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Novo reajuste 
no preço da 

gasolina
A Petrobras anunciou on-
tem (15) aumentos de R$ 0,10 
(3,7%) no preço do diesel e de 
R$ 0,05 (1,9%) no da gasolina. 
Os valores serão reajustados a 
partir de hoje (16) nas refina-
rias da estatal, onde o litro do 
diesel passará a custar R$ 2,76, 
e o da gasolina, R$ 2,64. 

A última mudança nos pre-
ços ocorreu no sábado passa-
do, quando a Petrobras havia 
anunciado uma redução de R$ 
0,08 no preço do diesel e man-
tido o preço da gasolina em 
R$ 2,59. Os reajustes da Petro-
bras acompanham variações 
do valor dos combustíveis e 
do dólar no mercado interna-
cional. Com isso, os aumentos 
ou reduções de preços ocorrem 
sem periodicidade definida, o 
que, segundo a estatal, permite 
competir de maneira mais efi-
ciente e flexível. Desde o início 
do ano, os preços acumulam 
alta tanto para a gasolina, que 
encerrou 2020 vendida a R$ 
1,84 nas refinarias da Petro-
bras, quanto para o diesel, que 
era negociado a R$ 2 por litro. 

A Petrobras afirma que os pre-
ços cobrados por suas refina-
rias têm “influência limitada” 
sobre o que é cobrado dos con-
sumidores finais. Isso ocorre 
porque o valor pago na bomba 
dos postos é acrescido de im-
postos, custos para aquisição e 
mistura obrigatória de biocom-
bustíveis, além das margens 
brutas das companhias distri-
buidoras e dos postos revende-
dores de combustíveis.

Vale recebe 
operação da 

Polícia Federal 
A Polícia Federal (PF) defla-
grou ontem (15) a “Operação 
Quid Pro Quo” contra um 
grupo suspeito de fraudar li-
citações na região do Vale do 
Paraíba. Foram cumpridos 12 
mandados de busca e apre-
ensão e concedidas, segundo 
a polícia, nove medidas cau-
telares de suspensão de exer-
cício de função pública, duas 
de suspensão de atividades 
econômicas e uma de recolhi-
mento domiciliar.

Ainda de acordo com a PF, foi 
concedido o bloqueio de con-
tas bancárias e sequestro de 
bens dos investigados. A ope-
ração abrangeu os municípios 
de Taubaté, Aparecida e Gua-
ratinguetá, e também a capital 
do Estado. A investigação é 
um desdobramento de uma 
operação lançada em maio do 
ano passado para apurar sus-
peitas de superfaturamento 
na compra de medicamentos 
pela prefeitura de Piquete/
SP. Segundo a PF, os mate-
riais apreendidos na ocasião 
revelaram um esquema para 
fraudar licitações e compras 
com dispensa de concorrência 
pelo Executivo municipal.

As investigações apontam 
que eram feitos acordos com 
servidores públicos para de-
terminar com antecipação os 
vencedores das licitações. Os 
produtos fornecidos eram 
vendidos por preços super-
faturados ou entregues em 
quantidades inferiores às esti-
puladas nos contratos.

Superliga: 
Vôlei
Taubaté 
pode ser 
bicampeão 

Pág. 02

Presidente da Câmara Municipal de Taubaté, vereador Paulo Miranda, e os vereadores Jessé Silva 
e Richardson da padaria, se uniram ontem (15)  a representantes sindicais e trabalhadores 

da LG para prestarem apoio e solidariedade neste momento de incerteza diante do anúncio de 
fechamento da empresa. Os parlamentares entregaram um ofício cobrando o governo e mostrando 

que o legislativo está fazendo sua parte, protegendo os empregos e a economia de Taubaté

LG:
greve

e
crise 
por

ICMS



Polícia Militar
efetua prisão 
de traficantes 
em Taubaté
As forças de segurança de Taubaté 
seguem no trabalho de combate ao 
tráfico de drogas no município com a 
prisão de mais dois traficantes.

A primeira prisão aconteceu no bair-
ro Parque Urupês. Uma equipe de 
rádio patrulha da Polícia Militar rea-
lizou a apreensão de um adolescente 

que estava em posse de dezenas de 
pedras de crack, cápsulas de cocaína, 
buchas de maconha e dinheiro. pro-
veniente do tráfico de entorpecentes

A outra ação voltada ao tráfico de 
drogas foi realizada no bairro Cecap 
4. Uma equipe do 3º BAEP prendeu 
em flagrante um homem com cápsu-
las de cocaína, 35 buchas de maco-
nha, pedras de crack, três tijolos de 
maconha e R$ 370,00.

OUTRAS AçõES

Além da prisão dos traficantes, a 
polícia realizou outras ações de se-
gurança no município, entre elas a 
prisão de um homem após furto em 

um galpão na Estrada das Sete Vol-
tas, a localização de um veículo na 
Vila São José que havia sido rouba-
do, abordagem de um suspeito que 
conduzia uma motocicleta com chas-
si adulterado e ainda a localização de 
um indivíduo procurado pela justiça 
no bairro da Água Quente.
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SOLIdaRIedade

Fussta: 
doação de 
alimentos

O fussta (fundo Social de So-
lidariedade de taubaté) re-
cebeu a doação de duas to-
neladas de alimentos para a 
campanha “doses de esperan-
ça, Gestos de amor”. a doação 
de cerca de 250 cestas básicas 
foi realizada pelo Movimento 
taubaté Village.

Mais de nove toneladas de ali-
mentos já foram arrecadadas 
pela campanha para serem en-
tregues às pessoas que se en-
contram em vulnerabilidade 
social. Os interessados devem 
procurar os craS (centros de 
referência da assistência So-
cial) da sua região.

no início da semana o fussta 
(fundo Social de Solidarieda-
de de taubaté) havia montado 
cerca de 700 kits de alimentos 
para serem entregues às pes-
soas que estão em vulnerabi-
lidade social.

até o momento a campanha 
“doses de esperança, Gestos 
de amor” já arrecadou oito to-
neladas de alimentos. a mon-
tagem dos kits aconteceu com 
a ajuda de 13 profissionais que 
se reuniram no centro de con-
vivência do idoso (cci) da Vila 
Marli, local onde os alimentos 
estão sendo armazenados.

a arrecadação continua em 
todos os pontos de vacinação 
contra o coronavírus, como os 
drive-thrus e os postos de saú-
de, das 8h às 15h30. a doação 
é voluntária e não está vincu-
lada a aplicação da vacina.

. Animais: o fuSSta lançou 
uma campanha para arrecadar 
ração para cães e gatos chama-
da “ajude a alimentar nossos 
melhores amigos”. a campa-
nha visa auxiliar as associa-
ções, sejam elas governamen-
tais ou não governamentais, 
que auxiliam nos cuidados 
com os animais abandonados 
da nossa cidade,

as doações podem ser rea-
lizadas em todos os pontos 
de imunização contra o cO-
Vid-19. Serão aceitas rações 
para cães e gatos que poste-
riormente serão encaminha-
das para o centro de contro-
le de Zoonoses de taubaté, 
OnGs (Organizações não go-
vernamentais) que se dedicam 
a causa animal e também aos 
cuidadores de animais da nos-
sa cidade. 

*da Redação

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Taubaté e 
Região (Sindmetau) di-
vulgou ontem (15) uma 

estimativa feita em parceria com o 
Dieese (Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos Socio-
econômicos), sobre os impactos 
causados com as demissões na LG 
em Taubaté.

De acordo com a entidade, essas 
demissões podem provocar um 
impacto anual de R$ 44,7 milhões 
na economia da cidade. O cálculo 
leva em conta salários e PLR dos 
trabalhadores, valores que podem 
deixar de ser injetados na cidade 
caso os desligamentos sejam efe-
tivados. 

“As demissões são uma tragédia 
para 700 famílias dos trabalha-
dores e trabalhadoras, em plena 
pandemia, e são também um gol-
pe significativo na economia da 
cidade”, afirma o presidente do 

Sindmetau, Claudio Batista. Ain-
da nesta semana, o Sindicato se 
reuniu com o prefeito de Taubaté, 
José Saud (MDB), para apresentar 
os dados do levantamento feito. 
Além do prefeito, o encontro tam-
bém teve a presença da secretária 
de Desenvolvimento e Inovação, 
Lúcia Pezella. (foto acima)

Na reunião, segundo o Sindicato, 
ficou definido que a Prefeitura irá 
solicitar oficialmente uma reunião 
com o governador do Estado de 
São Paulo, João Doria (PSDB). 

O objetivo é discutir a questão do 
ICMS (Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços), já que 
a LG alega que o aumento no im-
posto foi o que motivou a empresa 
transferir a linha de notebooks e 
monitores de Taubaté para Ma-
naus (AM).

O Sindmetau afirmou ainda que, 
nesta semana, recebeu um ofício 
da Abinee (Associação Brasileira 
da Indústria Elétrica e Eletrônica) 
onde a entidade aponta que três 

decretos do governo estadual, de 
outubro do ano passado, provo-
caram uma “majoração da carga 
tributária de ICMS aplicada não 
só à LG, mas ao setor de bens de 
TIC’s (Tecnologias da Informação 
e Comunicação) paulista como 
um todo”.

No ofício, assinado pelo presiden-
te executivo da Abinee, Humberto 
Barbato, a entidade afirma ainda 
que alertou o governo sobre os 
impactos que o aumento do ICMS 
provocaria nos investimentos e 
empregos das empresas do setor.

Nesta sexta-feira (16), funcioná-
rios da LG, que permanecem em 
greve, devem realizar uma carrea-
ta pelas principais vias da cidade. 
A concentração deve acontecer na 
porta da fábrica, a partir das 7h30.

Cerca de 700 empregos estão ame-
açados pelo encerramento da pro-
dução de celulares e pela trans-
ferência da linha de notebooks e 
monitores para a unidade de Ma-
naus.

