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Inclusão
social

A Prefeitura de Taubaté, por 
meio do Fundo Social de 
Solidariedade de Taubaté 
(FUSSTA), em parceria com 
a Secretaria de Desenvolvi-
mento e Inclusão Social, ini-
ciou nesta semana o projeto 
“Mesa Taubaté”, que tem 
como objetivo alimentar a 
população taubateana du-
rante este período de crise.

Neste primeiro momento, o 
projeto está em fase de testes 
e foi implementado no bairro 
Cecap. A partir de hoje (6) a 
distribuição das sopas tam-
bém acontecerão no Projeto 
Esperança São Pedro Após-
tolo, no bairro Três Marias. 

Posteriormente, ele será 
expandido para os bairros 
Continental, Chácara Silves-
tre, Gurilândia, Água Quen-
te, Parque Aeroporto e Vila 
Aparecida. A ideia inicial é a 
de entregar cerca de 200 so-
pas por dia em cada bairro. 
A expansão do projeto vai 
ocorrer sucessivamente, até 
que os oito bairros estejam 
fazendo a distribuição simul-
taneamente.

As sopas são feitas na Cozi-
nha Piloto da Prefeitura e os 
ingredientes são todos pro-
venientes de doações. As en-
tregas nesta semana serão a 
partir das 16h, no Centro Co-
munitário do Cecap III, que 
fica na Rua Antônio Eulálio 
dos Santos s/n, no bairro 
Cecap III e na Rua Brasilina 
Moreira dos Santos, nº 1.385, 
no bairro Três Marias.

Série A2: E.C. 
Taubaté busca 

reabilitação 
no torneio 

Dia das Mães: 
nos cemitérios 

municipais 
A Prefeitura de Taubaté 
decidiu suspender neste 
final de semana, dias 8 e 
9 de maio, a abertura dos 
cemitérios municipais. En-
tretanto, os cemitérios do 
Belém e do Distrito de Qui-
ririm terão horário estendi-
do hoje (6) e amanhã, sex-
ta-feira (7), das 7h às 18h. 

A decisão tem como medi-
da de segurança para evi-
tar aglomerações devido 
ao Dia das Mães, período 
em que o número de visi-
tantes aumenta considera-
velmente nos cemitérios 
da cidade.

No ano passado, a Pre-
feitura também já havia 
cancelado a visitação da 
população aos dois cemi-
térios municipais na data, 
que tinha estimativa de re-
ceber por volta de 12 mil 
pessoas visitando os tú-
mulos. A previsão é que 
este número fosse ainda 
maior neste ano.

Ainda nesta semana, a 
Prefeitura oficializará o 
pedido para que os cemi-
térios particulares da cida-
de também suspendam a 
visitação das pessoas nos 
dias 8 e 9, como forma de 
contribuir com o combate 
e prevenção da dissemina-
ção da COVID-19.
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Em Discussão: Jessé
Silva apresenta 
requerimentos 
na Câmara
O Vereador Jessé Silva (PL) apresen-
tou durante a Sessão Ordinária da 
última terça-feira (4), alguns reque-
rimentos protocolados ao Prefeito, 
dentre eles, solicitando a Secretária 
de Educação que conceda o direito 
a vacina contra o COVID-19 aos 500 
novos professores da Rede recém 
contratados, independentemente da 
idade superior a 47 anos. 

Já em sua luta pela saúde da mulher, 
o vereador apresentou Requerimen-
to ao Chefe do Executivo, sugerindo 
que o médico mastologista e cirur-
gião André Girardi contratado da Pre-
feitura, possa realizar cirurgias ma-
márias no HMUT (Hospital Municipal 
de Taubaté), uma vez que há uma fila 
de aproximadamente 100 mulheres 
aguardando a cirurgia nas mamas. 

Apesar da autorização estar em vigor 
desde fevereiro, o HMUT ainda não 
realizou nenhuma cirurgia. Com esse 
documento o vereador espera que 
ocorra uma redução na espera, além 
de uma queda na urgência de muitas 
das pacientes que se encontram em 
situação vulnerável por conta do tra-
tamento que se encontra paralisado.
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CRISE

Queda na 
produção 
industrial

a produção industrial 
brasileira recuou 2,4% 
na passagem de fevereiro 
para março deste ano, se-
gundo dados divulgados 
ontem (5) pelo instituto 
Brasileiro de Geografia e 
estatística (ibGe), em sua 
Pesquisa industrial Men-
sal (PiM). essa é a segun-
da queda consecutiva, já 
que, de janeiro para feve-
reiro, houve uma retração 
de 1%.

em 12 meses, a indústria 
acumula perda de 3,1%. 
na comparação com mar-
ço do ano passado, início 
das medidas restritivas 
para combater a pande-
mia da covid-19, houve 
alta de 10,5%. no acu-
mulado do ano, a indús-
tria cresceu 4,4%.

na comparação de mar-
ço com fevereiro deste 
ano, o maior recuo foi 
observado nos bens de 
consumo semi e não du-
ráveis (-10,2%). também 
caíram os bens de consu-
mo duráveis (-7,8%) e os 
bens de capital, isto é, as 
máquinas e equipamen-
tos usados no setor pro-
dutivo (-6,9%).

Os bens intermediários, 
os chamados insumos in-
dustrializados usados no 
setor produtivo, tiveram 
alta de 0,2% no período.

Quinze das 26 atividades 
industriais pesquisadas 
tiveram queda na pro-
dução de fevereiro para 
março. O principal res-
ponsável por esse com-
portamento da indústria 
foi o setor de veículos 
automotores, reboques e 
carrocerias (-8,4%).

Outras quedas importan-
tes foram registradas na 
confecção de artigos do 
vestuário e acessórios 
(-14,1%), outros produ-
tos químicos (-4,3%), 
produtos farmoquímicos 
e farmacêuticos (-9,4%) 
e couro, artigos para via-
gem e calçados (-11,2%).

entre os 11 setores com 
crescimento, os principais 
destaques foram indús-
trias extrativas (5,5%), 
outros equipamentos de 
transporte (35%) e co-
que, produtos derivados 
do petróleo e biocom-
bustíveis (1,7%).
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* Por Lucas Tavares

As mortes em de-
corrência de in-
tervenção policial 
apresentaram que-

da no primeiro trimestre de 
2021 na RMVale (Região Me-
tropolitana do Vale do Paraí-
ba e Litoral Norte). 

Os dados são da Secretaria 
de Estado da Segurança Pú-
blica (SSP) e foram divulga-
dos na última semana.

De acordo com os dados do 
Estado, a redução no Vale 
do Paraíba foi de 44,4%. De 
janeiro a março do ano pas-
sado, as cidades da região so-
maram 18 mortes na guerra 
entre a Polícia e a criminali-
dade. Já neste ano, no mesmo 
período, foram contabiliza-
dos 10 óbitos.

O número é o quinto maior 
desde o início da série histó-
rica da SSP, iniciada em 2013. 
À frente de 2021, a RMVale 
só registrou números supe-
riores no período entre janei-
ro e março nos anos de 2020, 
2014, 2019 e 2017.

Em 2020, com os 18 óbitos 
já citadas, a região bateu o 
recorde de mortes ocorridas 
por intervenção policial no 
primeiro trimestre do ano. O 
segundo ano com mais mor-
tes no período foi 2014, quan-
do a SSP contabilizou 14.

Mais recentemente, em 2019, 
o Vale do Paraíba registrou 
12 mortes na guerra entre a 
PM e o crime, sendo o tercei-
ro maior número desde o iní-
cio da série histórica. Por fim, 
antes de 2021, o Vale somou 
11 mortes nos três primeiros 
meses de 2017, sendo o quar-
to maior número no período.

Segundo a série histórica, 
que começou em 2013, a re-
gião teve uma morte por 
intervenção policial no pri-
meiro ano, antes dos 14 casos 
no mesmo período de 2014. 
Já em 2015, os dados da SSP 
apontaram quatro casos e, 
em 2016, o número caiu para 
três. Em 2018, a região so-
mou seis mortes entre janeiro 
e março.

Neste ano, as 10 mortes 
ocorridas nos três primei-
ros meses aconteceram em 

somente quatro das 39 cida-
des da RMVale. O destaque 
fica por conta de três delas: 
São José dos Campos, além 
de Caraguatatuba e São Se-
bastião, no litoral norte, que 
somaram três mortes cada. 
Jacareí completa a lista, com 
um caso.

Todas as vítimas fatais do 
confronto entre a Polícia e 
os criminosos eram do sexo 
masculino. Três casos não 
tiveram a idade revelada, 
sendo que os outros sete ti-
nham as seguintes idades: 
18, 22, 22, 24, 26, 36 e 37 anos. 
Cinco deles não tiveram a 
profissão revelada, enquanto 
que um era desempregado e 
os outros quatro tiveram as 
seguintes classificações, se-
gundo relatório da SSP: es-
tudante, pedreiro, ajudante e 
vendedor.

TaubaTé
em desTaque

Taubaté voltou a passar o 
primeiro trimestre do ano em 
branco no que diz respeito às 
mortes em decorrência de 
intervenção policial. Segun-
do os dados da Secretaria de 

Segurança Pública, nos dois 
anos anteriores, o município 
havia contabilizado ao me-
nos uma morte no período.

Em 2019, um homem de 35 
anos morreu após trocar ti-
ros com policiais. 

Já no ano passado, Taubaté 
registrou três mortes do tipo 
somente no primeiro trimes-
tre do ano, sendo uma em fe-
vereiro e outras duas no mês 
de março. 

