura Muni-
cipal de Lagoinha-SP, comunica que a licitação 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FOR-
NECIMENTO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICI-
NAL, se encontra aberta com data de realização: 
11/03/2021 ÀS 09:30 horas. O Edital poderá ser 
pelo site  www.lagoinha.sp.gov.br ou plataforma 
www.bnc.org.br. Informações tel. (12) 3647-1201.

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 (Fi-
lhos, netos, pais, avós, cônjuge, sobrevivente, irmãos, so-
brinhos, etc.), nos termos dos artigos 1603 e seguintes 
do Código Civil Brasileiro, de: Luiz Campos, falecido 
em 25/01/1965, Sepultado no jazigo Nº 348 atual Nº 142 
da Quadra Nº 13ªA do Cemitério Municipal de Taubaté, 
para comparecerem à Divisão Funerária e Cemitérios, 
localizada na Rua São Benedito, s/n (Velório Munici-
pal), no horário das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17 
horas, munidos de documentos comprobatórios  de her-
deiros, a fim de se habilitarem no direito de uso do res-
pectivo jazigo perpétuo. Esclarece que o referido jazigo 
está sendo reclamado por: Rita Maria de Campos Car-
doso, RG: 7.869.956-3 / CPF:977.728.108/06. Deixando como 
Concessionários do Perpétuo: Rene João Cardoso, João 
Marcos Campos Cardoso, Carmen Aparecida Campos 
Gonçalves Reis, Denis Campos dos Reis Oliveira, Adol-
fo Gonçalves Reis Neto, José Gioberto de Campos. O não 
comparecimento no prazo acima será presumido como 
renúncia ao referido direito (processo administrativo 
nº 4832/2021).          

Secretaria de Serviços Públicos,
 aos 22 de fevereiro de 2021.

Tânia Pereira de Godói
Divisão de Funerária e Cemitérios Municipais

Alexandre Magno Borges
Secretário de Serviços Públicos 

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 seguin-
tes do Código Civil Brasileiro de: João Silverio Guedes 
falecido em 23/01/1965, sepultado no Jazigo Nº 288, atu-
al Nº 436, da Quadra Nº13ªA do Cemitério Municipal de 
Taubaté, para comparecerem à Divisão Funerária e Ce-
mitérios, 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 habilitarem no direito de uso do 
respectivo jazigo perpétuo. Esclarece que o referido ja-
zigo está sendo reclamado por: Bernardete Gonçalves 
Mendes (sobrinha) RG: 9.582.380-3 / CPF: 199.214.768/07.
Deixando como Concessionários do Perpétuo: Melis-
sa Thais Crosariol e Isabelita Maria Crosariol. O não 
comparecimento no prazo acima será presumido como 
renúncia ao referido direito (processo administrativo 
nº 51.947/2020).          

Secretaria de Serviços Públicos, 
aos 22 de fevereiro de 2021.

Tânia Pereira de Godói
Divisão de Funerária e Cemitérios Municipais

Alexandre Magno Borges
Secretário de Serviços Públicos 
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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 FLÁVIO DE OLIVEIRA 
DA COSTA FILHO e 
LARISSA DIAS CASTILHO, 
para o que apresentaram os 
documentos exigidos pelo 
artigo 1.525, nºs I, III e IV, do 
Código Civil brasileiro.

ELE é natural de Nova 
Ponte-MG, nascido a 11 
de julho de 1999, estado 
civil solteiro, de profissão 
jardineiro, residente Avenida 
Rodolfo Moreira de Almeida 
Júnior, nº 92, Jardim Sandra 
Maria, neste primeiro 
subdistrito, filho de FLÁVIO 
OLIVEIRA DA COSTA, 49 
anos, nascido na data de 
05 de dezembro de 1971, 
residente e domiciliado 
em Itatiba, deste estado e 
nascido em Fartura, deste 
Estado e de MARIA JOSÉ 
VERÍSSIMO ALVES, 46 
anos, nascida na data de 28 
de abril de 1974, residente 
e domiciliada em Itatiba, 
deste estado e nascida 
em Garanhuns, Estado do 
Pernambuco.
ELA é natural de Taubaté-
SP, nascida a 03 de junho 
de 1996, estado civil 
solteira, de profissão auxiliar 
administrativo, residente 
Avenida Rodolfo Moreira de 
Almeida Júnior, nº 92, Jardim 
Sandra Maria, neste primeiro 
subdistrito, filha de SANDRO 
GOMES DE CASTILHO, 49 
anos, nascido na data de 
01 de dezembro de 1971, 
residente e domiciliado e 
nascido em Tremembé 
deste Estado e de LIDIANE 
CRISTINA DIAS DE 
CASTILHO, 42 anos, 
nascida na data de 09 de 
março de 1978, residente e 
domiciliada em Tremembé 
deste Estado e nascida 
nesta cidade.