CRISE

Demissões na LG: Sindicato prevê 
prejuízo de R$ 45 milhões ao ano 
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*Por Lucas Tavares

A Guarda Civil Muni-
cipal de Taubaté re-
forçou, neste mês de 
abril, o efetivo para 

atender aos chamados realiza-
dos pelo telefone 153 – disque 
denúncia da GCM. O reforço 
acontece no momento mais crí-
tico da pandemia do novo Co-
ronavírus, onde a demanda de 
aglomerações tem sido cada vez 
maior na cidade.

No final do mês passado, a Pre-
feitura de Taubaté, por meio da 
Secretaria de Segurança Públi-
ca, publicou uma portaria con-
vocando nove candidatos do 
concurso realizado em 2019.

Desses candidatos, sete são 
candidatos do sexo masculino 
e duas agentes femininas. Eles 
devem exercer o cargo de Guar-
da Civil Municipal de 3ª classe.

À reportagem, o secretário de 
Segurança de Taubaté, Capitão 
Souza, explicou que, nesse pe-
ríodo de pandemia, a demanda 
no atendimento da Guarda tri-
plicou e que o reforço não será 
exclusivamente para frustrar 
as festas clandestinas que vêm 
acontecendo na cidade.

“Na verdade, não será exclu-
sivo para o reforço do atendi-
mento 153 com vistas apenas 
para fiscalizar as festas clandes-
tinas, é um reforço no sistema 
de atendimento 153 para todo 
tipo de demanda. Com esse pe-
ríodo de pandemia, a demanda 
triplicou, este reforço já estava 
sendo necessário. Como nós tí-
nhamos essa possibilidade de 
completar os cargos, as vagas, 
e estamos convocando estes no-
vos agentes”, disse Souza, que 
afirmou que a intenção é utili-
zar esses novos guardas para 
reforçar ainda mais o COI (Cen-
tro de Operações Integradas) 
e o patrulhamento na rua. “A 
ideia, obviamente, é que, mais 
pra frente, esses convocados 
passem pela instrução e forma-
ção de guarda, para que a gente 
possa aproveitá-los lá mesmo 
no COI, ou então efetivamente 
no patrulhamento das ruas”, fi-
nalizou o secretário.

No penúltimo final de semana 
de março, a Guarda Civil Muni-
cipal, em parceria com a Polícia 
Militar, realizou uma força-ta-
refa em Taubaté para desarticu-
lar as festas clandestinas reali-
zadas no município.

Na ocasião, as forças de segu-
rança identificaram dois even-

tos clandestinos na zona rural 
da cidade, sendo um na região 
do Pinheirinho e uma outra 
festa que acontecia na Chácara 
Belo Horizonte, região do Bar-
reiro. Também houve autua-
ção devido a uma aglomeração 
ocorrida durante um encontro 
de motociclistas no Distrito In-
dustrial do Una.

À época, o secretário de Segu-
rança de Taubaté já havia reve-
lado com exclusividade à Voz 
do Vale & Região a intenção de 
reforçar o efetivo nos canais de 
atendimento da GCM. 

“A demanda [de chamados da 
Guarda] aumentou demais. Nós 
estamos chamando 10 candida-
tos do último concurso da Guar-
da Civil para que a gente possa 
reforçar o sistema 153, para nos 
auxiliar nas demandas das liga-
ções”, revelou Capitão Souza, 
na ocasião.

Apesar da publicação das inter-
dições feitas em aglomerações 
em festas clandestinas ou reu-
niões em locais públicos, a Se-
cretaria de Segurança do muni-
cípio precisou agir novamente 
para coibir essas aglomerações 
no momento mais crítico do 
novo Coronavírus desde o iní-
cio da pandemia.

Nesta semana, a Prefeitura, 
após reunião entre representan-
tes da Secretaria de Segurança, 
Secretaria de Mobilidade Urba-
na e Polícia Militar, anunciou 
a interdição do mirante do Pi-
nhão aos finais de semana.

No último final de semana, cir-
cularam fotos nas redes sociais 
de diversos moradores – muitos 
sem máscara de proteção – se 
reunindo no local, além de vá-
rios veículos estacionados em 
frente ao mirante. A interdição 
passa a valer a partir de ama-
nhã, sábado (17).

100 dias de GCM

Também nesta semana, a Guar-
da Civil Municipal divulgou os 
números da produtividade nos 
primeiros 100 dias de gestão em 
2021. Ao todo, foram realizadas 
1.403 abordagens, além de cinco 
veículos que foram furtados ou 
roubados e que foram recupera-
dos pelos guardas, e ainda duas 
armas de fogo apreendidas. 
Ainda neste período, a GCM 
efetuou 16 prisões em flagran-
te, além de sete procurados pela 
Justiça que foram capturados 
pelos agentes. Também foram 
apreendidas também mais de 
350 porções de drogas e lavra-
dos 274 boletins de ocorrência.

após denúncias de 
aglomerações, GCM reforça 

efetivo para atendimento

SEGURANÇA

Em portaria publicada no jornal Voz do Vale & Região no final do mês passado, GCM convocou 
nove candidatos do concurso público de 2019; agentes de segurança devem ser aproveitados 

para o patrulhamento e fiscalização de fluxos e aglomerações
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Determinação:
Taubateana vende trufas 
para um dia cursar medicina

Uma jovem taubateana tem chamado a atenção no 
município pela sua força de vontade, determinação e 
criatividade. Aos oito anos de idade, Giovanna Cursi-
no Dias Silva, mais conhecida como Gigi, não deixou o 
cenário da maior pandemia da história mundial falar 
mais alto e resolveu empreender para correr atrás de 
um sonho: o de ser médica.

Natural de Taubaté, Gigi aproveitou o tempo em casa 
com a mãe e a irmã mais velha durante esse período 
de isolamento para aprender uma maneira de adoçar a 
vida das pessoas: fazendo e vendendo trufas caseiras.

Apesar da paixão pelo teatro e pela dança, foi a culi-
nária que fez com que Gigi se tornasse famosa nos úl-
timos meses. Em fevereiro, brincando com a própria 

mãe, ela aprendeu a fazer as trufas caseiras – batiza-
das de “Trufas de Taubaté”.

Após a receita, ela levou a novidade aos amigos do 
condomínio onde mora, na Vila São José. Daí em 
diante, o sucesso se espalhou por todo o condomínio 
e pela cidade. Na primeira semana, a jovem taubatea-
na vendeu 200 trufas. Na semana seguinte, o número 
subiu para 500, antes de chegar a mais de mil trufas 
vendidas no final do último mês, durante o período 
de Páscoa.

Além do sonho de ser médica, Giovanna conta que 
também abraçou a ideia de vender as trufas para aju-
dar a avó. “Durante a pandemia, nem todo mundo 
tem dinheiro, não é justo adoçar a vida das pessoas 
cobrando um valor alto. Estou fazendo as trufas para 
ajudar a minha avó e também começar a guardar di-
nheiro para pagar a faculdade de medicina”, disse.

Fã da turma do Sítio do Picapau Amarelo, Gigi se ins-
pirou na personagem Emília para divulgar suas trufas. 
Segundo ela, os ‘memes’ com o slogan “as trufas de 

Taubaté” podem ajudar a alavancar o negócio, além de 
preços acessíveis. Na páscoa, 30% do valor das vendas 
foi repassado às crianças com vulnerabilidade social.
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O volume de vendas 
do comércio varejista 
cresceu 0,6% na passa-

gem de janeiro para fevereiro. 
Segundo dados divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
a alta veio depois da queda de 
0,2% na passagem de dezem-
bro para janeiro.

O varejo também apresentou 
alta no acumulado de 12 me-
ses (0,4%), mas teve quedas de 
2% na média móvel trimestral, 
de 3,8% na comparação com 
fevereiro do ano passado e de 
2,1% no acumulado do ano.

Na passagem de janeiro para 
fevereiro, o volume de ven-
das cresceu em quatro das 
oito atividades pesquisadas 
pelo IBGE: livros, jornais, 
revistas e papelaria (15,4%), 
móveis e eletrodomésticos 
(9,3%), tecidos, vestuário e 
calçados (7,8%) e hipermer-
cados, supermercados, pro-
dutos alimentícios, bebidas e 
fumo (0,8%).

Por outro lado, houve quedas 
nos setores de outros artigos 
de uso pessoal e doméstico 
(-0,5%), combustíveis e lubri-
ficantes (-0,4%), equipamen-
tos e material para escritório, 
informática e comunicação 

(-0,4%) e artigos farmacêu-
ticos, médicos, ortopédicos, 
de perfumaria e cosméticos 
(-0,2%).

O varejo ampliado, que tam-
bém mede o comportamento 
dos setores de materiais de 
construção e de veículos e pe-
ças, cresceu 4,1% em feverei-
ro na comparação com janei-
ro. Os veículos, motos, peças 
e partes avançaram 8,8%, en-
quanto os materiais tiveram 
alta de 2% no período.

Nos demais tipos de compa-
ração, no entanto, o varejo 
ampliado teve quedas: mé-
dia móvel trimestral (-0,5%), 
comparação com fevereiro de 
2020 (-1,9%), acumulado do 
ano (-2,5%) e acumulado de 
12 meses (-2,3%).

A receita nominal do varejo 
cresceu 1,5% na comparação 
com janeiro deste ano, 6% 
na comparação com feverei-
ro do ano passado, 7,4% no 
acumulado do ano e 6,1% no 
acumulado de 12 meses. Já 
a receita do varejo ampliado 
subiu 4,4% em relação a janei-
ro, 8,6% na comparação com 
fevereiro de 2020, 7,7% no 
acumulado do ano e 3,5% no 
acumulado de 12 meses.

COMÉRCIO

Varejo aponta crescimento 
de 0,6% nas vendas

Na passagem 
de janeiro 

para 
fevereiro, 
o volume 
de vendas 
cresceu 

em quatro 
das oito 

atividades 
pesquisadas 

pelo IBGe

TRADIÇÃO

A tradicional Festa da 
Colônia Italiana de 
Quiririm já tem data 

para começar em 2021. De 
maneira remota, em virtude 
da pandemia do novo Coro-
navírus, a festividade terá iní-
cio no dia 30 de abril, se esten-
dendo nos dias 1 e 2 de maio.