A vítima de fevereiro de 2020 
foi um homem de 29 anos, 
que morreu no dia 16, às 11h, 
após trocar tiros com poli-
ciais militares. O caso acon-
teceu na Rua Giusepe Toma-
zielo, no bairro Vila Bela.

Já os dois casos de março do 
ano passado aconteceram no 
dia 2, na Rua Anísio Salim 
Assaf, no Parque Santo An-
tônio. Segundo o relatório da 
Secretaria de Estado da Se-
gurança Pública, as vítimas 
foram um indivíduo de 18 
anos e um adolescente de 16. 
A ação aconteceu por volta 
das 14h.

Mortes em confronto 
com a Polícia 
caem 44% 

SEGURANÇA
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* Da Redação

O CPP (Centro de Pro-
gressão Penitenci-
ária) de Tremembé 
deverá reduzir a po-

pulação em até mil presos de-
vido a riscos de fugas e invasão 
de “ninjas”. A redução deve 
acontecer após um pedido de 
providências do Ministério Pú-
blico, feito à Vara de Execuções 
Criminais de Taubaté.

Com quase três mil custodia-
dos cumprindo pena no regi-
me semiaberto, o CPP “Edgar 
Magalhães Noronha”, conhe-
cido como PEMANO, em Tre-
membé, pode ser interditado 
de forma liminar e parcial pela 
Justiça. 

O pedido efetivado na última 
terça-feira (4) pelo MP-SP re-
quer da Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária (SAP) e da 
Coordenadoria de Unidades 
Prisionais do Vale do Paraíba e 
Litoral (COREVALI) providên-
cias quanto à superlotação, ao 
déficit de servidores e à falta de 
segurança do CPP.

Na ação feita junto à Vara de 
Execuções Criminais de Tauba-
té, o MP alega, com base em vi-
sitas presenciais dos promoto-
res e relatos de servidores que a 
superlotação da unidade, o bai-
xo número de policiais penais, a 
invasão de “ninjas” que jogam 
drogas e celulares por cima dos 
muros e a deterioração do pré-
dio em virtude da destruição 

causada por motins colaboram 
para um quadro precário da se-
gurança dos detentos, dos fun-
cionários e da população que 
reside no entorno do presídio.

Anexados ao processo estão 
todos os boletins de ocorrên-
cia que tratam das tentativas 
frustradas ou não de invasão 
da unidade por criminosos que 
entregam celulares, drogas e 
outros objetos ilícitos aos pre-
sos, além de fugas, rebeliões e 
demais subversões da ordem 
e disciplina registrados. Os 
documentos foram solicitados 
pelo Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo à diretoria 
da unidade.

Para o Ministério Público, o cri-
me organizado tem faturado 
muito em termos financeiros 
com as seguidas entradas de 
suspeitos com entorpecentes 
e telefones. Ainda de acordo 
com a Promotoria, esses casos 
são corriqueiros porque não há 
policiais penais suficientes para 
coibir os delitos, sobretudo em 
uma área muito extensa de ter-
reno - mais de 13 mil metros 
quadrados, com vigilância re-
duzida e falhas na segurança.

O Sindicato dos Funcionários 
do Sistema Prisional do Estado 
de SP (SIFUSPESP), que foi ad-
mitido pela juíza corregedora 
Drª Sueli Zeraik como terceiro 
interessado na ação, deve, ain-
da incrementar a solicitação 
feita pela Promotoria com es-
pecificações a respeito do apro-
fundamento do déficit funcio-

nal – elucidando em números o 
baixo efetivo de policiais penais 
disponíveis nos plantões – além 
de alegar leniência do Estado 
com o avanço do crime organi-
zado sobre o CPP.

No pedido de providências, o 
MP solicita que a população 
máxima da unidade se fixe em 
1.672 sentenciados, ou mil a 
menos que a atual capacidade, 
como forma de reduzir a inse-
gurança e melhorar a estrutu-
ração dos serviços prestados 
na unidade. De acordo com da-
dos da SAP, atualmente 2.917 
detentos cumprem pena no 
PEMANO.

Essa limitação populacional 
tem como base a escassez de 
servidores, além de “possíveis 
necessidades estruturais e de 
serviços”, no olhar do próprio 
Ministério Público. Um dos 
apontamentos feitos pela Pro-
motoria é a situação predial 
caótica do CPP, que foi mui-
to danificado após um motim 
registrado em março de 2020, 
quando a Justiça vetou a “sai-
dinha” de detentos em razão da 
pandemia do Coronavírus.

Para além dessa solicitação, 
que seria paliativa, há ainda 
um pedido paralelo – aceito 
pela Justiça – para que os pe-
ritos judiciais verifiquem a 
quantidade de servidores que 
seria necessária para que fos-
sem executadas as atividades 
rotineiras da unidade em boas 
condições, com “obediência 
aos dispositivos concernentes 

à execução penal”.

A intenção do Sindicato é ain-
da estender o pedido a outras 
unidades. De acordo com o co-
ordenador do Departamento 
Jurídico do SIFUSPESP, Sergio 
Moura, devem ser solicitadas 
providências para que novas 
transferências para o CPP sejam 
impedidas, que o número de 
sentenciados seja adequado ao 
de servidores disponíveis, além 
de cobrar providências para im-
pedir a atuação do crime orga-
nizado.

“Queremos que a SAP revele 
qual o critério utilizado para 
determinar o número ideal de 
custodiados no regime semia-
berto. Também vamos peticio-
nar sobre detalhes e descrições 
dos postos e setores ocupados 
por cada servidor para demons-
trar de forma específica onde 
faltam policiais penais, além de 
pedir à perícia esclarecimentos 
sobre o efetivo de servidores 
considerado mínimo para aten-
der aos princípios de segurança 
da unidade prisional”, disse.

“Há agora um norte para que 
possamos efetivar representa-
ções junto ao Ministério Públi-
co em outras regiões e coorde-
nadorias, nas quais poderemos 
atuar com o pedido de interdi-
ção de forma menos ou mais 
gravosa, já que há exemplos 
muito semelhantes em outras 
unidades prisionais que tam-
bém necessitam de uma maior 
fiscalização”, finalizou Moura.

Tremembé: 
Ministério Público reivindica 

interdição do PEMANO 
Pedido requer providências quanto à superlotação, ao déficit de servidores e à falta de segurança do CPP
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Feira de Oportunidades 
da Universidade de 
Taubaté
Nos dias 1 e 2 de junho será realizada a Feira de 
Oportunidades da Universidade de Taubaté, even-
to que irá reunir estudantes e profissionais de 
todo o Brasil. Por conta da pandemia, causada pelo 
novo Coronavírus, o evento acontecerá de forma 
online e irá trazer o tema “Agarre o novo e trans-
forme sua carreira”. 

O encontro irá promover o networking dos partici-
pantes com o mercado de trabalho e contará com 

diversas palestras e uma maratona virtual sobre o 
empreendedorismo, exclusiva para estudantes de 
todos os cursos de graduação da UNITAU.

A Feira busca, em todas as edições, capacitar os 
alunos por meio do desenvolvimento de compe-
tências e habilidades em empreendedorismo edu-
cacional, para a resolução de problemas reais. 

As atividades também proporcionam o diálogo 
entre universitários e profissionais. Assim, são 
ampliadas as conexões entre a Universidade e o 
mercado de trabalho.

As inscrições podem ser realizadas gratuitamente 
através do siteunitau.br/feiradeoportunidades.

SÉTIMA ARTE

Cinemark: apresentação 
de clássicos do cinema

Às quintas-feiras dos 
amantes da sétima 
arte passarão a ser 

diferentes. A partir de hoje 
(6), o “#TBT Cinemark” 
apresentará uma produção 
de sucesso por mês, com 
exibições às quintas-feiras 
em todos os complexos re-
abertos da Rede. 

A programação de cada ci-
dade pode ser conferida 
no site da Rede (www.ci-
nemark.com.br). A ideia é 
abrir espaço para clássicos 
do cinema e também para 
filmes que marcaram época, 
mesmo que recentemente. 
Os ingressos têm preço pro-
mocional - R$ 16 a inteira e 
RS 8 a meia-entrada - e já po-
dem ser adquiridos no site 
ou no APP da Cinemark.

O projeto começa com “Ro-
gue One: Uma História Star 
Wars”, que completa cinco 
anos de seu lançamento. 
Os fãs da franquia pode-
rão matar a saudade do 
spin-off, em que um grupo 
de combatentes da Aliança 
Rebelde se une para a mis-
são de roubar os planos da 
Estrela da Morte. Com Fe-
licity Jones, Riz Ahmed e 
Diego Luna no elenco, o 
filme arrecadou mais de 
US$ 1 bilhão em bilheteria. 
“Estávamos ansiosos para 
apresentar este projeto ao 

nosso público. Pensamos 
com muito carinho naque-
les que não abrem mão de 
assistir a seus filmes prefe-
ridos na tela do cinema e 
que gostariam de ter essa 
oportunidade mais uma 
vez, ou de finalmente con-
seguir ver um filme históri-
co em tela grande. Já esco-
lhemos todas as produções 
para este ano, muitas vezes 
comemorando aniversários 
de estreia e outras efeméri-
des, mas vamos divulgá-las 
mês a mês. Queremos que 
os fãs montem uma espé-
cie de álbum de figurinhas 
de filmes especiais”, disse 
Daniel Campos, Diretor de 
Marketing da Cinemark. 