Faço saber que pretendem 
se casar ANDERSON 
DE MELO ESTEVES 
e EVELYN DAIANE 
MORAES 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 
P indamonhangaba-SP, 
nascido a 19 de janeiro de 
1982, estado civil solteiro, 
de profissão professor, 
residente Rua Apparecida 
Cazal, nº 271, Conjunto 
Habitacional Milton de 
Alvarenga Peixoto, neste 
primeiro subdistrito, filho 
de LAZARO DE MELO 
ESTEVES, falecido em 

Pindamonhangaba, deste 
Estado na data de 26 de 
janeiro de 2017 e de MARIA 
BENTO DA SILVA ESTEVES, 
65 anos, nascida na data de 
20 de novembro de 1955, 
residente e domiciliada 
Pindamonhangaba, deste 
Estado e nascida em 
Solonopole, Estado do 
Ceará.
ELA é natural de São Paulo-
SP, nascida a 01 de agosto de 
1989, estado civil divorciada 
de ALESSANDRO DE 
TOLEDO SANTOS, 
com quem se casara em 
Cotia, deste Estado, aos 
19/11/2013, de profissão 
auxiliar administrativo, 
residente Rua Apparecida 
Cazal, nº 271, Conjunto 
Habitacional Milton de 
Alvarenga Peixoto, neste 
primeiro subdistrito, filha 
de EDVAGNER LIMA DA 
SILVA, 52 anos, nascido na 
data de 20 de outubro de 
1968, residente e domiciliado 
Teixeira de Freitas, Estado 
da Bahia e nascido em São 
Paulo - Capital e de CLEUSA 
APARECIDA DE MORAES, 
falecida em Peruíbe, deste 
estado na data de 13 de 
março de 1996.

Faço saber que pretendem 
se casar FRANCISCO DE 
ASSIS COELHO e SILVANA 
MOREIRA 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 São Luis 
do Paraitinga-SP, nascido 
a 06 de setembro de 1958, 
estado civil divorciado 
De TARCIA SILVA DE 
ALMEIDA COELHO, com 
quem se casara no 2º 
subdistrito, nesta cidade, 
aos 29/10/2010, de profissão 
Contador, residente Rua 
Elpídio dos Santos, nº 242, 
casa, Jardim Mourisco, 
neste primeiro subdistrito, 
filho de NOEL DE OLIVEIRA 
COELHO, falecido em nesta 
cidade na data de 25 de maio 
de 2020 e de MERCEDES 
RAMALHO COELHO, 
falecida em nesta cidade na 
data de 31 de outubro de 
2018.
ELA é natural de Tremembé-
SP, nascida a 05 de fevereiro 
de 1973, estado civil solteira, 
de profissão Secretária, 
residente Rua Elpídio dos 
Santos, nº 242, casa, Jardim 
Mourisco, neste primeiro 
subdistrito, filha de RUBENS 
MOREIRA DA SILVA, 82 
anos, nascido na data de 
14 de outubro de 1938, 
residente e domiciliado 
nesta cidade e nascido em 
Caçapava, deste Estado e de 
MARIA ADELIA MOREIRA 
DA SILVA, 83 anos, nascida 
na data de 09 de outubro de 
1937, residente e domiciliada 
nesta cidade e nascida em 
Redenção da Serra, deste 
Estado.