Os eventos, que serão com-
postos por lives musicais, 
entrevistas, oficinais gastro-
nômicas, missa e desfile sim-
bólico serão transmitido pelas 
Redes Sociais da Prefeitura de 
Taubaté, da Associação Cul-
tural das Tradições Italianas 
de Quiririm e o portal Quiri-
rim News. 

Em 2021, a festa chegará a sua 
32ª edição. A programação 
oficial de eventos da festivi-
dade será divulgada nos pró-
ximos dias pela organização. 
Os pratos típicos poderão ser 
adquiridos através do siste-
ma delivery no último dia do 
evento, e retirados no dia 2 de 
maio data em que será reali-
zado o almoço italiano. 

As vendas serão realizadas 
de forma antecipada através 
do telefone (12) 99248-5216 e 
a entrega dos pratos vai acon-
tecer no Salão Paroquial do 
Quiririm. A verba arrecada 
será doada para a Paroquia 
Nossa Senhora Imaculada 
Conceição e também para 
o Esporte Clube Quiririm e 

para a Associação Cultural 
das Tradições Italianas da 
Colônia Agricula do Dis-
trito de Quiririm.

A festa teve início em 1989 
para comemorar os cem 
anos da imigração italiana 
no Brasil. A partir da pri-
meira edição o evento to-
mou maiores proporções 
e se tornou uma grande 
comemoração, sendo con-
siderada atualmente uma 
das maiores festas italianas 
do Estado de São Paulo. 

. Melhorias - a Secreta-
ria de Serviços Públicos 
da Prefeitura de Taubaté 
iniciou nesta semana o cro-
nograma de podas de ár-
vores em todo o Distrito de 
Quiririm. Os serviços de 
capina das áreas com ve-
getação e mato muito alto 
vem sendo executados e ti-
veram início no fim do mês 
de março.
As equipes, que também 
passaram pelo Jardim San-
ta Tereza, iniciaram seus 
trabalhos no Quiririm 
atendendo algumas locali-
dades como a Rua Taubaté 
e a Avenida Washington 
Luis, alvo de muitas soli-
citações pelos moradores. 
Sem data prevista de tér-
mino a depender da de-
manda, o cronograma se 
estende até que todo o Dis-
trito seja atendido.

Festa da Colônia Italiana 
de Quiririm

eventos 
serão 

transmitidos 
pelas 
Redes 

Sociais da 
Prefeitura 
de Taubaté, 

da associação 
Cultural 

das Tradições 
Italianas 

de Quiririm 
e também 

pelo 
portal 

Quiririm 
News
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esportes
VÔLEI

O Vôlei Taubaté pode 
garantir nesta sexta-
feira mais uma taça 
para sua vasta gale-

ria de títulos. A partir das 19h, 
o time entrará em quadra para 
medir forças diante do Minas/
MG no segundo jogo da decisão 
da Superliga. 

Após vencer o primeiro triunfo, 
disputado na noite da última 
quarta-feira (14), os taubateanos 
estão há uma vitória de ganhar 
pela segunda vez em sua histó-
ria o título da principal competi-
ção do voleibol no país.

“Para o jogo de hoje, acredito 
que podemos melhorar nosso 
passe e aproveitar mais as opor-
tunidades no contra-ataque para 
fazermos mais pontos e com isso 
ter um pouco mais de tranquili-
dade para quem sabe abrir uma 
vantagem. É claro que o time 
do Minas/MG irá nos estudar 
e observar quais foram nossos 
pontos fortes na primeira parti-
da, mas iremos nos esforçar para 
dar o nosso melhor em quadra 
e ganhar o título para Taubaté”, 
disse o ponteiro Felipe Roque, 
principal pontuador da primeira 
partida tendo anotado 23 bolas.

Para o técnico Javier Weber, a 
melhora no aproveitamento das 
jogadas de contra-ataque pode-
rão ser determinantes para uma 
nova vitória da equipe. “Espero 
manter a regularidade de jogo 
que apresentamos até aqui, tan-
to em termos tático, técnico e de 
concentração, isso para nós é um 
ponto muito importante. Nosso 
contra-ataque ainda pode me-
lhorar, ter mais profundidade e 
acerto. Também podemos fazer 
ajustes em algumas situações. 
Será um jogo equilibrado. As 
duas equipes possuem excelente 
volume de jogo e acredito que 

haverá grande igualdade”, des-
tacou o treinador. Em caso de vi-
tória do Minas/MG, um terceiro 
e decisivo confronto irá aconte-
cer no domingo (18). 

JoGo 1 
TaubaTé 3x2 Minas/MG

O técnico Javier Weber colo-
cou em quadra a equipe inicial 
com Bruninho, Maurício Souza, 
Maurício Borges, Douglas Sou-
za, Lucão, Felipe Roque e Tha-
les. Entrou ao longo da partida o 
ponteiro João Rafael. Em partida 
com duas viradas no marcador, 
o Taubaté venceu por 3x2, com 
parciais de25x18/22x25/23x25/
25x16/15x11.

O primeiro set começou com o 
Taubaté sacando muito bem, 
forçando erros do Minas/MG 
e bloqueando com efetividade. 
Os taubateanos abriram 4x0 nos 
primeiros minutos, fazendo a 
equipe adversária pedir tempo. 
O time mineiro reagiu e equili-
brou as ações, crescendo na de-
fesa. O Taubaté se manteve com 
pequena vantagem no placar 
aproveitando bem a virada de 
bola, especialmente com os pon-
teiros. Com ótimo volume de 
jogo defensivo e com o bloqueio 
trabalhando bem até o final do 
período, o Taubaté encaminhou 
a vitória por 25x18.

O segundo set começou mais 
equilibrado, com as duas equi-
pes buscando forçar o saque. O 
Taubaté manteve o bom volume 
no sistema defesa/bloqueio, en-
quanto o Minas/MG passou a 
errar menos e foi mais efetivo nas 
viradas de bola. O time mineiro 
foi melhor ao longo da primeira 
metade do set, e se manteve à 
frente do placar. O Taubaté vol-
tou a encaixar o saque e buscou 
a virada em 18x17. A partir daí 

o jogo seguiu muito equilibrado. 
O Taubaté cometeu mais erros e 
apesar de ter salvo um set point 
adversário, o Minas/MG fechou 
em 25x22.

O terceiro set foi novamente 
bem equilibrado do começo ao 
fim. O Taubaté não conseguiu 
repetir a mesma efetividade no 
saque, mas melhorou sua linha 
de passe e trabalhou bem nas 
viradas de bola. O Minas/MG 
cresceu no ataque e apresentou 
bom volume de jogo defensivo, 
aproveitando os contra-ataques. 
As duas equipes se alternaram 
na liderança do placar, sempre 
por pequena vantagem. O ad-
versário foi melhor no bloqueio 
e na defesa, e encaminhou a vi-
tória por 25x23.

O quarto set foi novamente 
equilibrado, mas com o Taubaté 
ligeiramente melhor. Voltando a 
bloquear com maior efetividade 
e sacando bem, a equipe tauba-
teana conseguiu manter a lide-
rança desde o começo. O Minas/
MG errou mais no set e não con-
seguiu reagir. O Taubaté mante-
ve o saque forçado e complicou 
a recepção do Minas. Com mais 
efetividade defensiva e apro-
veitando os contra-ataques, o 
Taubaté fechou em 25x16.

O Tie-Break começou nervoso 
com os times buscando o saque 
forçado. O jogo seguiu ponto a 
ponto, sem que nenhuma das 
equipes conseguissem abrir van-
tagem. O Taubaté foi mais efeti-
vo no saque, errando menos no 
serviço. O Minas/MG cometeu 
muitos erros e não conseguiu re-
petir a efetividade na virada de 
bola. Em um final de jogo tenso, 
o Taubaté foi melhor na virada 
de bola, e fechou em 15x11. A 
partida teve duração total de 
2h32.

Vitória na noite de hoje dará ao time taubateano seu segundo título na história do torneio

Superliga: 
Taubaté pode 
garantir 
bicampeonato 
nesta 
sexta-feira

William Lucas/Inovafoto/CBV

equipes voltam a jogar às 19h de hoje sexta-feira (16)

Felipe Roque, principal pontuador da primeira partida

equipe está a uma vitória do título da Superliga
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EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0763/2017 ALTERAÇÃO DE GESTOR 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: IK1 
TECNOLOGIA LTDA. PROCESSO: 22.733/17 ASSINATURA: 15/04/2021 OBJETO: ALTERAR A 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO CELEBRADO EM 27/11/2017, ORDEM DE 
SERVIÇO DE 30/11/2017 E HOMOLOGAÇÃO TÉCNICA DE 20/12/2017 MODALIDADE: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 67/17 FUNDAMENTOS: EM FACE DO PERMITIDO NO ARTIGO 65 
DA LEI FEDERAL            Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES. 
 
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0006/2021 ALTERAÇÃO DE GESTOR 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: ELEVADORES 
VILLARTA LTDA. PROCESSO: 39.934/20 ASSINATURA:  15/04/2021 OBJETO: ALTERAR A 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO CELEBRADO EM 14/01/2021 MODALIDADE: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 50/20 FUNDAMENTO LEGAL: EM FACE DO PERMITIDO NO 
ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES. 
 
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 741/2019  ALTERAÇÃO DE GESTOR 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: GOMAQ 
MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. PROCESSO: 26.208/17 ASSINATURA:  15/04/2021 
OBJETO: ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO CELEBRADO EM 
11/08/2017 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 97/17 FUNDAMENTOS: EM FACE DO 
PERMITIDO NO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS 
ALTERAÇÕES. 
 
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0016/2021  ALTERAÇÃO DE GESTOR 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: F. B. GIANICO 
TAUBATÉ - ME PROCESSO: 47.410/20 ASSINATURA: 15/04/2021 OBJETO: ALTERAR A 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO CELEBRADO EM 19/01/2021 MODALIDADE: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 59/20 FUNDAMENTO LEGAL: EM FACE DO PERMITIDO NO 
ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES. 
 