Para tornar a experiência 
ainda mais completa e ex-
clusiva, na compra de um 
bilhete para uma sessão do 
“#TBT Cinemark”, o cliente 
ganha um ingresso colecio-
nável do filme escolhido. 
Aqueles que completarem 
cinco ingressos colecioná-
veis ganharão uma surpre-
sa. Todas as sessões seguem 
os protocolos de segurança 
validados pelo hospital Al-
bert Einstein e implementa-
dos pela Cinemark.

Em Taubaté, a unidade da 
Rede Cinemark está loca-
lizada dentro do Via Vale 
Garden Shopping.

Projeto, 
com preços 

promocionais, 
será exibido 
às quintas-
feiras em
todas as 
unidades 
da Rede

CINEMARK

A Associação Comer-
cial e Industrial de 
Taubaté, sempre 

com foco na inovação e 
na oferta de informações 
atualizadas, firmou uma 
nova parceria junto ao 
SEBRAE para oferecer 
cursos aos associados e 
demais empresários dos 
mais variados setores, por 
meio do projeto “Solução 
INOVA”.

Essa parceria foi consti-
tuída para viabilizar, de 
forma gratuita, o acesso a 
todas as soluções do SE-
BRAE. Além disso, tam-
bém serão ofertados o 
acesso a capacitações pro-
venientes da parceria do 
SEBRAE junto ao SENAI e 
SENAC.

As capacitações técnicas 
do projeto Solução INOVA 
visam o atendimento das 
necessidades e exigências 
dos empresários nas mais 
diversas ocupações para 
ampliar e melhorar as com-
petências nas atividades do 
dia a dia, permitindo reali-
zar seu trabalho de maneira 
a aumentar a produtivida-
de, rentabilidade e o desen-
volvimento sustentável e 
competitivo do setor.

Os cursos são abertos a to-
dos os empresários interes-

sados em receber a capaci-
tação. Mas é obrigatório 
estar cadastrado no siste-
ma MEI, ME ou EPP. Será 
permitida a participação 
de apenas uma pessoa por 
CNPJ, maior de 18 anos.

Cursos

Neste mês, a ACIT ofe-
rece dois cursos dentro 
desse projeto. O primei-
ro é o curso de “Inbound 
Marketing”, que acontece 
nos dias 17 e 19 de maio 
e o outro curso oferecido 
será “Analise de perfil de 
consumidor”, que aconte-
ce dias 24 e 26 de maio.

Ambos serão realizados 
de forma presencial e 
acontecem no auditório 
da ACIT, sempre das 8h30 
às 12h30, somando a carga 
horário de 8h. As inscri-
ções estão abertas e podem 
ser feitas pelo telefone (12) 
2125-8210 e whatsapp (12) 
99189-7964. 

As vagas são limitadas 
e serão seguidos todos 
os protocolos sanitários, 
como uso obrigatório de 
máscara e número reduzi-
do de participantes. 

A ACIT está localizada 
à rua Jacques Felix, 675 

Centro/Taubaté

INovAÇão

Comércio: novos cursos  com 
parceria entre SEBRAE e ACIT

Cursos 
estão

 abertos 
a todos os 

empresários 
interessados 
em receber a 
capacitação
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esportes
FUTEBoL

O Campeonato Pau-
lista da Série A2 
entra em sua reta 
final de disputa 

na Primeira Fase. Restando 
apenas quatro partidas para 
o término desta etapa do 
torneio, o Burro da Central 
entra em campo na noite de 
hoje (6) para enfrentar o São 
Bernardo FC.

Os comandados do técnico 
Marcelo Martelotte estão en-
frentando uma fase ruim. Em 
11 jogos disputados, o Alvi 
Azul somou apenas duas 
vitórias na competição e no 
momento luta para deixar as 
últimas colocações na tabela 
de classificação.

Para o jogo desta noite, o trei-
nador mais uma vez terá pro-
blemas para escalar o time. O 
zagueiro Ferreira saiu lesio-
nado no início da partida da 
última segunda-feira diante 
do Audax e dificilmente terá 
condições de atuar nas duas 
próximas partidas. Betão de-
verá ganhar a vaga na defe-
sa taubateana. “Temos que 
recuperar completamente 
nossos atletas. Estamos sen-
tindo os efeitos dessa mara-
tona. Alguns jogadores estão 
sentindo lesões e cansaço ex-
cessivo. Nosso trabalho nes-
te momento é praticamente 
apenas recupera-los e prepa-
ra-los fisicamente para que 
eles tenham condições de 
atuar bem nesta quinta-fei-
ra”, disse o treinador.

Além da alteração em virtude 
da lesão, Martelotte também 
poderá realizar mudanças 
táticas no time, reforçando o 
sistema defensivo com a en-
trada de Betinho na vaga do 
atacante Tadeu. O confronto 
terá início às 22h e será dis-

putado no estádio Brinco de 
Ouro da Princesa em Campi-
nas. Em virtude da má quali-
dade do gramado de seu es-
tádio no ABC Paulista, o São 
Bernardo adotou o campo do 
Guarani como sede de suas 
partidas nesta edição da A2.

adversário

O São Bernardo F.C. ocupa a 
sexta colocação na tabela da 
Série A2. Em 11 jogos, o time 
somou três vitórias, sete em-
pates e sofreu apenas uma 
derrota. Na rodada anterior, 
a equipe bateu fora de casa o 
XV de Piracicaba. Para o jogo 
diante do Taubaté, o técnico 
Ricardo Catalá deverá contar 
com força máxima.

FiCha TéCniCa 
são bernardo FC x 

TaubaTé

Data: 06/05/2021
Local: Brinco de Ouro 

da Princesa (Campinas)
Horário: 22h

Árbitro: José Guilherme 
Almeida e Souza

Auxiliares: Gustavo 
Rodrigues de Oliveira e 

João Petrucio Marimônio

São Bernardo FC: Gabriel 
Gasparotto; Eduardo Diniz, 
Leandro Amaro, Genilson 
(Patrick) e Pará; Rodrigo 

Souza, Natan, Rafael Costa 
e Gianotti; Maranhão e Halef 

Pitbull (Léo Castro) 
Técnico: Ricardo Catalá

Taubaté: Felipe; Buchecha, 
Betão, Doni e Anderson San-
tos; Betinho (Tadeu), Elivel-

ton, Elias Ceará e Marcelinho 
(Esquerdinha); Luiz Fernando 

e Brenner – Técnico: 
Marcelo Martelotte

Último confronto entre as 
equipes: Taubaté 0x1 São Ber-
nardo FC – 30/08/2020 – Série 
A2

12ª rodada - Tabela

06/05 – 20h 
Juventus x Portuguesa

06/05 – 20h 
Água Santa x Oeste

06/05 – 20h 
Atibaia x Velo Clube

06/05 – 20h 
Sertãozinho x Red Bull

06/05 – 22h  
São Bernardo FC x Taubaté
06/05 – 22h – Portuguesa 

Santista x Monte Azul
06/05 – 22h  

Rio Claro x XV de Piracicaba
06/05 – 22h  

Audax x São Bernardo FC

ClassiFiCação

1) Oeste 28
2) Água Santa 25

3) Atibaia 19
4) XV de Piracicaba 19

5) Rio Claro 17
6) São Bernardo FC 16

7) Red Bull 14
8) Portuguesa Santista 14

9) Juventus 13
10) Portuguesa 13
11) Velo Clube 12

12) Audax 11
13) Monte Azul 10

14) Taubaté 10
15) EC São Bernardo 6

16) Sertãozinho 4

Artilheiros: Jair (Rio Claro), 
Cesinha (Rio Claro), Léo Ar-
tur (Oeste) e Kauã Jesus (Oes-
te) – 4 gols

Burro da Central luta para deixar as últimas posições na tabela de classificação

Série A2: Taubaté 
busca renovação 

diante do São 
Bernardo F.C.

Bruno Castilho/EC Taubaté
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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 Concurso 
Público nº 014/2019, para o cargo de COVEIRO – 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 12/05/2021 – quarta-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 14h às 18h, mediante agendamento. O agendamento deve ser feito através do telefone 3625-
5130.  O não comparecimento caracterizará desistência. 
Nome CPF Classificação 
MARCELO DONIZETE DE OLIVEIRA 183.837.868-59 02 