Faço saber que pretendem 

se casar LUIS GUSTAVO 
DE LIMA TERRA e DAIANE 
DA SILVA FERREIRA, 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 
Gonçalo do Sapucaí-MG, 
nascido a 31 de maio de 
1991, estado civil solteiro, de 
profissão tecnico, residente 
Rua João Apolinário, nº 470, 
Jardim Marlene Miranda, 
neste primeiro subdistrito, 
filho de RICARDO DE 
JESUS TERRA, 50 anos, 
nascido na data de 04 de 
maio de 1970, residente e 
domiciliado nesta cidade 
e nascido São Gonçalo do 
Sapucaí, Estado de Minas 
Gerais e de SÔNIA DE LIMA, 
48 anos, nascida na data 
de 07 de outubro de 1972, 
residente e domiciliada São 
Gonçalo do Sapucaí/MG 
e nascida no Distrito dos 
Ferreiras, Estado de Minas 
Gerais.
ELA é natural de Taubaté-SP, 
nascida a 25 de setembro de 
1994, estado civil solteira, de 
profissão do lar, residente 
Rua João Apolinário, 
nº 470, Jardim Marlene 
Miranda, neste primeiro 
subdistrito, filha de PAULO 
BORGES FERREIRA, 50 
anos, nascido na data de 
21 de setembro de 1970, 
residente e domiciliado e 
nascido nesta cidade e de 
LUZIA APARECIDA DA 
SILVA FERREIRA, 45 anos, 
nascida na data de 20 de 
junho de 1975, residente e 
domiciliada e nascida nesta 
cidade.

Faço saber que pretendem 
se casar CLAUDIO 
CORREIA SANTOS e 
DÉBORA JESUS SEIXAS, 
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 Guarulhos-
SP, nascido a 14 de 
novembro de 1976, estado 
civil divorciado De ROSELÍ 
FERREIRA DE LIMA, 
com quem se casara em 
Guaianases, deste Estado, 
aos 03/12/2005, de profissão 
Eletricista, residente Avenida 
Cinderela, nº 81, casa, 
Jardim Gurilândia, neste 
primeiro subdistrito, filho de 
JOSE CORREIA SANTOS, 
70 anos, nascido na data 
de 26 de janeiro de 1951, 
residente e domiciliado São 
Paulo, capital e nascido em 
Itabuna, estado da Bahia e 
de MARIA DE LOURDES 
APARECIDA SALZANO 
CORREIA SANTOS, 64 
anos, nascida na data de 05 
de maio de 1956, residente 
e domiciliada nesta cidade 
e nascida em São Paulo, 
Capital.
ELA é natural de São Paulo-
SP, nascida a 01 de maio de 
1982, estado civil solteira, 
de profissão Agente de 

Higienização, residente 
Avenida Cinderela, nº 81, 
casa, Jardim Gurilândia, 
neste primeiro subdistrito, 
filha de EDEVAL SEIXAS, 60 
anos, nascido na data de 01 
de janeiro de 1961, residente 
e domiciliado em Ubatuba, 
deste Estado e nascido 
em Apucarana, Estado 
do Paraná e de RENILDE 
JESUS DIAS, falecida em 
a mais de 36 anos em 
Carapicuíba, deste Estado.

Faço saber que pretendem 
se casar PAULO 
HENRIQUE MONTEIRO e 
HEMILY SCABIA MONTES, 
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 
Caraguatatuba-SP, nascido 
a 07 de outubro de 1988, 
estado civil divorciado de 
THAYS BRITO SILVA, 
com quem se casara neste 
primeiro subdistrito, aos 
24/01/2020, de profissão 
policial militar, residente 
Avenida Dom Duarte 
Leopoldo e Silva, nº 625, 
Apto 61, Vila São José, 
neste primeiro subdistrito, 
filho de ANTONIO 
VALDEMIR MONTEIRO, 
53 anos, nascido na data 
de 10 de abril de 1967, 
residente e domiciliado e 
nascido Caraguatatuba, 
deste Estado e de ELIANE 
MARDEGAN MONTEIRO, 
50 anos, nascida na data de 
29 de dezembro de 1970, 
residente e domiciliada 
em Caraguatatuba, deste 
Estado e nascido São Paulo, 
deste Estado.
ELA é natural de Santos-
SP, nascida a 02 de abril de 
1988, estado civil divorciada 
de IVAN BITENCOURT 
MORAES, com quem se 
casara em Guarujá, deste 
Estado, aos 19/05/2012, 
de profissão policial militar, 
residente Avenida Dom 
Duarte Leopoldo e Silva, nº 
625, Apto 61, Vila São José, 
neste primeiro subdistrito, 
filha de GILMAR GALERA 
MONTES, 67 anos, nascido 
na data de 06 de fevereiro 
de 1954, residente e 
domiciliado em Capela do 
Alto, deste Estado e nascido 
em São Paulo, deste Estado 
e de LILIANA ALMEIDA 
SCABIA MONTES, 56 anos, 
nascida na data de 22 de 
agosto de 1964, residente 
e domiciliada em Capela do 
Alto, deste Estado e nascida 
em Lins, 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, 15 de fevereiro 
de 2021

O Sr. MarcelO de Oliveira arOuca, prOfiSSãO: MO-
tOriSta (autônOMO) ,  inScritO nO cpf SOb O núMe-
ro: 138.442.318-46, InscrIção MunIcIpal: nÚMero: 
36.996/98, coMunIca o eXTraVIo do Talão de noTas 
FIscaIs de serVIços do  nº 001 ao 50.