Processo Administrativo nº. 13.025/21 
Requerente: BANCO BRADESCO S.A. 
D E S P A C H O 
À vista dos elementos constantes dos autos, AUTORIZO o credenciamento do BANCO BRADESCO 
S.A. junto à esta Municipalidade, regendo-se pelas disposições da Lei Municipal nº. 4.004/2006 e suas 
alterações, com vistas a concessão de cartão de crédito consignado, aos servidores municipais da 
Administração Pública Municipal Direta, Autarquias e Fundações, mediante a sistemática de consignação 
em folha de pagamento. 
Assim, determino: 
1 - Ao DTL, para formalização do Credenciamento; 
2 - Ao Departamento de Administração, para as providências de sua competência. 
G.P., 15/04/2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 
LOCATÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ LOCADOR: DJALMA AZEVEDO 
TAVARES PROCESSO: 33.450/14 ASSINATURA: 06/04/21 OBJETO: PRORROGAR O 
CONTRATO CELEBRADO EM 06/10/14, CUJO OBJETO CONSISTE NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
SITUADO NA AV. JOHN KENNEDY, 488, JARDIM DAS NAÇÕES, TAUBATÉ-SP, ONDE SE 
ENCONTRA INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR MENSAL: R$ 
5.268,71 VIGÊNCIA: MAIS 12 MESES FUNDAMENTO: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS 
ALTERAÇÕES E NO QUE COUBER NA LEI Nº. 8.245/91. 
 
EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 
ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA CRIANÇA E FAMÍLIA 
– PROJETO HAPET PROCESSO: 16.729/20 ASSINATURA: 15/04/21 OBJETO: PARCERIA A 
SER EXECUTADA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DESTINADA AO SERVIÇO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DENOMINADO “SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 
ANOS E/OU 15 A 17 ANOS” – ATENDIMENTO NO TERRITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA 
DE ASSISTENCIA SOCIAL “MADALENA AIKO NISHINA FREITAS” – CRAS SÃO GONÇALO 
VALOR DO REPASSE: R$ 52.794,30 VIGÊNCIA: 12 MESES MODALIDADE: EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 05/20 FUNDAMENTO: LEI FEDERAL Nº. 13.019/14, LEI Nº. 
8.069/90 E DEMAIS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES APLICÁVEIS A ESPÉCIE.  
 
PORTARIA Nº 626 , DE 15 DE ABRIL DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E : 
Remover, com fundamento no inciso I do Art. 107 da Lei Complementar nº 001/90, LENILSON 
RAIMUNDO DE FREITAS – matrícula 24627, da Secretaria de Governo e Relações Institucionais para a 
Secretaria de Administração e Finanças.  
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 15 de abril de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 

JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA SEGOV Nº 14, DE 15 DE ABRIL DE 2021 
ADRIANO VITERBO SOUZA DA SILVA JUNIOR, SECRETÁRIO DE GOVERNO E 
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Designar a servidora Priscila Cristina dos Santos Braga da Silva, titular de cargo efetivo – matrícula 
34604, para exercer a função de confiança de Supervisor Técnico de Manutenção em Informática e 
Telefonia – Ref. “44”, subordinada à Secretaria de Governo e Relações Institucionais, nos termos da Lei 
Complementar 236, de 21 de dezembro de 2010 e suas alterações, c/c a Lei Complementar nº. 330, de 26 
de dezembro de 2013, fazendo jus aos vencimentos correspondentes. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 15 de abril de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila. 
ADRIANO VITERBO SOUZA DA SILVA JUNIOR 
SECRETÁRIO DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
 
PORTARIA SEDIS Nº   10,   DE  13   DE   ABRIL    DE 2021 
ADRIANA LUCCI MUSSI, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, 
no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar cessados, a contar de 01/04/2021, os efeitos da Portaria nº 635, de 21 de março de 2019, que 
designou a servidora ANA PAULA MUSSI DE ANDRADE RIGHI – matrícula 29123, para exercer a 
função de confiança de Chefe da Divisão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, subordinada à 
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  13   de   abril     de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
ADRIANA LUCCI MUSSI 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 
PORTARIA SEDIS Nº       11  ,   DE    13      DE     ABRIL         DE 2021 
ADRIANA LUCCI MUSSI, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, 
no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar designada a servidora TREYCE PRISCYLLA PACHECO, titular de cargo efetivo – 
matrícula 29744, a contar de 01/04/2021, para exercer a função de confiança de Chefe da Divisão do 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS – Ref. “48”, subordinada à Secretaria de Desenvolvimento 
e Inclusão Social, nos termos da Lei Complementar 236, de 21 de dezembro de 2010 e suas alterações; 
c/c a Lei Complementar nº 330, de 26 de dezembro de 2013, fazendo jus aos vencimentos 
correspondentes. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  13   de  abril    de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
ADRIANA LUCCI MUSSI 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 
PORTARIA SEDIS Nº    12  ,   DE   13  DE       ABRIL        DE 2021 
ADRIANA LUCCI MUSSI, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, 
no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Cessar, a partir de 01/05/2021, os efeitos da Portaria nº 565, de 15 de março de 2018, que designou a 
servidora KELLY CRISTINE ALVES – matrícula 35411, para exercer a função de confiança de 
Supervisor Técnico de Acolhimento a Pessoa de Rua, subordinada à Secretaria de Desenvolvimento e 
Inclusão Social. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos         13   de   ABRIL   de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 
376ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
ADRIANA LUCCI MUSSI 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 
PORTARIA SEDIS Nº      13   ,   DE       13   DE     ABRIL  DE 2021 
ADRIANA LUCCI MUSSI, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, 
no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Designar a servidora JULIANA RUIZ DA ROCHA NOGUEIRA, titular de cargo efetivo – matrícula 
42648, a partir de 01/05/2021, para exercer a função de confiança de Supervisor Técnico de Acolhimento 
a Pessoas de Rua – Ref. “44”, subordinada à Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, nos termos 
da Lei Complementar 236, de 21 de dezembro de 2010 e suas alterações; c/c a Lei Complementar nº 330, 
de 26 de dezembro de 2013, fazendo jus aos vencimentos correspondentes. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos   13    de       abril       de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª 
da elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
ADRIANA LUCCI MUSSI 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 
PORTARIA SEDIS Nº      14   ,   DE     13      DE       ABRIL      DE 2021 
ADRIANA LUCCI MUSSI, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, 
no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar cessados, a contar de 12/04/2021, os efeitos da Portaria nº 655, de 06 de maio de 2020, que 
designou o servidor ALLISON RYAN DE SOUZA – matrícula 42705, para exercer a função de 
confiança de Supervisor Técnico de Projetos e Legalização de Áreas Habitacionais, subordinada à 
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos    14  de  ABRIL   de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
ADRIANA LUCCI MUSSI 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 
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PORTARIA SEDIS Nº     15       ,   DE  13      DE    ABRIL           DE 2021 
ADRIANA LUCCI MUSSI, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, 
no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar designada a servidora NICOLE CANDIDA DE MELO DA COSTA, titular de cargo efetivo 
– matrícula 47048, a contar de 12/04/2021, para exercer a função de confiança de Supervisor Técnico de 
Projetos e Legalização de Áreas Habitacionais – Ref. “44”, subordinada à Secretaria de Desenvolvimento 
e Inclusão Social, nos termos da Lei Complementar 236, de 21 de dezembro de 2010 e suas alterações; 
c/c a Lei Complementar nº 330, de 26 de dezembro de 2013, fazendo jus aos vencimentos 
correspondentes. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos   13    de   abril     de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
ADRIANA LUCCI MUSSI 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 
PORTARIA SEDIS Nº     16    ,   DE   13  DE       ABRIL          DE 2021 
ADRIANA LUCCI MUSSI, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, 
no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar cessados, a contar de 12/04/2021, os efeitos da Portaria nº 1.603, de 30 de dezembro de 2020, 
que designou a servidora VANIA SILVA ALVARENGA ALVES – matrícula 24555, para exercer a 
função de confiança de Supervisor Técnico de Controle de Compras, subordinada à Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclusão Social. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos    13    de        abril         de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 
376ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
ADRIANA LUCCI MUSSI 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 
PORTARIA SEDIS Nº  17, DE 13 DE ABRIL  DE 2021 
ADRIANA LUCCI MUSSI, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, 
no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar designado o servidor ALLISON RYAN DE SOUZA, titular de cargo efetivo – matrícula 
42705, a contar de 12/04/2021, para exercer a função de confiança de Supervisor Técnico de Controle de 
Compras – Ref. “44”, subordinada à Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, nos termos da Lei 
Complementar 236, de 21 de dezembro de 2010 e suas alterações; c/c a Lei Complementar nº 330, de 26 
de dezembro de 2013, fazendo jus aos vencimentos correspondentes. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 13 de  abril de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
ADRIANA LUCCI MUSSI 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 
 
PORTARIA SES Nº 46   DE  15   DE   ABRIL    DE 2021 
MÁRIO CELSO PELOGGIA, SECRETÁRIO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar atribuída à servidora JOSEANNE FERNANDA DE OLIVEIRA SALVATIERRA – 
matrícula 30181, a incumbência de, cumulativamente e sem prejuízo de suas vantagens, substituir a 
servidora MARLI PINHEIRO – matrícula 1980, no período de 23/03 a 01/04/2021, por motivo de licença 
família, fazendo jus à diferença de vencimentos. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos   15     de       Abril      de  2021, 382ª da fundação do Povoado e 
376ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
MÁRIO CELSO PELOGGIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
 
PORTARIA SES Nº 47  ,   DE   15   DE   ABRIL   DE 2021 
MÁRIO CELSO PELOGGIA, SECRETÁRIO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar atribuída à servidora PAULA KAROLINA FERREIRA DA CUNHA VASCONCELLOS 
– matrícula 31428, a incumbência de, cumulativamente e sem prejuízo de suas vantagens, substituir a 
servidora LUCIANA SAVIO ZANDONADI GOBBO – matrícula 30492, no período de 06 a 20/04/2021, 
por motivo de férias regulamentares, fazendo jus à diferença de vencimentos. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  15   de Abril de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
MÁRIO CELSO PELOGGIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
 