 
DECRETO Nº 15009  , DE  05  DE   MAIO   DE 2021. 
Adota no âmbito do Município de Taubaté, os valores atualizados pelo Decreto Federal nº. 9.412, de 18 
de junho de 2018, pertinentes às modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei Federal nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº. 1.889/19: 
CONSIDERANDO a edição do Decreto Federal nº. 9.412, de 18 de junho de 2018, que atualiza os 
valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993; 
CONSIDERANDO que a atualização dos valores das modalidades de licitação contribuirá para agilizar 
as contratações de obras, compras e serviços por parte da Administração Municipal, sem perder de vista a 
eficiência nos gastos públicos; 
CONSIDERANDO a competência legislativa suplementar dos Municípios, disposta no inciso II do art. 
30, da Constituição Federal de 1988. 
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica adotado no âmbito do Município de Taubaté, os valores das modalidades de licitação de que 
trata o artigo 23 da Lei Federal nº. 8.666/63, de 21 de junho de 1993, atualizados por força do Decreto 
Federal nº. 9.412, de 18 de junho de 2018, conforme segue: 
I - para obras e serviços de engenharia: 
a) na modalidade Convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);b) na modalidade Tomada de 
Preços - até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais);c) na modalidade Concorrência - acima 
de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais). 
II - para compras e serviços não incluídos no inciso I deste artigo: 
a) na modalidade Convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);b) na modalidade Tomada 
de Preços - até R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais); 
c) na modalidade Concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais). 
Art. 2º O Departamento de Materiais, Patrimônio e Compras fica autorizada a adotar os valores 
contemplados no presente Decreto, para a escolha das modalidades nos futuros certames licitatórios. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, em 05 de maio  de 2021, 382º da Fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
José Antônio Saud Junior 
Prefeito Municipal 
Renato Ayello de Freitas 
Chefe de Gabinete 
Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, em  05 de  maio de 2021. 
Adriano Viterbo Souza da Silva Junior  
Secretário de Governo e Relações Institucionais 
Paulo de Tarso Cabral Costa Junior  
Diretor do Departamento Técnico Legislativo 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: TAKAO PLACAS 
MERCOSUL LTDA. PROCESSO: 18.591/2021 ASSINATURA: 05/05/2021 OBJETO: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS E MOTOCICLETAS 
PERTENCENTES À FROTA PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
VALOR: R$ 225,00 VIGÊNCIA: 03 MESES (GARANTIA) MODALIDADE: PREGÃO PARA 
REGISTRO DE PREÇO Nº. 41/20 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 24.692/20  
FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 
10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL 13.409/14, 
ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS 13.317/14 E 
13.377/14, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06 ALTERADA 
PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14 E 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, 
SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.  
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: TAKAO PLACAS 
MERCOSUL LTDA. PROCESSO: 16.818/2021 ASSINATURA: 05/05/2021 OBJETO: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS (VEÍCULO GOL 1.0, MODELO 
2021/2021 PREFIXO 2200) PERTENCENTES À FROTA PATRIMONIAL DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TAUBATÉ VALOR: R$ 119,90 VIGÊNCIA: 03 MESES (GARANTIA) 
MODALIDADE: PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 41/20 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: Nº. 24.692/20 FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS 
EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO 
DECRETO MUNICIPAL 13.409/14, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 14.723/20, DOS 
DECRETOS MUNICIPAIS 13.317/14 E 13.377/14, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA LEI 

COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14 E 
155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL 
BRASILEIRO.  
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: RALINSON 
CARLOS DOS SANTOS - ME PROCESSO: 20.004/2021 ASSINATURA: 29/04/2021 OBJETO: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE LIVE PARA A 32ª FESTA DA COLÔNIA 
ITALIANA DE QUIRIRIM 2021 VALOR: R$ 6.570,00 VIGÊNCIA: 30/04/2021, 01/05/2021 E 
02/05/2021 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 38/21 PROPONENTES: 03 
FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 
10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA LEI 
COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14 E 
155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL 
BRASILEIRO.  
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: FABRICANDO 
ARTE LTDA - ME PROCESSO: 19.766/2021 ASSINATURA: 30/04/2021 OBJETO: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA E CULTURAL DE FORMA ON-
LINE COM A PERFORMANCE “TRUPE DA MASSA” EM COMEMORAÇÃO À 32ª EDIÇÃO DA 
FESTA DA COLÔNIA ITALIANA DE QUIRIRIM VALOR: R$ 1.000,00 VIGÊNCIA: 01 E 02 DE 
MAIO DE 2021 MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 12/21 PROPONENTE: 
01 FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 
10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA LEI 
COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14 E 
155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL 
BRASILEIRO.  
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: MUSICAL 
VILLAGE LTDA. - ME PROCESSO: 19.969/2021 ASSINATURA: 29/04/2021 OBJETO: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, GERADOR E 
ILUMINAÇÃO CÊNICA DE SETE PONTOS TURÍSTICOS PARA A 32ª FESTA DA COLÔNIA 
ITALIANA DE QUIRIRIM 2021 VALOR: R$ 7.970,00 VIGENCIA: 30/04/2021 E 01/05/2021 
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 37/21 PROPONENTES: 03 FUNDAMENTO 
LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS 
ATOS REGULAMENTADORES, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA LEI COMPLEMENTAR 
FEDERAL 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14 E 155/16, EM SUAS 
REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.  
 
Processo nº. 15.598/21 
Chamamento Público nº. 10/20 
D E S P A C H O 
 
À vista dos elementos constantes nos autos, DETERMINO a adoção das seguintes providências, 
necessárias à celebração de Termo de Incentivo, em consonância com a Lei Complementar nº. 323/13 e o 
Edital do Chamamento Público nº. 10/20, entre o Município e as empresas abaixo relacionadas, com 
finalidade de incentivo ao Projeto Ciclismo de Taubaté com aplicação dos recursos sobre ISSQN ou 
IPTU, tendo como empreendedora a EQUIPE DE CICLISMO AMIGOS DA VALE:  
Assim, siga o feito indo: 
I - À Secretaria de Administração e Finanças/Departamento de Contabilidade para empenhamento da 
despesa à conta de dotações orçamentárias próprias, em favor da empreendedora, conforme segue: 
- no montante de R$ 7.650,00 (sete mil e seiscentos e cinquenta reais), tendo como Incentivadora a 
empresa ACT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS;  
- no montante de R$ 25.920,00 (vinte e cinco mil e novecentos e vinte reais), tendo como Incentivador 
ANTONIO CARLOS TUAN; 
- no montante de R$ 7.380,00 (sete mil e trezentos e oitenta reais), tendo como Incentivadora a 
COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA;  
- no montante de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), tendo como Incentivadora a 
empresa VILLARTA EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO LTDA.; 
- no montante de R$ 13.410,00 (treze mil e quatrocentos e dez reais), tendo como Incentivadora a 
empresa CONSTRUTORA ARAÚJO SIMÃO LTDA.; 
- no montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), tendo como Incentivadora a empresa 
ENDOCARD CLÍNICA MÉDICA D. B. F. LTDA.; 
- no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo como Incentivadora a empresa COE CENTRO 
DE OLHOS E ESPECIALIDADES LTDA.; 
II - Ao DTL para formalização dos Termos de Incentivo Fiscal nos moldes da Minuta constante no 
Chamamento Público nº. 10/20; 
III – À Secretaria de Administração e Finanças para liberação das respectivas parcelas, na forma 
estabelecida nos Termos de Incentivo Fiscal; 
IV – Ao Departamento de Finanças, para o devido acompanhamento; 
V - À Secretaria de Esportes, para as providências que lhe competem. 
 
G.P., 03/05/2021. 
 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 
 
LOCATÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ LOCADORES: LUIZ ALBERTO 
SALIM LOTUFO/MARIA FILOMENA DOMINGUES DE MORAES LOTUFO E ANTONIO CESAR 

Vale  do  Paraíba  |  Quinta  -  feira  |  06  de  Maio  de  2021



07
VOZ DOVALE

Atos oficiais
CRUZ DEMÉTRIO/MARCIA FREITAS DEMÉTRIO PROCESSO: 16/14 ASSINATURA:  05/05/21 
OBJETO: ADITAR A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO 
ENTRE AS PARTES EM 21/02/14, PARA ALTERAR A FORMA DE PAGAMENTO DO VALOR 
MENSAL DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUCA ESTEVES, 184, CENTRO, 
NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 24H – CAPS AD III 24H FUNDAMENTO: LEI 
FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E LEI Nº. 8.245/91. 
 
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO 
ACORDO: MUNICÍPIO DE TAUBATÉ E O SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA - CASA DA 
CRIANÇA “ONDINA AMADEI BERINGHS”   PROCESSO: 22.035/17 ASSINATURA:   23/04/21 
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO 
CELEBRADO EM 24/04/18, QUE TEM POR OBJETO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS DAS 
INSTITUIÇÕES SIGNATÁRIAS, NA INTENÇÃO DE ATENDER GRATUITAMENTE ÀS 
GESTANTES, NUTRIZES E RECÉM NASCIDOS PARA ORIENTAÇÕES RELATIVAS À 
AMAMENTAÇÃO E DOAÇÃO DE LEITE HUMANO NO BANCO DE LEITE HUMANO DA CASA 
DA CRIANÇA, E DISPONIBILIZAR GRATUITAMENTE TRATAMENTO E PREVENÇÃO AOS 
PROBLEMAS DE SAÚDE CAUSADOS PELA OBESIDADE E SOBREPESO INFANTO-JUVENIL, 
ATRAVÉS DO PROGRAMA VIVA LEVE VIGÊNCIA: MAIS 12 MESES FUNDAMENTO: 
ARTIGO 55 DA LEI FEDERAL Nº. 13.019/14, EM SUA REDAÇÃO ATUAL.  
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 462, DE 05 DE MAIO  DE 2021  
Autoria: Vereadora Vivi da Rádio 
Acrescenta parágrafo único no art. 86 da Lei Complementar n° 1, de 4 de dezembro de 1990, dispondo 
sobre a vedação da nomeação em cargo de comissão dos servidores condenados por crimes de pedofilia. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar: 
Art. 1º Fica acrescido o parágrafo único no art. 86 da Lei Complementar nº 1, de 4 de dezembro de 1990, 
com a seguinte redação: 
“Art. 86. ... 
... 
Parágrafo único. Fica vedada a nomeação, no âmbito da administração pública direta e indireta, para 
todos os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, a partir da condenação em decisão 
transitada em julgado, até o comprovado cumprimento da pena, de pessoas que tiverem sido condenadas 
nas condições previstas no Código Penal, arts. 218-A, 218-B e 218-C e pelo ECA, arts. 240, 241-A, 241-
B, 241-C, 241-D e 241-E.” 
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté,  05  de  maio  de 2021, 382º da Fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
Prefeito Municipal 
Publicada na Secretaria de Governo e Relações Institucionais,  05 de maio  de 2021. 
ADRIANO VITERBO DE SOUZA DA SILVA JUNIOR 
Secretário de Governo e Relações Institucionais 
PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR 
Diretor do Departamento Técnico Legislativo 
 
