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Polícia: combate 
ao tráfico de 

drogas
As forças de segurança do municí-
pio de Taubaté seguem realizando 
ações contra o tráfico de drogas. 
Nesta semana, os policiais efetua-
ram a prisão de traficantes em di-
ferentes bairros de Taubaté.

Uma equipe de Rádio Patrulha 
prendeu um homem por tráfico de 
drogas no bairro Cidade de Deus. 
Com o detido foram apreendidos 
cápsulas de cocaína e uma quantia 
de R$ 1.50,000. No Jardim Oásis, 
a Força Tática/ROCAM prendeu 
um homem de 20 anos sob posse 
de buchas de maconha, cocaína e 
pedras de crack.

Já no bairro Jardim Mourisco, uma 
equipe da Força Tática prendeu 
um homem de 27 anos por tráfico 
de drogas e porte ilegal de arma. 
Com o detido foram apreendidos 
um revólver calibre 38, munições 
386 pedras de crack, maconha, um 
aparelho celular e dinheiro prove-
niente do Tráfico de drogas.

No Parque Aeroporto, uma equipe 
da Força Tática/ROCAM abordou 
um homem procurado pela justiça, 
condenado no crime de homicídio. 
No Hércules Marson, uma equipe 
de Rádio Patrulha prendeu um 
homem que era procurado pela 
justiça, condenado pelo crime de 
roubo. No Jardim Maria Augusta, 
uma equipe de Rádio Patrulha lo-
calizou um detento que estava de 
saída temporária desrespeitando o 
horário que para se recolher, e foi 
reconduzindo ao presídio. 

Já no Jardim Ana Emília, a PM 
abordou dois adolescentes, por-
tando uma garrucha calibre 32. 
Segundo informações eles preten-
diam matar um desafeto. Ambos 
foram conduzidos para o Plantão 
Policial e após elaboração da ocor-
rência foram liberados para os res-
ponsáveis.

Campos do 
Jordão assina 

novo decreto para 
funcionamento 

de bares 
A Prefeitura de Campos do 
Jordão assinou um novo de-
creto alterando os horários de 
funcionamento de bares e res-
taurantes durante a semana.

Para manter as medidas de 
combate e prevenção à pande-
mia do Coronavírus, às sextas 
e aos sábados, quando a cida-
de recebe um fluxo maior de 
turistas, o atendimento pre-
sencial ao público em bares, 
lanchonetes, restaurantes e 
similares, continua das 6h às 
18h, impreterivelmente.

Porém, como durante a sema-
na o movimento de turistas é 
menor, esses mesmos estabe-
lecimentos poderão abrir de 
domingo a quinta-feira, das 
6h às 20h.

As outras medidas acrescen-
tadas no decreto anterior con-
tinuam valendo, como a ado-
ção de barreiras sanitárias às 
sextas-feiras, comércio geral 
funcionando até às 20h; res-
taurantes e similares podem 
atender com 30% da sua ca-
pacidade de público, hotéis e 
similares recebendo no máxi-
mo 60% da sua capacidade de 
hospedagem e a proibição da 
venda de bebidas alcoólicas 
após às 18h em qualquer tipo 
de estabelecimento comer-
cial e também na modalidade 
Take Away (retirada).

O município solicita a colabo-
ração de turistas e moradores 
para que a cidade não volte a 
regredir e tenha que adotar 
medidas mais drásticas.

Lei complementar permite 
alteração relacionada 
à atribuição de aulas 
aos educadores Pág. 03



Delegacia da Mulher 
deverá ter 60% dos cargos 
ocupados por mulheres

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo decidiu 
que ao menos 60% dos cargos ocupados por servidores 
públicos estaduais nas Delegacias de Polícia de Defesa 
da Mulher deverão ser preenchidos por mulheres. Para 
entrar em vigor, o Projeto de Lei 826/2017 precisa ser 
sancionado pelo governador João Doria.

O texto estabelece um prazo de dois anos a partir da 
publicação da lei para que as delegacias especializadas 
reorganizem seus quadros. O governo do Estado fica 
autorizado inclusive a realizar concursos públicos para 
alcançar essa meta.

De acordo com o autor da proposta, deputado Afonso 
Lobato (PV), o projeto foi elaborado para que as mu-
lheres que procuram atendimento sejam acolhidas de 
forma mais humana, e se não se sintam constrangidas 
para fazer a denúncia em um momento que geralmente 
envolve situações traumáticas de violência física, moral 
ou sexual.