PORTARIA SEPLAN Nº 07, DE_ 15 _DE ABRIL DE 2021 
LUCIO FÁBIO ARAÚJO, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar atribuída à servidora TAINA AUGUSTO CARDOZO – matrícula 47140, a incumbência de, 
cumulativamente e sem prejuízo de suas vantagens, substituir a servidora LAURA VIEIRA VIVIANI – 
matrícula 34766, no período de 06 a 20/04/2021, por motivo de férias regulamentares, fazendo jus à 
diferença de vencimentos. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 15de abril de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
LUCIO FÁBIO ARAÚJO 
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO 
 
PORTARIA SEAF Nº 22,   DE  31  DE  MARÇO  DE 2021 
MARCO ANTÔNIO CAMPOS, RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Retificar a Portaria SEAF nº 20, de 30 de março de 2021, de cessação dos efeitos de designação para 
exercer função de confiança concedida à servidora TALITA CRISTINE EMILIA DE JESUS PINTO – 

matrícula 30865, para constar que os efeitos de tal cessação serão a contar de 01/04/2021 e não como 
constou anteriormente. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 31 de  Março  de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
MARCO ANTÔNIO CAMPOS 
RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Publicada novamente por ter saído com incorreções 
 
PORTARIA SEAF Nº 23,   DE  31  DE  MARÇO  DE 2021 
MARCO ANTÔNIO CAMPOS, RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Retificar a Portaria SEAF nº 21, de 30 de março de 2021, de designação para exercer função de confiança 
concedida à servidora SARAH NICIA SENDRETTI SANTOS, titular de cargo efetivo – matrícula 
34581, para constar que os efeitos de tal designação serão a contar de 01/04/2021 e não como constou 
anteriormente. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 31 de  Março  de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
MARCO ANTÔNIO CAMPOS 
RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Publicada novamente por ter saído com incorreções 
 
PORTARIA SEAF Nº 30,   DE 15 DE ABRIL DE 2021 
MARCO ANTÔNIO CAMPOS, RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Cessar os efeitos da Portaria nº 395, de 29 de janeiro de 2021, que designou a servidora PRISCILA 
CRISTINA DOS SANTOS BRAGA DA SILVA – matrícula 34604, para exercer a função de confiança 
de Supervisor Técnico de Margem Consignável e Relatório Bancário, subordinada à Secretaria de 
Administração e Finanças. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 15 de Abril de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
MARCO ANTÔNIO CAMPOS 
RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
PORTARIA SEAF  Nº 31,   DE 15 DE ABRIL DE 2021 
MARCO ANTÔNIO CAMPOS, RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Designar o servidor LENILSON RAIMUNDO DE FREITAS, titular de cargo efetivo – matrícula 24627, 
para exercer a função de confiança de Supervisor Técnico de Margem Consignável e Relatório Bancário 
– Ref. “44”, subordinada à Secretaria de Administração e Finanças, nos termos da Lei Complementar 
236, de 21 de dezembro de 2010 e suas alterações; c/c a Lei Complementar nº 330, de 26 de dezembro de 
2013, fazendo jus aos vencimentos correspondentes. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 15 de Abril de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
MARCO ANTÔNIO CAMPOS 
RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
PORTARIA SEAF Nº 32,   DE 15 DE ABRIL DE 2021 
MARCO ANTÔNIO CAMPOS, RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Cessar os efeitos da Portaria nº 719, de 22 de maio de 2020, que designou o servidor SERGIO RICARDO 
HOSHIMOTO – matrícula 3869, para exercer a função de confiança de Supervisor Técnico de Plano de 
Carreira e Sucessões, subordinada à Secretaria de Administração e Finanças. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 15 de Abril de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
MARCO ANTÔNIO CAMPOS 
RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
PORTARIA SEAF Nº 33,   DE 15 DE ABRIL DE 2021 
MARCO ANTÔNIO CAMPOS, RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Cessar os efeitos da Portaria nº 1.843, de 16 de dezembro de 2021, que designou a servidora JULIA 
NATALY VASCONCELLOS NONATO – matrícula 29529, para exercer a função de confiança de 
Supervisor Técnico de Arquivo Funcional, subordinada à Secretaria de Administração e Finanças. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 15 de Abril de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
MARCO ANTÔNIO CAMPOS 
RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
PORTARIA SEAF  Nº 34,   DE 15 DE ABRIL DE 2021 
MARCO ANTÔNIO CAMPOS, RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Designar o servidor SERGIO RICARDO HOSHIMOTO, titular de cargo efetivo – matrícula 3869, para 
exercer a função de confiança de Supervisor Técnico de Arquivo Funcional – Ref. “44”, subordinada à 
Secretaria de Administração e Finanças, nos termos da Lei Complementar 236, de 21 de dezembro de 
2010 e suas alterações; c/c a Lei Complementar nº 330, de 26 de dezembro de 2013, fazendo jus aos 
vencimentos correspondentes. 

Vale  do  Paraíba  |  Sexta  -  feira  |  16  de  abril  de  2021



08
VOZ DOVALE

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 15 de Abril de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
MARCO ANTÔNIO CAMPOS 
RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
PORTARIA SEAF  Nº 35,   DE 15 DE ABRIL DE 2021 
MARCO ANTÔNIO CAMPOS, RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Designar a servidora JULIA NATALY VASCONCELLOS NONATO, titular de cargo efetivo – 
matrícula 29529, para exercer a função de confiança de Supervisor Técnico de Plano de Carreira e 
Sucessões – Ref. “44”, subordinada à Secretaria de Administração e Finanças, nos termos da Lei 
Complementar 236, de 21 de dezembro de 2010 e suas alterações; c/c a Lei Complementar nº 330, de 26 
de dezembro de 2013, fazendo jus aos vencimentos correspondentes. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 15 de Abril de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
MARCO ANTÔNIO CAMPOS 
RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
PROCESSO Nº. 18.703/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 290/20 
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de alimentos estocáveis, constante do presente processo a favor 
da empresa: DZ7COMERCIAL EIRELIEPP, no valor total de R$5.168,00 (Cinco mil cento e sessenta 
e oito reais);  
G.P, aos 15/04/2021. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº.  18.861/21 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/20 
D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reparos 
e instalações de vidros, constante no presente processo, a favor da firma: MARCELA AUXILIADORA 
CAMPHORA 22891754808 ME, no valor total de R$ 2.762,50 (Dois mil setecentos e sessenta e dois 
reais e cinquenta centavos); 
G.P, aos 15/04/2021. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 43.764/20 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 125/20 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
aplico à empresa LIGIA MARIA CARNEIRO ME, a sanção de multa no valor de R$ 85,92 (Oitenta e 
cinco reais e noventa e dois centavos), referente ao atraso na entrega da Autorização de Fornecimento nº. 
2711/20 e à empresa ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, a sanção de multa no 
valor de R$ 256,75 (Duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), referente ao atraso na 
entrega da Autorização de Fornecimento nº. 2712/21, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, sujeito a 
prazo de 05 (cinco) dias para recurso. G.P., aos 15/04/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 19.590/20 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 167/19 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
decido pela RESCISÃO da parcela não executada das Autorizações de Fornecimento do intervalo de 750 
a 752/20, firmadas com a empresa DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP., aplicando a sanção de multa no  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

valor de R$ 9.909,38 (Nove mil, novecentos e nove reais e trinta e oito centavos) e pela RESCISÃO da 
parcela não executada da Autorização de Fornecimento nº. 749/20, firmada com a empresa C.B.S. 
MÉDICO CIENTIFICA S/A, aplicando a sanção de multa no valor de R$ 11.990,16 (Onze mil, 
novecentos e noventa reais e dezesseis centavos), nos termos da Lei nº. 8.666/93, sujeito ao prazo de 5 
(cinco) dias para interposição de recurso.  
G.P., aos 15/04/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 27.728/20 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 03/20 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
aplico à empresa CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA., a sanção de multa no valor de R$ 152,85 (Cento e 
cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), referente ao atraso na entrega da Autorização de 
Fornecimento nº. 1720/20, e à empresa INDMED HOSPITALAR EIRELI, a sanção de multa no valor de 
R$ 4.621,32 (Quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), referente ao atraso na 
entrega da Autorização de Fornecimento nº. 1722/20, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, sujeito a 
prazo de 05 (cinco) dias para recurso. 
G.P., aos 15/04/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 68.152/2019 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 46/19 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
decido pela RESCISÃO do Contrato firmado em 30/12/2019 com a empresa AJV AR 
CONDICIONADOS EIRELI, aplicando a sanção de multa no valor de R$ 2.373,00 (Dois mil, trezentos e 
setenta e três reais), nos termos da Lei nº. 8.666/93, sujeito a prazo de recurso. 
G.P., aos 15/04/2021 
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 47/21 - Edital I, que cuida do registro de preços para eventual contratação de 
empresa especializada em locação de caminhão cavalo mecânico com carreta prancha de 30 toneladas, 
incluindo manutenção, combustível e operação para transporte de máquinas, com mão de obra (operador), 
para atender as necessidades da Secretaria de Obras, por um período de 12 meses, improrrogáveis, com 
encerramento dia 03.05.21 às 08h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 53/21 - Edital I, que cuida da aquisição de gases acetileno de 9 Kg e oxigênio de 10 
m³ engarrafado, com cilindros em caráter de comodato, com encerramento dia 03.05.21 às 08h30.  A 
sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 36/21 - Edital I, que cuida do registro de preços para eventual aquisição de recarga 
de extintores, por um período de 12 meses, improrrogáveis, com encerramento dia 03.05.21 às 14h30.  A 
sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
PMT, aos 15.04.2021. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR – Prefeito Municipal. 
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UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
Pregão Presencial nº 01/2021 – 
Contratação de empresa para 

veiculação de spot, banner e vídeo 
da Universidade de Taubaté. 