LEI Nº  5622  , DE 05 DE MAIO DE 2021  
Autoria: Prefeito Municipal 
Designa a Avenida Itália como “Via Gastronômica” da Cidade de Taubaté e determina providências. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
FAZ SABER que, por indicação da Vereadora Graça, a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei: 
Art. 1º Fica designada como Via Gastronômica da Cidade de Taubaté a atual Avenida Itália - 
Independência. 
Art. 2º Nos logradouros da Via Gastronômica fica autorizada a colocação de mesas e cadeiras por parte 
dos bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres ali instalados, de modo a promover a efetiva 
destinação como espaço gastronômico e de convivência. 
§ 1º A utilização do espaço na forma referida no caput fica autorizada nos termos do Código de Posturas 
do Município de Taubaté. 
§ 2º A autorização concedida aos estabelecimentos comerciais para colocação de mesas e cadeiras tem 
caráter precário e discricionário, podendo ser cancelada a qualquer tempo pela autoridade em caso de 
interesse público ou ilegalidade. 
§ 3º Em qualquer caso deverão permanecer espaços livres para a passagem de pedestres, com faixa 
mínima de um metro e cinquenta centímetros. 
§ 4º Cada estabelecimento poderá ocupar uma largura correspondente à extensão da testada do imóvel. 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 05   de   maio    de 2021, 382º da Fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
Prefeito Municipal 
Publicada na Secretaria de Governo e Relações Institucionais,   05 de   maio  de 2021. 
ADRIANO VITERBO DE SOUZA DA SILVA JUNIOR 
Secretário de Governo e Relações Institucionais 
PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR 
Diretor do Departamento Técnico Legislativo 
 
NOTIFICAÇÃO 
Ilmo Sr(a). Byting Mouse Informática Ltda - ME 
Av. Dr. Francisco Lessa Júnior, 871 – Chácara da Galega – Pindamonhangaba / SP 
Processo: 4.626/2005 – Cancelamento de Inscrição 

Solicitamos o comparecimento de V. Sª. junto a Divisão de Controle da Arrecadação, sito a Av. 
Tiradentes,  
 520, Centro, no prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento desta, para que seja regularizado os 
débitos constantes, objeto do processo supra. 
Esclarecemos, que o não atendimento da presente notificação ou a não regularização dos débitos em 
aberto implicara na cobrança em Dívida Ativa. 
Divisão de Controle da Arrecadação, 30 de abril de 2021 
 
Ilmo Sr(a). Andreia dos Reis Tuan Auto Elétrica ME 
Rua Jorge Tuan, 117 – Residencial Estoril – Taubaté / SP 
Processo: 22.777/2012 
Comunicamos que seu pedido de suspenção da Inscrição Municipal e das Taxas para o exercício de 2020, 
da empresa inscrita no CNPJ nº 15.686.227/0001-00, RCF nº 61.159, foi INDEFERIDO, uma vez que 
não restou comprovada a inatividade da empresa. 
Assim sendo, fica V. Sª. NOTIFICADA a proceder ao recolhimento devido, com todos os acréscimos 
legais ou apresentar recurso, no prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento desta, nos termos dos 
Artigos 348 e 354, Inciso I, da Lei Complementar nº 002 de 17 de dezembro de 1990. 
Divisão de Controle da Arrecadação, 30 de abril de 2021 
 
Ilmo Sr(a). Condomínio Edifício Hidalma 
Rua Francisco Eugênio de Toledo, 260/264 – Centro – Taubaté / SP 
Processo: 221.629/2016 
Comunicamos que seu pedido de Cancelamento de Débito, referente ao Auto de Infração nº 064/2016, 
cadastrado no CNPJ nº 50.453.786/0001-70, constante do processo administrativo nº 21.629/16, foi 
INDEFERIDO, uma vez que não restou comprovada a inatividade da empresa. 
Assim sendo, fica V. Sª. a proceder o recolhimento devido, com todos os acréscimos legais, nos termos 
dos Artigos 348 e 354, Inciso I, da Lei Complementar nº 002 de 17 de dezembro de 1990. 
Divisão de Controle da Arrecadação, 30 de abril de 2021 
 
Ilmo Sr(a). Taubaté Auto Socorro Ltda ME 
Estrada Municipal Pedra Branca, 6.011 – Pedra Branca – Caçapava / SP 
Processo: 15.178/2017 – Suspenção de Inscrição 
Comunicamos que seu pedido de Suspenção de Inscrição Municipal e da emissão de NF-e com base no 
Artigo 2º, Inciso VI, do Decreto nº 14.383/2018, no CNPJ nº 01.310.472/0001-03, RCF nº 33.611, foi 
DEFERIDO, enquanto perdurar a situação de irregularidade em sua Inscrição Municipal. 
Divisão de Controle da Arrecadação, 30 de abril de 2021 
 
Ilmo Sr(a). Andreia Catarina da Cunha 
Rua Leonilda Lucia Alves, 345 – Apto 34 – Bloco 21 – Cecap 3 – Taubaté / SP 
Processo: 58.992/2018 
Comunicamos que seu pedido de Isenção de Pagamento das Taxas de Cemitério (Inumação, Funeral 
referente ao falecimento de Geraldo Rosa da Cunha), inscrito no CPF nº 216.356.028-74, constante do 
Processo Administrativo nº 58.992/2018, foi INDEFERIDO, por não haver embasamento legal para a 
isenção pretendida. 
Assim sendo, fica V. Sª. NOTIFICADA a proceder ao recolhimento devido, com todos os acréscimos 
legais ou apresentar impugnação, no prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento desta, nos termos 
dos Artigos 348 e 354, Inciso I, da Lei Complementar nº 002 de 17 de dezembro de 1990. 
Divisão de Controle da Arrecadação, 30 de abril de 2021 
 
Ilmo Sr(a). Drogaria Desembargador Ltda 
Av. Desembargador Paulo de Oliveira Costa, 999 – Centro – Taubaté / SP 
Processo: 67.562/2018 – Cancelamento de Inscrição 
Solicitamos o comparecimento de V. Sª. junto a Divisão de Controle da Arrecadação, sito a Av. 
Tiradentes,  
 520, Centro, no prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento desta, para que seja regularizado os 
débitos constantes, objeto do processo supra. 
Esclarecemos, que o não atendimento da presente notificação ou a não regularização dos débitos em 
aberto implicara em sanções prevista na legislação vigente. 
Divisão de Controle da Arrecadação, 30 de abril de 2021 
 
Ilmo Sr(a). José Toledo Júnior 
Rodovia Oswaldo Cruz, Km 14, 500 – Registro – Taubaté / SP 
Processo: 22.874/2019 – Cancelamento de Inscrição 
Solicitamos o comparecimento de V. Sª. junto a Divisão de Controle da Arrecadação, sito a Av. 
Tiradentes,  
 520, Centro, no prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento desta, para que seja regularizado os 
débitos constantes, objeto do processo supra. 
Esclarecemos, que o não atendimento da presente notificação ou a não regularização dos débitos em 
aberto implicara em sanções prevista na legislação vigente. 
Divisão de Controle da Arrecadação, 30 de abril de 2021 
 
Ilmo Sr(a). Renata D’Avila Santos Silva 
Rua Moises Cesário, 80 – Dalla Rosa – Taubaté / SP 
Processo: 7.518/2019 – Cancelamento de Inscrição 
Solicitamos o comparecimento de V. Sª. junto a Divisão de Controle da Arrecadação, sito a Av. 
Tiradentes,  
 520, Centro, no prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento desta, para que seja regularizado os 
débitos constantes, objeto do processo supra. 
Esclarecemos, que o não atendimento da presente notificação ou a não regularização dos débitos em 
aberto implicara em sanções prevista na legislação vigente. 
Divisão de Controle da Arrecadação, 30 de abril de 2021 
Victor Magalhães Salgado 
Chefe da Divisão de Controle da Arrecadação 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
ÁREA DA RECEITA 

DIVISÃO DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 
 

Notificação 
 
VALERIA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA 
R. MATO GROSSO, 100 - JD. DOS ESTADOS 
TAUBATÉ-SP 
12062-120 
Processo Adm. nº 49.575/2019 - REMISSÃO PARCIAL DE DÉBITO 
  
        Comunicamos que seu pedido de Remissão Parcial de Debitos, constante do Processo 
Administrativo nº 49.575/2019, foi INDEFERIDO, por ter o imóvel área construida superior à 100 m². 
                      Assim sendo, fica V. Sª., NOTIFICADA a proceder ao recolhimento devido, com todos os 
acréscimos legais, no prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento desta, nos termos dos Artigos 354, 
Inciso I, da Lei Complementar nº 002 de 17.12.90. 
 