Lobato também agradeceu a articulação para que o pro-
jeto fosse levado ao Plenário. “Quero aproveitar esse 
momento para agradecer a todos os deputados da As-
sembleia Legislativa pelo empenho do Colégio de Líde-
res para pautar esse projeto que eu acho extremamente 
importante, principalmente no momento em que esta-
mos vivendo de pandemia”, ressaltou.

Em 2020, primeiro ano da crise sanitária no Brasil, as 
plataformas do Ligue 180 e do Disque 100 registraram 
105.821 denúncias de violência contra a mulher, reve-
lam dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Di-
reitos Humanos.

“Seria uma segunda agressão ela não se sentir à von-
tade para ser atendida em uma Delegacia da Mulher”, 
afirmou o autor. Em Taubaté, a Delegacia da Mulher está  
localizada à Alameda Investigador José Leôncio Ramos, 
s/nº, no Jardim Eulália, logo atrás da delegacia da Ave-
nida JK.
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nota oficiaL

aumento da 
taxa básica 

de juros
a força Sindical considera ne-
fasto o aumento da taxa de 
juros anunciada, na última 
quarta-feira (16) pelo copom 
(comitê de Política Monetária). 
O banco central perdeu uma 
ótima oportunidade que pode-
ria funcionar como um estímulo 
para a criação de novos empre-
gos e alento para a produção no 
País.

tivemos uma desnecessária 
alta dos juros, que seguem ele-
vados. Juros altos que seguem 
na contramão da produção, do 
crédito, do consumo e da gera-
ção de empregos. infelizmente, 
a decisão do copom fortalece 
os obstáculos ao desenvolvi-
mento do País com distribuição 
de renda.

defendemos a implementação 
de  políticas que priorizem a 
retomada do investimento, o 
crescimento da economia, a ge-
ração de empregos, a redução 
da desigualdade social, o com-
bate à pobreza e a distribuição 
de renda. 

é importante destacar que as 
centrais sindicais farão uma 
mobilização no dia 18 de junho 
(sexta-feira) e apoiam os atos 
programados para o dia 19, res-
saltado as medidas sanitárias 
(uso de máscara, uso de álcool 
gel e distanciamento). 

as centrais consideram funda-
mental mobilizar a sociedade 
na luta pelo auxílio emergen-
cial de r$ 600, contra a forma, 
contra a carestia, por Vacina já 
para todos, contra a reforma ad-
ministrativa. Para tanto decidi-
ram realizar na data de hoje, dia 
18 de junho mobilizações nos 
locais de trabalho (assembleias, 
panfletagens, paralisações etc.) 
como parte de convocação para 
as grandes manifestações con-
trao governo bolsonaro previs-
tas para amanhã, sábado, dia 19 
de junho.

A Câmara de Taubaté re-
cebeu na última quar-
ta-feira (16) represen-
tantes da Companhia 

de Saneamento do Estado de São 
Paulo (Sabesp) para tratar de te-
mas como água suja entregues aos 
consumidores, desabastecimento 
e ressarcimento de prejuízos.

O gerente de divisão da Sabesp, 
engenheiro Cláudio Katayama, 
foi convocado por meio do re-
querimento 1001/2021, de autoria 
do vereador Douglas Carbonne 
(DEM), aprovado pelo Plenário. 
Ele compareceu à audiêcia acom-
panhado do superintendente de 
negócios, Sérgio Bekerman, e do 
gerente do Departamento de Ges-
tão e Desenvolvimento, Ricardo 
Rodrigues Jacob.

Participaram da audiência os ve-
readores Adriano Coletor Tigrão 
(Cidadania), Alberto Barreto 
(PRTB), Dentinho (PSL), Marce-
lo Macedo e Paulo Miranda, do 

MDB, Moises Luciano Piruli-
to (PL), Richardson da Padaria 
(DEM), Rodson Lima Bobi (PSDB), 
Serginho (Progressistas) e Vivi da 
Rádio (Republicanos).

Apesar de a convocação ser dirigi-
da a Katayama, foi o superinten-
dente Bekerman que explicou a 
causa e efeito do desabastecimen-
to ocorrido em maio. Segundo ele, 
no dia 19 daquele mês a concessio-
nária de energia EDP, comunicou 
a interrupção do fornecimento no 
período da manhã, o que provo-
cou o desligamento das bombas 
utilizadas pela Sabesp no Rio Una.

Com relação à cor da água, o su-
perintendente de negócios, afir-
mou que o problema ocorre devi-
do à variação de pressão e vazão 
dentro da tubulação, que é de 
ferro. Cerca de 790 residências re-
gistraram ocorrência de água suja, 
segundo o superintendente.