DESPACHO: 
Com base no parecer jurídico e 
justificativas apresentadas, como 
razão de decidir, autorizo a 
prorrogação do Contrato nº 
05/2021, mantido com a empresa 
RÁDIO BANDEIRANTES DE 
CAMPOS DO JORDÃO LTDA, 
no importe de R$ 38.775,70 (trinta 
e oito mil, setecentos e setenta e 
cinco reais e setenta centavos), do 
Contrato nº 06/2021, mantido com 
a empresa RÁDIO E TELEVISÃO 
TAUBATÉ LTDA, no importe de 
R$ 260.102,40 (duzentos e 
sessenta mil, cento e dois reais e 
quarenta centavos), do Contrato nº 
08/2021, mantido com a empresa 
TV VALE DO PARAÍBA LTDA, 
no importe de R$ 24.753,20 (vinte 
e quatro mil, setecentos e 
cinquenta e três reais e vinte 
centavos), e do Contrato nº 
09/2021, mantido com a empresa 
TV TAUBATÉ LTDA, no importe 
de R$ 90.725,00 (noventa mil, 
setecentos e vinte e cinco reais),  
que tem por objeto a contratação 
de empresa para veiculação de 
spot, banner e vídeo da 
Universidade de Taubaté, por mais 
3 (três) meses, contados a partir de 
25/04/2021, com fundamento na 
cláusula décima terceira, dos 
contratos, e no Art. 57, II, §2º, da 
Lei Federal nº 8.666/93, conforme 
minutas apresentadas às fls. 
506/509, mantendo-se as demais 
cláusulas e condições contratuais. 
1) Publique-se; 
2) Empenhe-se a despesa e 
expeça-se a nota de empenho; 
3) Redija-se o termo de 
aditamento. 

4)  Taubaté, 15 de abril de 2021. 
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi 
Fortes - Reitora 

 
 
 

 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
COMISSÃO PERMANENTE 

DISCIPLINAR –  COPEDI  
 

PORTARIA COPEDI Nº 031/2021 
 
A Professora Doutora Valesca Alves Corrêa, Presidente da 
Comissão Permanente Disciplinar (Copedi), no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, e em face do que consta do 
Processo COPEDI nº 015/2021; 
R E S O L V E: Prorrogar por 60 (sessenta) dias, a partir de 
15/04/2021, o prazo fixado na Portaria Copedi Nº 037/2020, para 
apurar os fatos relatados no Processo nº PRA-109/2019, segundo o 
qual desapareceu um projetor multimídia que se encontrava no 
armário da Secretaria da Medicina–Centro de Estudos no Hospital 
Universitário. 
A presente Portaria entra em vigor na data da publicação. 
Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
Comissão Permanente Disciplinar (Copedi), em 15 de abril de 2021. 
 

Profa. Dra. Valesca Alves Corrêa 
Presidente da Copedi 

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

Raquel Mendonça Moraes 
Secretária da Copedi 

 

Associação dos Proprietários e Adquirentes de Lotes no Loteamento   
Village da Serra  

CNPJ: 11.396.921/0001-31 
 
 

Associação dos Proprietários e Adquirentes de Lotes no Loteamento Village da Serra  
Rodovia SP 123, Km 17 + 517m, Paraiso – Tremembé – SP / CEP: 12120-000  

Telefones: (12) 99771-7264 (Secretaria) / 99769-2068 (Portaria)  
 

  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELETRÔNICA (VIRTUAL)  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
  

Tremembé, 14 de abril de 2021.   
  

Devido a pandemia de COVID-19 e seguindo as orientações do Ministério da Saúde e demais 
Órgãos Públicos desaconselhando a realização de Assembleias Presenciais, vimos através desta, 
convocar todos os proprietários de unidades para participarem da Assembleia Geral Ordinária 
Eletrônica (Virtual) da Associação dos Proprietários e Adquirentes de Lotes no Loteamento Village da 
Serra, que será realizada através do portal eletrônico da BRCondos Advale, conforme segue:  

  
 Início:    Dia 29/04/2021 as 09h  
 Término:   Dia 30/04/2021 as 16h  
 Local:    cliente.brcondos.com.br  
  

Para deliberar sobre as seguintes ordens do dia:  
    

1- Apresentação e Aprovação da Prestação de Contas do ano de 2020. 
 
  

Observações:  
  
• Instruções de como se cadastrar no portal BRCondosOnline podem ser obtidas através do 0800 603 0023 ou  

(12) 3512-7870. O PIN está em seu boleto de taxa associativa no canto superior esquerdo.  
• Vídeo de instruções para votação na Assembleia virtual: https://www.youtube.com/watch?v=tyFnzZribJc.  
• O Associado poderá esclarecer suas dúvidas através do CHAT disponível no aplicativo durante o período da Assembleia. 

Fora deste período as dúvidas podem ser esclarecidas através de “chamados” pelo Portal BRCondos online.  
• Só poderão tomar parte da assembleia os associados que estiverem QUITES com suas obrigações associativas. 

Lembrando que os boletos têm prazo de compensação de 48h, portanto o pagamento deverá acontecer antes desse 
período.  

• É licito aos associados fazer-se representar na assembleia por procurador com procurações especificas, com firma 
reconhecida, para votar e deliberar sobre os assuntos tratados. As procurações deverão ser encaminhadas a Secretaria 
da Associação até o dia 23/04/2021 às 17h, após esse horário não serão mais aceitas.  

• NÃO IMPRIMIR a declaração de voto, pois não será exigida.  
  
 

__________________________________  
Jorge Luís M. Tramontin  

Presidente do Conselho Fiscal  

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, ir-
mãos, sobrinhos, etc.), nos termos dos artigos 1603 e 
seguintes do Código Civil Brasileiro, de: João Alves de 
Moraes Filho, falecido em 31/10/1956, sepultado no Ja-
zigo Nº 582, atual Nº 628 da Quadra Nº 05ª do Cemitério 
Municipal de Taubaté, para comparecerem à Divisão 
Funerária e Cemitérios, localizada na Rua São Benedi-
to, s/n (Velório Municipal), no horário das 8:00 às 12:00 
horas e das 14:00 às 17:00 horas, munidos de documen-
tos comprobatórios de herdeiros, a fim de se habilita-
rem no direito de uso do respectivo jazigo perpétuo. 

Esclarece que o referido jazigo está sendo reclamado 
por Jair Alves de Moraes, RG: Nº 4.424.369-8 / CPF: Nº 
083.330.848/34, descendente do proprietário do jazigo. 

Deixando como Concessionários do Perpétuo os Srs: 
Jamil Alves de Moraes, Janari Alves de Moraes, Jonas 
Alves de Moraes, Jane Alves Ramalho, Janete Apare-
cida de Moraes Azevedo, Roberto de Moraes Amaral, 
Maria Helena C. Moraes, Vilma Piccini de Jesus e Rob-
son Fernades Moraes.

O não comparecimento no prazo acima será presumido 
como renúncia ao referido direito (processo adminis-
trativo nº 4832/2021).     
     

Secretaria de Serviços Públicos, 
aos 15 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 suces-
sores (Filhos, netos, pais, avós, cônjuge, sobrevivente, 
irmãos, sobrinhos, etc.), nos termos dos artigos 1603 
e seguintes do Código Civil Brasileiro, de: Sebastiana 
Maria da Conceição, falecida em 30/06/1946, sepultada 
no  Jazigo Nº 53  da Quadra Nº 06 ª do Cemitério Mu-
nicipal de Taubaté, para comparecerem à Divisão Fu-
nerária e Cemitérios, localizada na Rua São Benedito, 
s/n (Velório Municipal), no horário das 8:00 às 12:00 
horas e das 14:00 às 18 horas, munidos de documentos 
comprobatórios  de herdeiros, a fim de habilitarem  no 
direito de uso do respectivo jazigo perpétuo. 

Esclarece que o referido jazigo está sendo reclama-
do pela (neta): Maria Cristina Bottossi Meireles, RG: 
8.725.700-2 / CPF: 975.444.938-49. 

Deixando como Concessionários do Perpétuo: 1) Fla-
via Cristina Bottossi Meireles, 2) Ricardo Bottossi 
Pinheiro da Silva, 3)  Maria Celia Bottossi, 4) Fernan-
da Mara Bottossi Presoto, 5)Luiz Carlos Bottossi e 6) 
Milton Cesar Bottossi. O não comparecimento no pra-
zo acima será presumido como renúncia ao referido 
direito (processo administrativo nº 11100/2021).        
  