EXTRAVIO

  
 

Instituto de Previdência do Município de Taubaté 
R. Dr. Pedro Costa, 173, CEP. 12010-160 – (012) 3632-4166 

 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2020 
 
Contratante: Instituto de Previdência do Município de Taubaté  
Contratado: A7 – Construtora & Incorporadora Ltda EPP. 
Processo IPMT: 241/2016 
Objeto: Prorrogação do Contrato nº 04/2020. Contratação de empresa 
especializada para a execução de reforma e ampliação do prédio do Instituto de 
Previdência do Município de Taubaté, situado na Rua Doutor Pedro Costa, nº 
173, Centro – Taubaté/SP, conforme especificações constantes do Anexo I – 
Projeto Básico. 
Valor reajustado: Fica reajustado, a partir de 19 de fevereiro de 2021, o valor 
residual do Contrato N° 05/2018, conforme Clásula Quarta deste, referente ao 
objeto acima descrito, passando o valor residual de R$ 433.800,85 
(qutrocentos e trinta e três mil, oitocentos reais e oitenta e cinco centavos) para 
R$ 453.578,09 (quatrocentos e cinqüenta e três mil, quinhentos e setenta e oito 
reais e nove centavos). 
Vigência: 19/02/2021 a 19/08/2021. 
Modalidade: Tomada de Preços 01/2019 
Assinatura: 17/02/2021 
Fundamento: artigo 57, § 1º, incisos II e V, Lei Federal nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 

 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Atos da Reitoria 

  
ATO EXECUTIVO R-Nº 010/2021 

 
Altera o Ato Executivo R-Nº 009/2020, prorrogando o período de 
suspensão das atividades presenciais acadêmicas e dá outras 
providências. 
 
A Professora Doutora Nara Lucia Perondi Fortes, Reitora da 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais 
e regimentais, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 
6 de fevereiro de 2020, 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º do Ato Executivo R-Nº 009, 
de 17 de março de 2020, alterado pelo Ato Executivo R-Nº 050, de 
17 de novembro de 2020, que suspendeu até o dia 16 (dezesseis) de 
dezembro de 2020 as atividades presenciais acadêmicas dos cursos 
presenciais de Graduação, de Pós-graduação e de Extensão, exceto 
as atividades de residência médica; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 65.502, de 5 de fevereiro 
de 2021, que estende até 7 de março de 2021 a medida de quarentena 
instituída pelo Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, 
como medida necessária ao enfrentamento da pandemia da COVID-
19 no Estado de São Paulo, bem como a suspensão de atividades não 
essenciais no âmbito da Administração Pública estadual, 
estabelecida pelo Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 
2020; 
 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 207 da Constituição Federal 
que assegura às universidades autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial e, ainda, a Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “Estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional”, com destaque para as previsões 
contidas nos artigos 53 e 54; e 
 
CONSIDERANDO que as atividades acadêmicas do primeiro 
semestre de 2021 deverão se iniciar remotamente em regime 
excepcional por contingência, conforme estabelecido pelo Ato 
Executivo R-Nº 016, de 06 de abril de 2020, diante da situação da 
pandemia causada pelo Novo Coronavírus, impondo, no âmbito da 
Universidade de Taubaté, a continuidade das medidas temporárias e 
excepcionais de prevenção ao contágio da comunidade acadêmica e 
de enfrentamento e contingenciamento;  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º O caput do artigo 2º do Ato Executivo R-Nº 009/2020, passa 
a ter a seguinte redação:  
“Art. 2º Ficam suspensas até o dia 7 (sete) de março de 2021, as 
atividades presenciais acadêmicas dos cursos presenciais de 
Graduação, de Pós-graduação e de Extensão, exceto as atividades de 
residência médica e as atividades relacionadas às disciplinas com 
previsão de aulas práticas, práticas em laboratório, práticas 
profissionais e estágio supervisionado, de forma gradual, nos termos 
do § 4º deste artigo. 
 