Divisão de Controle da Arrecadação, 05 de maio de 2021. 
                                                              __________________________________________ 

Victor Magalhães Salgado 
   Chefe da Divisão  

 
PORTARIA Nº  693  , DE  05  DE MAIO DE 2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Exonerar, o Sr. Glauco Henrique Marini – RG nº. 39057395, do cargo de provimento em comissão de 
Diretor do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde, subordinado à Secretaria de Saúde, 
e constante da Lei Complementar nº 236, de 21 de dezembro de 2010 e suas alterações, para o qual foi 
nomeado pela Portaria nº. 4, de 04 de janeiro de 2021. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 05  de maio de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº 694 , DE  05  DE MAIO DE 2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Exonerar, o Sr. Fabrício Grasnele Galvão Velasco – RG nº. 32.625.949-X, do cargo de provimento em 
comissão de Gestor da Área de Planejamento em Saúde, lotado no Departamento de Administração e 
Planejamento em Saúde, subordinado à Secretaria de Saúde, e constante da Lei Complementar nº. 236, de 
21 de dezembro de 2010 e suas alterações, para o qual foi nomeado pela Portaria nº. 245, de 20 de janeiro 
de 2021. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 05 de maio de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº 695  , DE 05 DE MAIO  DE 2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
NOMEAR o Sr. Fabrício Grasnele Galvão Velasco, RG nº. 32.625.949-X, para o cargo de provimento em 
comissão de Diretor do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde – ref. “62”, 
subordinado à Secretaria de Saúde, constante da Lei Complementar nº 236, de 21 de dezembro de 2010 e 
suas alterações. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 05 de maio  de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA GP Nº 16, DE 30 DE ABRIL DE 2021 
RENATO DE FREITAS AYELLO, CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar designada a servidora Ana Carolina Moreira Gomes, titular de cargo efetivo – RG nº. 
43.331.494-1, para exercer a função de confiança de Chefe de Serviço de Agendamento e 
Acompanhamento de Atas – Ref. “36”, subordinada ao Gabinete do Prefeito, 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, 30 de abril de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila. 
RENATO DE FREITAS AYELLO 
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 
 
PORTARIA SESP Nº 20, DE 5 DE MAIO DE 2021 
ALEXANDRE MAGNO BORGES, SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso de suas 
atribuições e com fundamento no Decreto Municipal nº 14.689 de 16/03/2020, Decreto Municipal nº 
14.699 de 30/03/2020, Decreto Estadual nº 64.881 de 22/03/2020, Decreto Estadual nº 65.613 de 

09/04/2021 e, suas atualizações, bem como, considerando a fase vermelha do Plano São Paulo, 
DETERMINA:  
1- De modo a evitar fluxo de pessoas, aglomerações e a consequente propagação do Coronavírus, os 
cemitérios municipais públicos e particulares de Taubaté deverão permanecer fechados nos dias 08 e 09 
de maio de 2021, à exceção do acesso para sepultamentos.     
ALEXANDRE MAGNO BORGES 
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
 
PORTARIA Nº 696, DE 05 DE MAIO DE  2021. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais, 
 
RESOLVE: 
Cessar os efeitos da suspensão do prazo de validade exclusivamente do Concurso Público abaixo 
relacionado, publicada através da Portaria nº 767, de 08 de Junho de 2020. 

CONCURSO PÚBLICO Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO HOMOLOGAÇÃO 

009/2018 66.619/2018 08/02/2019 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 05 de maio de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº 697, DE 05 DE MAIO 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 18.562/2020, 
 
RESOLVE: 
Prorrogar, por mais um ano, a partir do vencimento, que deverá ocorrer no dia 06/05/2021, o prazo de 
validade do Processo Seletivo nº 007/2020, para preenchimento da função de Agente Comunitário de 
Saúde – Novo Horizonte, objeto do processo nº 18.562/2020. 
 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 05 de maio de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº 698, DE 05 DE MAIO 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 21.426/2020, 
 
RESOLVE: 
Prorrogar, por mais um ano, a partir do vencimento, que deverá ocorrer no dia 09/06/2021, o prazo de 
validade do Processo Seletivo nº 010/2020, para preenchimento da função de Cuidador, objeto do 
processo nº 21.426/2020. 
  
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 05 de maio de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº 21.867/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de alimento para situação metabólica especial, constante do 
presente processo, a favor da empresa: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, no valor de R$ 21.460,00 
(Vinte e um mil quatrocentos e sessenta reais);  
G.P, aos 30/04/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 21.766/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 126/20 
D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
recuperação dos componentes danificados dos prédios da Secretaria de Educação, constante do presente 
processo, a favor da empresa: ELEFE CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA, no valor total 
de R$ 14.140,74 (Catorze mil cento e quarenta reais e setenta e quatro centavos); 
G.P, aos 30/04/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 21.734/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 39/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
recuperação dos componentes danificados dos prédios da Secretaria de Esporte e Lazer, constante do 
presente processo, a favor da empresa: PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, no valor 
total de R$ 34.922,58 (Trinta e quatro mil novecentos vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos); 
G.P, aos 30/04/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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PROCESSO Nº. 54.696/20 
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 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, a sanção de multa no valor de R$ 
974,61 (Novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos), referente ao atraso na entrega da 
Autorização de Fornecimento nº.3320/20, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, sujeito a prazo de 05 
(cinco) dias para recurso. 
G.P., aos 05/05/2021 
JOSÉ ANTONIO 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 pelas 
plataformas eletrônicas da BBMNET e/ou COMPRASBR, www.bbmnetlicitacoes.com.br e/ou 
www.comprasbr.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 87/21, que cuida da aquisição de pilhas e baterias, com encerramento dia 20.05.21 
às 08h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.comprasbr.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 99/21, que cuida do registro de preços para eventual confecção e entrega e kits de 
uniforme escolares e tênis escolares para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Taubaté, ponto a 
ponto, por um período de 12 meses, improrrogáveis, com encerramento dia 20.05.21 às 08h30.  A sessão 
pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
PMT, aos 05.05.2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR – Prefeito Municipal. 
 

CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO DO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020 
 

PLANO DE AÇÃO – 
DECRETO 10.540/2020 

2021 2021 2022 2023 
JAN FEV. MAR. ABR. MAI 

1. Ciência do Decreto 
10.540/2020 

        

2. Mapeamento do 
Decreto 10.540/2020 

        

3. Definir Áreas 
Envolvidas 

        

4. Estabelecer Ações 
Necessárias para 
Implementação 

        

5. Estabelecer 
Prazos 

        

6. Decreto 
Estabelecendo Plano 
de Ação 

        

7. Encaminhamento do 
Decreto para os 
Controles Interno e 
Externos 

        

8. Divulgação em meio 
eletrônico de amplo 
acesso público 

        

9. Implementação de 
Ações do Plano de 
Ação 

        

10. Execução do SIAFIC         
Republicado pelo jornal por ter saído com incorreções 
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Requisito
- Superior completo em Farmácia;
- CRF ativo;
- Pós-graduação em Farmácia Oncológica ou título de Especialista 
  emitido pela Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia.

TEMOS VAGAS Hospital Regional do Vale do Paraíba - SP

Desejável: Experiência de 3 anos ou mais na área de Oncologia. 

FARMACÊUTICO
(Taubaté-SP)

Interessados devem enviar currículo atualizado para o e-mail:
psico.selecao@hospitalregional.org.br

com o título da vaga no campo ‘’Assunto’’

  
 

Instituto de Previdência do Município 
de Taubaté 

Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP. 12010-160 – Fone-(012) 
3632-4166 

 

EXTRATO DE CONTRATO 
 

Contratante: Instituto de Previdência do Município de Taubaté  
Contratado: Centro de Integração Empresa Escola – CIEE  
Processo: 106/2021 
Valor total: R$7.806,12 (sete mil, oitocentos e seis reais e doze centavos) 
Objeto: Prorrogação do Contrato N° 02/2017, assinado em 27/04/2017 - 
Estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento 
de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo 
com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através 
da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes.  
Vigência: 12 meses 
Modalidade: Dispensa 
Assinatura: 22/04/2021 
Fundamento: Lei Federal 8.666/93, artigo 24, inciso II e artigo 57, inciso II. 

 

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DA FAZENDA SANTA-
NA - BARACÉIA, Pessoa Jurídica de Direito Privado de-
vidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº  31.946.328/0001-
29, por meio de sua Diretora Presidente, PRISCILA 
INGRID ALVES DE TOLEDO, em conformidade com seu 
artigo 4°, parágrafo primeiro do Estatuto Social em 
vigor, CONVOCA TODOS SEUS ASSOCIADOS A PARTI-
CIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a se 
realizar no dia 12 de maio de 2021, quanta-feira, as 20h, 
por meio virtual, através da plataforma Google Meet, 
acessando o link   meet.google.com/pia-azba-zii  face a 
recomendação de evitar reuniões e assembleias presen-
ciais em razão da Pandemia pelo novo Coronavírus (Fase 
de Transição no Plano São Paulo).  
Considerando os pagamentos realizados ao China 
Construction Bank (CCB) - Brasil para compra da Fa-
zenda Santana, nos termos acordados na Ação Civil Pú-
blica, há necessidade de se decidir quanto à aprovação 
e à arrecadação acerca do Registro Imobiliário do imó-
vel em nome da Associação, bem como a contratação de 
empresa de vigilância patrimonial e controle de acesso 
à fazenda, quando do breve retorno.
O acesso à Assembleia de qualquer interessado. No en-
tanto, terá direito ao voto somente o associado em dia 
com suas obrigações financeiras até dia 10/05/2021, uti-
lizando-se apenas de seu telefone celular ou notebook.
Recomenda-se que o associado ou seu representante 
indicado por Procuração Específica, esteja em local 
tranquilo e silencioso, com acesso à internet de prefe-
rência banda larga (wifi), com fone de ouvido. Quan-
do restar 10 (dez) minutos para o horário de início da 
Assembleia, o interessado poderá solicitar sua entrada 
no ato, clicando no link:   meet.google.com/pia-azba-zii  
.
A presente publicação se faz desta forma, tendo em vis-
ta a impossibilidade temporária de reunir-se e publicar-
se comunicados na sede da referida Associação.
 