Secretaria de Serviços Públicos, 
aos 15 de março de 2021

Andre Luis da Rocha
Divisão de Funerária e Cemitérios Municipais

Alexandre Magno Borges
Secretário de Serviços Públicos 

da Prefeitura Municipal de Taubaté

SINDICATO DOS PROFESSORES DE TAUBATÉ E REGIÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL 

Pelo presente edital, ficam convocados os Professores da 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Téc-
nico e Profissionalizante, Educação Especial, Cursos Suple-
tivos, Educação de Jovens e Adultos e Cursos Preparatórios 
para Vestibulares da rede privada de ensino, nos municípios 
de Taubaté, Tremembé, Campos do Jordão, Santo Antônio do 
Pinhal, São Bento do Sapucaí e São Luiz do Paraitinga, base 
territorial do Sindicato dos Professores de Taubaté, inscri-
to no CNPJ sob o nº 07.288.958/0001-79, devidamente registra-
do no CNES do M.T.E, Registro Sindical nº 000.027.422.97446-5 
, com sede à rua Francisco Honorato de Moura, 165, Jardim 
Maria Augusta, município de Taubaté – São Paulo, tendo em 
vista a declaração pública de pandemia em relação ao novo 
Coronavírus (Covid-19) pela Organização Mundial da Saúde 
- OMS, em 11 de março de 2020, assim como o Decreto Legis-
lativo nº 6, de 2020, o Decreto nº 65.545, de 03 de março de 
2021, o artigo 5º da Lei 14.010, de 10 de junho de 2020 c/c o ar-
tigo 7º da Lei 14.030, de 28 de julho de 2020 e a continuidade 
das recomendações dos órgãos da Saúde, para a Assembleia 
Geral Extraordinária Virtual que se realizará no dia 24 de 
abril de 2021, às 10:00 horas, em primeira convocação com o 
quórum estatutário de presentes, ou às 10h30min, em segun-
da convocação, com qualquer número de trabalhadores 
presentes, por meio de plataforma remota pelo aplicativo 
Google Meet, pelo link para acesso direto à Assembléia (ht-
tps://meet.google.com/tun-djmr-rfj). O acesso será encami-
nhado aos Professore que o solicitarem, mediante cadastro 
comprobatório de sua condição de trabalhador da Educa-
ção Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Técnico e 
Profissionalizante, Educação Especial, Cursos Supletivos, 
Educação de Jovens e Adultos e Cursos Preparatórios para 
Vestibulares da rede privada de ensino, na base territorial 
do Sindicato, no seguinte endereço eletrônico: contato@
sinprotaubateeregioa.org.br. A assembleia convocada nos 
termos e condições estabelecidas no presente edital tem a 
finalidade de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: 

A) Análise de eventual contraproposta patronal; 
B) Continuidade da Campanha Salarial: 

mobilização e formas de luta; e 
C) Deliberação para autorizar eventual instauração 

de Dissídio Coletivo

Taubaté, 15 de abril de 2021.
Jeferson Campos

Presidente Sinpro Taubaté
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edital de Proclamas de Taubaté

edital de Proclamas de Taubaté

REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL 

Estado de São Paulo 
Comarca de Taubaté 

Cartório de Registro Civil
das Pessoas Naturais 

do 2º subdistrito
Bel. Marcello Verderamo 

Oficial Titular

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de ,MAXIMILIANO 
GOMES DA SILVA e 
CAMILA MOREIRA DA 
SILVA REIS, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 18 de abril de 1984, de 
profissão cabeleireiro, 
residente Rua Professor 
Ernesto de Oliveira 
Filho, nº 65, Loteamento 
Fernando Camargo 
Nogueira, filho de 
VERA LUCIA GOMES 
DA SILVA, falecida em 
Taubaté/SP na data de 
12 de setembro de 2018.
A  habilitante é natural de 
Taubaté-SP, nascido a 05 
de outubro de 1984, de 
profissão administrador 
de empresas, residente 
Rua Professor Ernesto 
de Oliveira Filho, nº 65, 
Loteamento Fernando 
Camargo Nogueira, filha 
de LUIS AUGUSTO DA 
SILVA REIS, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 
63 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascido na 
data de 20 de outubro 
de 1957, residente e 
domiciliado Taubaté-SP 
e de MARIA DO CARMO 
MOREIRA DA SILVA, 
falecida em Taubaté/SP 
na data de 14 de outubro 
de 2020.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
oponha-o na forma 

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
fixado em Cartório 

no lugar de costume, 
e enviada cópia para 
ser publicada pela 
Imprensa Local.

Taubaté, 08 de abril de 
2021

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. Oficial 
do Registro Civil de 
,FELIPE BENATTI DE 
CILLO e MARCELA 
PACHECO VIANA, para 
o que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural de 
Campinas-SP, nascido 
a 28 de abril de 1987, 
de profissão médico 
psiquiatra, residente 
Rua Chamonix, nº 
220, Condomínio 
Village Taubaté, filho 
de ANTONIO CESAR 

PAULILLO DE CILLO, 
médico, nacionalidade 
brasileira, 58 anos, 
natural de Campinas, 
nascido na data de 05 de 
junho de 1962, residente 
e domiciliado Campinas/
SP e de SILVIA REGINA 
BENATTI DE CILLO, 
falecida em São Paulo/
Capital na data de 22 de 
dezembro de 2003.
A  habilitante é natural de 
São Paulo-SP, nascido a 
13 de outubro de 1989, 
de profissão médica 
radiologista, residente 
Rua Chamonix, nº 220, 
Condomínio Village 
Taubaté, filha de JOSÉ 
EDSON FIGUEIREDO 
VIANA, médico, 
nacionalidade brasileira, 
68 anos, natural de 
Juazeiro do Norte/CE, 
nascido na data de 26 
de março de 1953 e de 
ROGERIA TOFFOLI 
PACHECO VIANA, 
do lar, nacionalidade 
brasileira, 58 anos, 
natural de Assis/SP, 
nascida na data de 03 
de novembro de 1962, 
residentes e domiciliados 
Taubaté-SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de ,DAVID WILLIAM 
CAMARGO LOPES 
e JULIANA FOGAÇA 
CORRÊA DE MATTOS, 
para o que apresentaram 
os documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural de 
Taubaté-SP, nascido a 17 
de dezembro de 1992, 
de profissão analista 
de suporte, residente à 
Avenida Adolfo Moreira 
Guedes, nº 315, 
Independência, filho 
de DAVID PALMEIRA 
LOPES, 56 anos, natural 
de Taubaté-SP, nascido 
na data de 21 de junho 
de 1964 e de CARMEN 
LUCIA CAMARGO 
LOPES, 59 anos, natural 
de Tatuí-SP, nascida na 
data de 10 de março 
de 1962, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 29 de outubro de 1990, 
de profissão gestora 
de recursos humanos, 
residente à Avenida 
Adolfo Moreira Guedes, 
nº 315, Independência, 
filha de WAGNER 
CORRÊA DE MATTOS, 
58 anos, natural de São 
Paulo-SP, nascido na 
data de 17 de janeiro de 
1963 e de MARIA JOSÉ 
FOGAÇA CORRÊA 
DE MATTOS, 52 anos, 
natural de São Paulo-
SP, nascida na data de 
10 de agosto de 1968, 
residentes e domiciliados 
em Taubaté-SP.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
oponha-o na forma 

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
fixado em Cartório 

no lugar de costume, 
e enviada cópia para 
ser publicada pela 
Imprensa Local.

Taubaté, 09 de abril de 
2021

Faço saber que 
pretendem converter 
a união estável em 
casamento conforme 
artigo 8º da Lei 9.278/96 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de ,OTAVIO 
CAETANO FERREIRA 
e GILDETE DOS 
SANTOS VIANA, para 
o que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 09 de agosto de 1953, 
de profissão aposentado, 
residente Rua Dante 
Zanini, nº 265, Parque 
Bandeirantes, filho de 
DELFINO CAETANO 
FERREIRA, falecido em 
Taubaté-SP há 34 anos 
e de MARIA DA MOTTA 
FERREIRA, falecida em 
Taubaté-SP há 64 anos.
A  habilitante é natural 
de Medina-MG, nascido 
a 29 de janeiro de 1967, 
de profissão do lar, 
residente Rua Dante 
Zanini, nº 265, Parque 
Bandeirantes, filha de 
ADÃO JOSÉ VIANA, 
falecido em Taubaté-
SP na data de 29 de 
novembro de 1989 e de 
JOAZINA DOS SANTOS 
VIANA, falecida na data 
de 29 de novembro de 
2020.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. Oficial 
do Registro Civil de 
,FLÁVIO SOARES 
RIBEIRO JUNIOR e 
ÉRICA CUNHA, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Tremembé-SP, 
nascido a 19 de maio 
de 1990, de profissão 
engenheiro mecânico, 
residente Rua Adhemar 
Garcez Roncon, nº 31, 
Jardim do Lago I, filho 
de FLÁVIO SOARES 
RIBEIRO, encarregado, 
nacionalidade brasileira, 
51 anos, natural de 
Tremembé/SP, nascido 
na data de 10 de junho de 
1969 e de VALDIRENE 
APARECIDA DA SILVA 
RIBEIRO, professora, 
nacionalidade brasileira, 
49 anos, natural de São 
Luis do Paraitinga/SP, 
nascida na data de 12 
de novembro de 1971, 
residentes e domiciliados 
Taubaté-SP.
A  habilitante é natural de 