Art. 2º Este Ato Executivo entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
 
Reitoria da Universidade de Taubaté, aos 20 de fevereiro de 2021. 
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes 
Reitora 

 
Publicado na Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, aos 
vinte dias do mês de fevereiro de 2021. 

 
Selma Notari Gobbo 

Secretária da Reitoria 
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Atos oficiais

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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Muito se ouviu sobre o novo 
normal durante o auge da 
pandemia e, com a expecta-
tiva de início da vacinação 

Saúde: 
Vacinação 

contra a 
COVID trará 

segurança 
imediata às 

pessoas?

contra a COVID-19 no Brasil, 
muitos estão ansiosos para re-
tornar à rotina antes da exis-
tência do vírus. Infelizmente, 
isso não deve acontecer tão 
cedo, pelos motivos elencados 
a seguir.

Segundo a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), as vacinas 
são essenciais para o comba-
te de doenças fatais, pois elas 
impedem, por ano, a morte de 
cerca de 2 a 5 milhões de pes-
soas no mundo.

Embora o imunizante contra a 
COVID-19 seja motivo de cele-
bração, ainda será necessário 
continuar com os cuidados bá-
sicos por um tempo. 

“A expectativa é de que a vaci-
nação vai reduzir o número de 
pessoas doentes e, portanto, a 
disseminação do vírus. Porém, 
acreditamos que ele vai conti-
nuar circulando”, explica a Dra. 
Beatriz Quental, infectologista 
da Rede de Hospitais São Cami-
lo de São Paulo.

Conforme previsão da OMS, 
para que haja a controle da 
transmissão do vírus, estima-
se que é preciso imunizar en-
tre 65% e 70% da população 
mundial.

No Brasil, segundo o Ministé-
rio da Saúde, a imunização irá 
ocorrer em quatro etapas e em 
duas doses, tendo como priori-
dade a vacinação de profissio-
nais de saúde, idosos, pessoas 
com comorbidades e indígenas, 
durante todo o ano de 2021.

“Os estudos realizados até ago-
ra mostraram melhor eficácia de 
determinadas vacinas com duas 
doses. Por isso, é importante 
seguir a indicação de receber as 
das doses, quando indicadas”, 
destaca a Dra. Beatriz.

Para a maioria dos imunizantes, 
a vacinação deverá ocorrer em 
intervalo médio de 20 dias en-
tre uma dose e outra.

EfEItOS Da VaCIna

Já em relação aos efeitos que 
a vacina pode proporcionar, a 
especialista afirma ser possível 
que imunizantes causem rea-
ções. 

“A maioria das reações obser-
vadas nos estudos realizados 
com as vacinas foram leves a 
moderadas. É importante res-
saltar que, para liberação, to-
das as vacinas passam por es-
tudos criteriosos, e os estudos 
realizados até agora mostram 
que as vacinas em teste são se-
guras”, explica.

Alguns dos efeitos mais co-
muns, de acordo com a infecto-
logista, são fadiga, febre e dor 
de cabeça, além de vermelhi-
dão ou inchaço ao redor do lo-
cal de aplicação.

CuIDaDOS

Por fim, segundo a médica, 
mesmo com o início da imu-
nização da população, o vírus 
ainda poderá ser transmitido 
àqueles que ainda não foram 
vacinados.

“nenhuma vacina tem 100% 
de eficácia. Por isso, é impres-
cindível manter o uso da más-
cara, higiene de mãos e dis-
tanciamento social, que são 
as principais medidas para im-
pedir a disseminação do vírus. 
Estas medidas serão ainda ne-
cessárias por um certo período 
de tempo”, finaliza.

a infectologista recomenda 
seguir com os cuidados bási-
cos:

. Higienizar as mãos 
frequentemente, com água 
e sabão, ou então higienize 

com álcool em gel 70%;

. Ao tossir ou espirrar, cobrir 
nariz e boca com lenço ou 

com a parte interna do 
cotovelo;

. Manter distância mínima 
de um metro e meio entre 

pessoas em lugares públicos 
e de convívio social;

. Higienizar objetos utiliza-
dos com frequência;

. Não compartilhar objetos 
de uso pessoal;

. Manter os ambientes 
limpos e bem ventilados;

. Se estiver doente, evitar 
contato próximo com outras 

pessoas, principalmente 
idosos e doentes crônicos;

. Utilizar máscara em 
todos os ambientes.
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