Taubaté, 05 de maio de 2021.
 

 PRISCILA INGRID ALVES DE TOLEDO  
Diretora Presidente
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A Silenciosa 
revolução 
na educação
Estamos todos sofrendo de tal forma 
com os efeitos avassaladores da crise 
continuada do COVID-19 que muitos 
conseguem apenas ver as desgraças, 
as mortes, as UTIs lotadas, a falência 
do sistema de saúde e o desespero to-
mando posse dos nossos espíritos. Eles 
não conseguem perceber que em todas 
as calamidades e guerras existem sim 
avanços e melhorias, existem ganhos 
que podem, se entendidos e defendi-
dos, ser incorporados na sociedade de 
forma duradoura. Esse artigo pretende 
mostrar como esses processos estão 
ocorrendo na Educação, se nos dermos 
a chance de conseguir observá-los.

A decretação da primeira quarentena 
em meados de Março de 2020 pegou 
quase todas escolas de surpresa. Mui-
tas suspenderam suas atividades, por 
poucos dias que se estenderam a me-
ses e depois se tornaram uma adapta-
ção em aulas remendadas de diversos 
tipos: tarefas, indicações de leitura, ví-

deos, aulas em vídeo, telepresenciais, 
mas em sua grande maioria nada pla-
nejado nem organizado.

Outras escolas, porém, estavam melhor 
preparadas, já tinham experiências re-
ais e significativas com aulas a distân-
cia, telepresença, criação de incentivos 
e sistemas de avaliação online e em 
tempo real. Essas escolas, com o “alí-
vio” burocrático e sindical conseguido 
devido às condições da pandemia, pu-
deram expandir e evoluir suas presta-
ções de serviços, chegando a uma nova 
realidade, que praticamente independe 
da sala de aula tradicional. Sim, um mo-
vimento certamente inevitável e inexo-
rável, mas que sem a pandemia levaria 
décadas para se consolidar.

As mudanças não foram apenas ao se 
incorporar tecnologias. Toda meto-
dologia de estudo e ensino pode ser 
repensada. Uma nova startup educa-
cional passou a oferecer 2.000 profes-
sores particulares online, 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, mudando o con-
ceito de se estudar ao fazer atividades 
e exercícios. A avaliação em tempo real 
do nível de interesse e participação 
dos alunos trouxe a possibilidade de 
“medir o pulso” do paciente ao invés 
de “fazer a autópsia” de três em três 

meses, apenas na época das provas.
Aqueles que não conseguiram ver ou 
acompanhar as mudanças passaram a 
clamar pela volta presencial, como se 
fosse uma forma melhor e mais evo-
luída de ensino. Como se apinhar 40 
alunos em uma sala com um professor, 
a escola-fábrica herdada da era indus-
trial, fosse realmente eficiente. Como 
se essa solução, ao colocar 35% dos 
alunos, fosse funcionar, e não resul-
tasse em os outros 65% exigindo que a 
aula fosse repetida quando tivessem a 
oportunidade de estar presentes.

Grande parte da população, enganada 
por falsas esperanças, comprou a ideia 
da volta. E os argumentos, embora to-
dos focados no retrovisor da História, 
parecem convincentes e atraentes. 
Vamos voltar ao que era antes, vamos 
apagar esse ano terrível das nossas 
memórias. Os alunos precisam estar na 
escola!

Os alunos precisam estar na escola por-
que em casa ninguém consegue forçá
-los a estudar, e na escola sim. Esse é 
o conceito da escola-prisão. Escola não 
deve ser isso. Os alunos precisam estar 
na escola para ter uma refeição. Essa é 
a escola-refeitório. Os alunos precisam 
estar na escola porque o ambiente fami-

liar é tóxico. Essa é a escola-albergue.
As experiências de 2020 nos ensinaram 
que a Escola não precisa, e não pode, 
ser nada disso. Outras instituições pre-
cisam existir para cumprir essas fun-
ções. O conceito da escola evoluiu, tor-
nou-se difuso para abraçar o online, o 
social e as redes sociais, as múltiplas e 
diversas formas de aprender e avaliar o 
aprendizado.

Essa revolução na Educação já está aí 
presente, mas ainda não é bem enten-
dida. Já existem alunos e pequenos gru-
pos sociais vivenciando-a. É a Educação 
que ensina que seus alunos não espe-
ram pelo ontem, eles criam o amanhã. 
Eles não bebem toda a água do bote sal-
va-vidas na esperança de que o resgate 
venha amanhã. Eles criam seus novos 
grupos e interações e projetos, não fi-
cam na dependência de um salvador di-
vino ou uma vacina perfeita que irá nos 
conduzir de volta ao mundo de antes.

Eles são a solução, não terceirizam a 
esperança.

*Por Henrique Flory - 
Diretor do Colégio Einstein Assis - 

https://einsteinassis.com.br/

Auto-cancelamento, 
quem nunca?
Cancelamento é o conceito da vez, pa-
lavrinha famosa que tem passado de 
boca em boca sempre ganhando roupas 
novas. Na essência, nada mais é do que 
um julgamento perpétuo ao que consi-
deramos um erro grave do outro. Diante 
da nossa incapacidade de perdoar e es-
quecer, cancelamos as pessoas.

Nada que nunca tenha sido feito ao lon-
go da história, mas, nos tempos atuais, 
o cancelamento ganha proporções com-
patíveis com o alcance da Internet. Ou 
seja, o cancelado é cancelado publica-

mente e por muito mais gente.

Talvez a pessoa tenha feito mesmo algo 
muito grave, mas o que vemos é um mo-
vimento para que repensemos este tipo 
de punição. Às vezes, ela é justa, às ve-
zes, não. E isso serve pra gente com a 
gente mesma, quem nunca sofreu uma 
autopunição?

Todos nós conhecemos alguém que se 
cancelou, que nunca se perdoou por um 
erro do passado, por uma escolha, por 
uma estrada, por uma palavra que não 
deveria ter sido proferida. Há quem se 
cancele por toda uma vida! E sofre, é 
claro!

São pessoas que andam por essa terra 

sem se olhar nos olhos, com os espe-
lhos sempre tampados para não enxer-
gar o próprio reflexo. Todo mundo já se 
sentiu assim alguma vez na existência, 
como se não fosse digno de perdão.

Faz parte da natureza humana a vergo-
nha de si mesmo, mas, em algum mo-
mento, ela precisa passar. E dar lugar 
a uma coisa bonita que nos faz seguir, 
sem carregar tantas culpas. Porque as 
coisas essenciais, invisíveis que são, 
cabem dentro do bolso ou na palma 
da mão. O resto é peso na alma, tralha 
que não compensa levar, é corrente que 
prende ao chão e atrapalha o caminhar.

Há indivíduos que possuem uma enor-
me facilidade em perdoar os outros, 

mas quando o assunto é o próprio erro, 
tratam-se com desdém. E não é justo 
negar a si mesmo um abraço! Se você 
não faz, quem o fará?

No fim das contas, no fim do mundo, 
qualquer que tenha sido o erro, a gen-
te sempre pode voltar pra casa, para o 
aconchego do próprio peito, onde tem 
a cama pronta e rango no fogão, onde 
a música toca bem alto. Lulu Santos, 
talvez. A gente sempre pode voltar pra 
casa, para nossa casa de dentro... Outra 
vez!

*Por Juliana Valentim - 
Jornalista e escritora, com vasta 
experiência também na área de 

comunicação corporativa

Imunidade 
parlamentar
Na manhã de 29 de agosto de 1968, tro-
pas da polícia militar e do Exército inva-
diram a Universidade de Brasília, agre-
dindo muitos estudantes dentro das 
salas de aula. A justificativa era a per-
seguição a Honestino Guimarães, pre-
sidente da Federação dos Estudantes 
Universitários de Brasília,  e outras sete 
lideranças estudantis. Sem encontrá
-los, os militares reuniram centenas de 
estudantes na praça central do campus 
e muitos foram espancados. Um deles 
levou um tiro na cabeça. Milagrosamen-
te, sobreviveu. Muitos professores e 
funcionários, indignados com a violên-
cia, reagiram e também foram agredi-
dos. Honestino, estudante de Geologia, 
acabou preso. 

A cena, ou as cenas, eram inimaginá-
veis, pela violência, pela covardia e 
pelo rompimento de um tratado tácito 
que vinha desde o fim da Idade Média: 
o de que o campus universitário é um 
lugar onde a polícia não entra. Mas não 
havia tradição que os militares não pu-
dessem romper, desde que fosse para 

“restaurar a ordem”. A ordem, essa 
herança positivista aprendida pela me-
tade, pois que deveria ter o “amor por 
base”. Mas, enfim.