Taubaté-SP, nascido a 
25 de setembro de 1990, 
de profissão podóloga, 
residente Rua Luiz 
Bento Couto, nº 120, 
Parque Aeroporto, filha 
de FLAVIO ANTONIO 
CUNHA, administrador 
de empresas, 
nacionalidade brasileira, 
51 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascido na 
data de 13 de junho de 
1969 e de CLAUDINÉIA 
CATHARINA DOS 
SANTOS CUNHA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 
51 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascida na 
data de 21 de novembro 
de 1969, residentes e 
domiciliados Taubaté-
SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de ,SULYVAN DE 
AGUIAR FREITAS e 
MIRIAN DA ROCHA 
CORREA, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III, IV e V, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 25 de janeiro de 1979, 
de profissão supervisor 
de produção, residente 
à Rua Embaixador 
José Carlos de Macedo 
Soares, nº 830, Chácara 
Santa Luzia, filho de 
JOSÉ POLICARPO 
DE FREITAS FILHO, 
66 anos, natural de 
Campina Grande-PB, 
nascido na data de 18 de 
fevereiro de 1955 e de 
MATILDE APARECIDA 
DE AGUIAR FREITAS, 
71 anos, natural de 
Natividade da Serra-SP, 
nascida na data de 28 de 
maio de 1949, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Cruzília-MG, nascido 
a 15 de agosto de 1987, 
de profissão pedagoga, 
residente à Rua José 
Cândido Vítor, nº 480, 
Residencial Paraíso, 
filha de CAMILO 
FIRMINO CORREA, 63 
anos, natural de São 
Thomé das Letras-MG, 
nascido na data de 24 
de agosto de 1957 e 
de MARIA JOSÉ DA 
ROCHA CORREA, 54 
anos, natural de Cruzília-
MG, nascida na data de 
02 de março de 1967, 
residentes e domiciliados 
em Taubaté-SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de ,OSMAR 
GOMES RIBEIRO e 
KARLA DE SOUZA 
FIGUEIREDO, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural de 
Taubaté-SP, nascido a 
14 de fevereiro de 1986, 
de profissão operador 
de logística, residente 
Rua André Cursino dos 
Santos, São Gonçalo, 
filho de JORGE LEÃO 
RIBEIRO, 60 anos, 
natural de Lagoinha-SP, 
nascido na data de 01 
de outubro de 1960 e 
de JOSEFA GOMES, 
56 anos, natural de 
São João do Ivaí-PR , 
nascida na data de 20 
de fevereiro de 1965, 
residentes e domiciliados 
em Taubaté-SP.
A  habilitante é natural de 
Governador Valadares-
MG, nascido a 30 de 
novembro de 1987, 
de profissão auxiliar 
de fábrica, residente 
Rua André Cursino 
dos Santos, nº 311, 
São Gonçalo, filha 
de VALDIR SOARES 
DE FIGUEIREDO, 
falecido em Governador 
Valadares-MG na data 
de 12 de setembro de 
2006 e de CREUZA 
GONÇALVES DE 
SOUZA FIGUEIREDO, 
62 anos, natural de 
D i v i n o l â n d i a - M G , 
nascida na data de 12 
de dezembro de 1958, 
residente e domiciliada 
em Taubaté-SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de ,EMANOEL 
ELIENAI FERREIRA 
NUNES e JOYCE 
ELLEN RAMOS, para 
o que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 08 de maio de 1997, 
de profissão borracheiro, 
residente Rua Beatriz 
Gomes Mazella, nº 213, 
apto.12, Morada dos 
Nobres, filho de SIDNEY 
ALOISIO NUNES, 
gerente comercial, 
nacionalidade brasileira, 
55 anos, natural de 
Cruzília/MG, nascido na 
data de 14 de março de 
1966 e de MARIA NEUSA 
MOREIRA NUNES, 
empregada doméstica, 
nacionalidade brasileira, 
46 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascida na 
data de 10 de novembro 
de 1974, residentes e 
domiciliados Taubaté/SP.
A  habilitante é natural 
de Caraguatatuba-
SP, nascido a 26 de 
dezembro de 1998, de 
profissão auxiliar de 
produção, residente 
Rua Beatriz Gomes 
Mazella, nº 213, apto.12, 
Morada dos Nobres, 
filha de ROBERTO 
MOREIRA RAMOS, 
m i c r o e m p r e s á r i o , 
nacionalidade brasileira, 
44 anos, natural de 
Novo Cruzeiro/MG, 
nascido na data de 05 

de julho de 1976 e de 
REJANE APARECIDA 
SEBASTIÃO, do lar, 
nacionalidade brasileira, 
41 anos, natural de 
Capão Bonito/SP, 
nascida na data de 21 
de setembro de 1979, 
residentes e domiciliados 
Taubaté-SP.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
oponha-o na forma 

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
fixado em Cartório 

no lugar de costume, 
e enviada cópia para 
ser publicada pela 
Imprensa Local.

Taubaté, 10 de abril de 
2021

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de ,RICARDO 
ALVES DE ALMEIDA 
e CRYSTHIANE DO 
VALLE SIMÕES, para 
o que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III, IV e V, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural de 
São Paulo-SP, nascido 
a 26 de julho de 1966, 
de profissão funcionário 
público estadual, 
residente Rua Silvio 
Jordão de Farias Vargas 
Filho, nº 280, Jardim 
Continental, filho de 
FRANCISCO ALVES DE 
ALMEIDA, falecido em 
São Paulo/SP na data de 
24 de setembro de 1974 
e de AUREA ALVES DE 
ALMEIDA, aposentada, 
nacionalidade brasileira, 
90 anos, natural de 
Araguari/MG, nascida 
na data de 10 de janeiro 
de 1931, residente e 
domiciliada São Paulo/
Capital.
A  habilitante é natural 
de São Sebastião-SP, 
nascido a 31 de maio 
de 1970, de profissão 
confeiteira, residente 
Rua Silvio Jordão de 
Farias Vargas Filho, nº 
280, Jardim Continental, 
filha de MARCOS 
RIBEIRO DO VALLE, 
falecido em Ubatuba/
SP na data de 28 de 
novembro de 2015 e de 
ANA REGINA CUNHA 
DO VALLE, pensionista, 
nacionalidade brasileira, 
72 anos, natural de 
Santos/SP, nascida na 
data de 04 de novembro 
de 1948, residente e 
domiciliada Ubatuba/SP.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
oponha-o na forma 

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
fixado em Cartório 

no lugar de costume, 
e enviada cópia para 
ser publicada pela 
Imprensa Local.

Taubaté, 12 de abril de 
2021

2º Praça Dr. Monteiro, 103 - Centro - Taubaté / Tel. 3631-4478

Vale  do  Paraíba  |  Sexta  -  feira  |  16  de  abril  de  2021
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CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

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

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

A melhor receita para se 
proteger do coronavírus 
é manter as mãos l impas 
com água e sabão. Também 
vale passar álcool em gel. 
Fique de olho na informação 
correta e evite as fake news.

Atos oficiais
Vale  do  Paraíba  |  Sexta  -  feira  |  16  de  abril  de  2021



16
VOZ DOVALE
12

+v
oz

A previsão do mercado finan-
ceiro para o Índice nacional 
de Preços ao consumidor 
Amplo (IPCA), a inflação ofi-
cial do país, deste ano subiu 
de 4,81% para 4,85%. a es-
timativa está no boletim fo-
cus da última segunda-feira 
(12), pesquisa divulgada 
semanalmente pelo banco 
central (bc), com a projeção 
para os principais indicado-
res econômicos.

O cálculo para 2021 está 
acima do centro da meta de 
inflação que deve ser per-

Economia:  
Projeção
e cálculo 

da inflação 
para 2021

seguida pelo bc. a meta, defi-
nida pelo conselho Monetário 
nacional, é de 3,75% para este 
ano, com intervalo de tolerân-
cia de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, o 
limite inferior é de 2,25% e o 
superior de 5,25%.

De janeiro a março, a inflação 
já acumula 2,05% e, nos últi-
mos 12 meses, chega a 6,10%. 
na semana passada, o instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (ibGe), divulgou que, em 
março, o IPCA ficou em 0,93%, a 
taxa mais alta para o mês desde 
2015, quando alcançou 1,32%. 
em março de 2020, a variação 
havia sido de 0,07%.

Os principais impactos vêm dos 
aumentos nos preços de com-
bustíveis (11,23%) e do gás de 
botijão (4,98%). Já a inflação do 
grupo alimentação e bebidas, 
que influenciou a alta do índice 
nos últimos meses, vem desa-
celerando e está em 0,13%. Os 
preços continuam subindo, mas 
sobem menos a cada mês. as 
variações anteriores foram de 
1,74% em dezembro, 1,02% em 
janeiro e 0,27% em fevereiro.

Já para 2022, a estimativa de 
inflação é de 3,53%. Tanto para 
2023 como para 2024 as previ-
sões são de 3,25%.

TAxA DE JUROS

Para alcançar a meta de inflação, 
o banco central usa como prin-
cipal instrumento a taxa básica 
de juros, a Selic, estabelecida 
atualmente em 2,75% ao ano 
pelo comitê de Política Monetá-
ria (copom).

Para o mercado financeiro, a ex-
pectativa é que a Selic encerre 
2021 em 5,25% ao ano. Para 

o fim de 2022, a estimativa é 
que a taxa básica suba para 6% 
ao ano. e para o fim de 2023 e 
2024, a previsão é 6,50% ao 
ano e 6,25% ao ano, respecti-
vamente.

Quando o copom aumenta a 
taxa básica de juros, a finalidade 
é conter a demanda aquecida, e 
isso causa reflexos nos preços 
porque os juros mais altos en-
carecem o crédito e estimulam 
a poupança. desse modo, taxas 
mais altas podem dificultar a re-
cuperação da economia. 

além disso, os bancos conside-
ram outros fatores na hora de 
definir os juros cobrados dos 
consumidores, como risco de 
inadimplência, lucro e despesas 
administrativas.

Quando o copom reduz a Selic, 
a tendência é que o crédito fi-
que mais barato, com incentivo 
à produção e ao consumo, re-
duzindo o controle da inflação 
e estimulando a atividade eco-
nômica.

PIB E CâMBIO

As instituições financeiras con-
sultadas pelo bc reduziram a 
projeção para o crescimento da 
economia brasileira este ano de 
3,17% para 3,08%. Para o próxi-
mo ano, a expectativa para Pro-
duto interno bruto (Pib) - a soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos no país - é de cres-
cimento de 2,33%. em 2023 e 
2024, o mercado financeiro pro-
jeta expansão do Pib em 2,50%.

a expectativa para a cotação do 
dólar subiu de r$ 5,35 para r$ 
5,37 ao final deste ano. Para o 
fim de 2022, a previsão é que a 
moeda americana fique em r$ 
5,25.

DESEMPREGO

O Brasil deverá registrar em 
2021 a 14ª maior taxa de de-
semprego do mundo, após ter 
ficado em 2020 na 22ª colo-
cação em ranking mundial dos 
países com os piores patama-
res de desocupação. 

O levantamento foi realizado 
pela agência de classificação 
de risco Austin Rating, a partir 
das novas projeções do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) 
para a economia global.

O ranking com dados desde 
2016 compara os índices ofi-
ciais dos países e as projeções 
do FMI para 2021 para um con-
junto de 100 economias.

De acordo com o levantamen-
to, a taxa de desemprego no 
Brasil deverá subir para 14,5% 
este ano, ultrapassando a de 
países como Colômbia, Peru e 
Sérvia, e caminhando na con-
tramão da taxa média global, 
cuja estimativa é de recuo para 
8,7% este ano, ante 9,3% no 
ano passado.

Pelas projeções do FMI, a África 
do Sul seguirá com a pior taxa 
mundial (29,7%), seguida pelo 
Sudão (28,4%) e pela Cisjor-
dânia e Faixa de Gaza (25,1%). 
Já o país com o menor desem-
prego deverá ser a Tailândia 
(1,5%).
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