Poucos dias depois, o jornalista, advo-
gado e deputado federal, Márcio Morei-
ra Alves, ganhador do prêmio Esso aos 
21 anos de idade, assessor do Ministro 
das Relações Exteriores San Tiago Dan-
tas, eleito aos trinta anos de idade de-
putado federal pelo MDB, aproveitou a 
hora do almoço, quando a Câmara fica 
praticamente vazia, para proferir dis-
cursos contra os agressores da UNB. Fez 
o primeiro discurso no dia 2 de setem-
bro e ainda outro no dia 3. Neste, dis-
se: “vem aí o 7 de setembro. As cúpulas 
militaristas procuram explorar o senti-
mento profundo de patriotismo dos es-
tudantes. Seria necessário que cada pai, 
cada mãe, se compenetrasse que a pre-
sença de seus filhos nesse desfile é um 
auxílio aos carrascos que os espancam e 
metralham nas ruas. Portanto, que cada 
um boicotasse esse desfile”. E emen-
dou: “esse boicote pode passar também 
às moças que dançam com os cadetes e 
namoram jovens oficiais (…) Discordar 
em silêncio pouco adianta”.

A reação veio rápida. Não dos depu-
tados que sequer notaram ou mesmo 

souberam da provocação. Mas dos mili-
tares “imbrocháveis”, furibundos com a 
proposta de boicote inspirado na peça 
de Aristófanes, Lisístrata, na qual as 
mulheres atenienses fazem uma greve 
de sexo para acabar com a Guerra do Pe-
loponeso. O Ministro do Exército, Lyra 
Tavares, exigiu que fossem tomadas 
medidas legais contra o que considerou 
“agressões verbais injustificáveis con-
tra a Instituição Militar”.

No dia 12 de dezembro ocorreu a vo-
tação para saber se a Câmara dava ou 
não licença para cassar o deputado, 
quebrando assim a sua imunidade par-
lamentar. O partido do governo, a ARE-
NA, era amplamente majoritário, mas, 
mesmo entre os seus parlamentares, 
havia o temor de que punir Márcio Alves 
por um discurso que era quase uma zoa-
ção, além de muito merecido diante da 
violência crescente das Forças Armadas 
contra a população e, particularmente, 
contra os estudantes, abriria um cami-
nho sem volta e não haveria mais limite 
para definir o que seria crítica ao gover-
no e o que seriam “agressões verbais 
injustificáveis”.

O próprio Moreira Alves conta como 
terminou essa sessão da Câmara, já pela 
madrugada: “não esperei as comemora-

ções da vitória. As últimas estrofes do 
Hino Nacional ainda ecoavam no plená-
rio emocionado e eu encerrava o curto 
período em que a minha vida coincidiu 
com a vida política da minha Pátria (…) 
Saí da Câmara pelo corredor da biblio-
teca e entrei no carro de um amigo que 
me levaria para os caminhos da clandes-
tinidade e, depois, para os do exílio”.

No dia seguinte, 13 de dezembro, uma 
sexta feira, o presidente Costa e Silva, 
junto com o Conselho de Segurança 
Nacional, editou o Ato Institucional nú-
mero 5, fechando o Congresso, entre 
outras medidas autoritárias. A ditadu-
ra escancarou-se. Não precisavam mais 
de licença ou explicação para espancar 
e prender. O AI-5 não tinha prazo para 
expirar.

No dia 14, o Jornal do Brasil, em letras 
minúsculas, no espaço destinado a falar 
da meteorologia, escreveu: “tempo ne-
gro. Temperatura sufocante. O ar está 
irrespirável. O país está sendo varrido 
por fortes ventos”.

*Por Daniel Medeiros - 
Doutor em Educação Histórica 
e professor no Curso Positivo. 

danielmedeiros.articulista@gmail.com. 
@profdanielmedeiros
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CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

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

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

A melhor receita para se 
proteger do coronavírus 
é manter as mãos l impas 
com água e sabão. Também 
vale passar álcool em gel. 
Fique de olho na informação 
correta e evite as fake news.
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a proporção de mortes de ido-
sos com 80 anos ou mais caiu 
pela metade no brasil após 
o início da vacinação contra 
a cOVid-19. Os dados fazem 
parte de um estudo liderado 
pela universidade federal de 
Pelotas (ufPel).

O percentual médio de vítimas 
dessa faixa etária era de 25% 
a 30% em 2020 e passou para 
13% no final de abril.  Quando 
teve início a imunização, em 
janeiro de 2021, o percentual 
era de 28%.

Vacinação 
provoca  queda 

nos casos de  
morte entre 

pessoas da 
terceira idade

de acordo com o cesar Victora, epi-
demiologista e líder da pesquisa, 
outros estudos já demonstraram 
a associação entre a vacinação e a 
queda nas internações e nas mor-
tes, por exemplo a partir dos dados 
da população de israel. a novidade 
desta análise é que o mesmo se 
confirma em um cenário com pre-
dominância da variante P1. em is-
rael, a imunização alcança mais de 
55% da população, segundo dados 
da plataforma Our World in data, da 
universidade de Oxford.

a pesquisa liderada pela ufPel indi-
ca que pelo menos 13,8 mil mortes 
de brasileiros com 80 anos ou mais 
em um intervalo de oito semanas 
foram evitadas. 

Os dados utilizados na análise fo-
ram disponibilizados pelo Ministé-
rio da Saúde e referem-se ao perí-
odo de 3 de janeiro a 22 de abril. 
nessas datas, 171.454 pessoas 
morreram pelo novo coronavírus 
no brasil.

no começo de 2021, a taxa de mor-
talidade entre pessoas de 80 anos 
ou mais era 13,7 vezes maior do 
que para pessoas com zero a 79 
anos. de acordo com o estudo, essa 
relação caiu para 6,9 vezes no iní-
cio de abril.

as estimativas dos pesquisadores 
apontam que, com a nova cepa, se 
o número de mortes entre os mais 
idosos tivesse continuado no mes-
mo ritmo observado para grupos 
etários mais jovens, seriam espera-
das quase 48 mil mortes contra as 
34.168 registradas no período.

Os níveis nacionais de cobertura 
vacinal com a primeira dose nessa 
faixa etária chegaram a 50% na pri-
meira quinzena de fevereiro, a 80% 
na segunda quinzena do mês e ficou 

em 95% em março. Os pesquisado-
res apontam que os resultados de 
queda da mortalidade encontrados 
são compatíveis com o efeito prote-
tor da primeira dose e deve aumen-
tar a partir da segunda.

O estudo também confirma que 
as vacinas aplicadas no brasil pro-
tegem mesmo em um cenário em 
que a P1 predomina. Pesquisas com 
profissionais de saúde vacinados 
em Manaus e São Paulo já demons-
travam essa proteção.
taubaté

idosos na faixa etária de 80 a 89 
anos tiveram queda de 14% no 
número de casos positivos de 
cOVid-19 no mês de abril, em 
comparação ao mês de março. Se-
gundo balanço da Vigilância epi-
demiológica de taubaté, foram re-
gistrados 82 casos em abril contra 
95 em março. neste grupo, 6.154 
pessoas já tomaram a primeira 
dose, sendo que 2.223 recebe-
ram a segunda dose. Muitos desse 
grupo tomaram a astrazeneca e 
necessitam de intervalo maior de 
tempo entre as doses.

também houve redução de casos 
positivos nas pessoas acima de 90 
anos, com 16 casos em abril, en-
quanto em março foram registra-
dos 21. em taubaté, 905 tomaram 
a primeira dose da vacina, sendo 
que 652 pessoas deste grupo etá-
rio já foram vacinados com a se-
gunda dose.

a faixa etária mais atingida foi a de 
30 a 39 anos, com 1.337 novos ca-
sos, 193 a mais do que os 1.144 re-
gistrados em março. as outras que 
mais tiveram contaminação foram 
pessoas de 40 a 49 (1.241), 20 a 
29 (1.108), 50 a 59 (950), 60 a 69 
(650), 10 a 19 (416), 70 a 79 (307), 
0 a 9 (196).

As mulheres foram mais acome-
tidas pela COVID-19 no mês de 
abril, segundo balanço da Vigi-
lância Epidemiológica de Taubaté. 
Foram 3.290 mulheres com casos 
positivos contra 2.992 de homens 
infectados pelo Coronavírus. O 
mês de abril terminou com 6.282 
casos positivos, 1.116 a mais do 
que o número registrado no mês 
de março que, contabilizou 5.166 
casos.

Considerando somente o mês de 
abril, os bairros com maior inci-
dência de casos foram os mesmos 
já destacados no segundo mês do 
ano, com a região central fican-
do à frente: Centro (828) Jardim 
Gurilândia (789), Bonfim (561), 
Independência (538) e Vila São 
José (512). Além desses, merecem 
destaque, os bairros Parque Três 
Marias (483), Jardim das Nações 
(425), Parque Aeroporto (423) e 
São Gonçalo (377).

O mês de abril trouxe um aumento 
no número de mortes, sendo 127 
óbitos, contra 74 óbitos registra-
dos no mês anterior. Destes, 68 
foram mulheres e 59 homens. Em 
janeiro de 2021 foram registrados 
59 mortes e em fevereiro 48 óbi-
tos.

Das 127 pessoas que vieram a fa-
lecer, idosos com idades entre 60 
a 69 (34) foram maioria, seguido 
por pessoas de 70 a 79 anos (33), 
50 a 59 (24), 40 a 49 (15), 80 a 89 
(9), 30 a 39 (5), 20 a 29 (4) e 90+ 
(3). Não houve registro de mortes 
entre crianças e jovens de 0 a 19 
anos.
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