“A solução é a substituição da 

tubulação de ferro fundido por 
outras novas, de ferro revestido 
de PVC, ou polietileno, ou algum 
material que seja mais adequa-
do”, disse, acrescentando que, em 
Taubaté, restam 30% da tubulação 
para serem substituídos pelos no-
vos materiais.

Além disso, a solução incluiria o 
“programa de setorização, que se-
ria a instalação de válvulas, vento-
sas e descargas, com separação de 
bairros, de forma que seja possí-
vel parar o abastecimento de uma 
região sem prejudicar o atendi-
mento de outra. Essas obras estão 
em andamento e serão concluídas 
brevemente”, afirmou.

O superintendente acrescentou 
que todos os pedidos de ressar-
cimento devem ser feitos direta-
mente à SABESP, mediante com-
provação das despesas por recibos 
ou notas fiscais, sendo que não há 
possibilidade de fazer reembolso 
de forma linear.

LEGISLATIVO

Câmara  questiona  Sabesp sobre 
falhas no abastecimento
de água 
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EnSInO

Os vereadores de 
Taubaté aprovaram 
em primeira votação 
no último dia 15 o 

projeto de lei complementar, de 
autoria do prefeito José Saud, 
que permite a atribuição de au-
las aos professores em mais de 
uma unidade de ensino.
 
O projeto retira da lei atual a 
obrigatoriedade da constitui-
ção do cargo docente em “uma 
única unidade de ensino”. De 
acordo com a mensagem en-
viada pelo prefeito à Câmara, 
essa alteração ocorre devido à 
“precariedade disposta na con-
tratação de professores, cons-
tituindo para tanto imperiosa 
dificuldade ao Executivo em 
contratar professores de disci-
plinas específicas, cuja quanti-
dade de aulas é inferior à de-
manda do município”.
 
Ainda de acordo com a justifi-
cativa, o prefeito explica que há 
a possibilidade de se “garantir 
a contratação de profissionais 
de algumas disciplinas em pou-
quíssimas unidades de ensino 
com jornada completa, mas há 
disciplinas extremamente espe-
cíficas que ficam sem profissio-
nais, devido à obrigatoriedade 
de uma única unidade”. 

Com o texto foi aprovada uma 
emenda da Comissão de Edu-
cação, que restringe o alcance 
da norma. Assim, a constitui-
ção do cargo docente da educa-
ção infantil e das séries iniciais 
do ensino fundamental deverá 

ser cumprida em uma única 
unidade de ensino. 

A proposta foi incluída na pau-
ta a pedido do líder do gover-
no, vereador Marcelo Macedo 
(MDB). O projeto depende de 
segunda votação e sanção do 
prefeito para que se torne lei.

UnidAdes escolAres: 
nomes de profissionAis 

dA edUcAção

Foi sancionada a Lei 5.632, para 
que prédios e unidades escola-
res recebam, exclusivamente, 
denominação que remeta a pro-
fessores e servidores ligados à 
educação. O projeto tem auto-
ria do vereador Douglas Car-
bonne (DEM) e, de acordo com 
a justificativa, trata-se de uma 
forma de estabelecer homena-
gem àqueles que realmente se 
dedicaram à educação no mu-
nicípio. O projeto foi aprovado 
por 15 a 0 em duas votações e 
aprovado pelo Poder Executi-
vo.

novA UnidAde 
de ensino

A Prefeitura de Taubaté, por 
intermédio da Secretaria de 
Educação, realiza hoje, sexta-
feira (18), às 15h, a entrega da 
unidade da Educação Infantil 
no bairro do Bardan, a EMEI 
Prof. Luiz dos Santos.

O investimento para cons-
trução da creche foi de R$ R$ 
2.239.507,97, sendo que a meta-

de do valor foi pago pela Pre-
feitura. A escola é resultado de 
um convênio entre a adminis-
tração municipal e o Governo 
do Estado. O espaço conta com 
salas pedagógicas, berçários 
com fraldário e lactário, solá-
rios, secretaria, refeitório, ba-
nheiros, área de serviço e tem 
capacidade para atendimento 
de até 150 crianças, com idades 
entre 4 meses a 3 anos e meio. 
O local possui acessibilidade.

O patrono da escola é o Pro-
fessor Luiz dos Santos que fa-
leceu, aos 81 anos, em janeiro 
de 2011. Taubateano, formado 
em Biologia pela USP, traba-
lhou como professor e também 
pesquisador do Instituto Adolf 
Lutz, além de ser o fundador 
da APARTE – Associação do 
Paraplégicos de Taubaté.

AUlAs remotAs

Desde o início deste mês, a Pre-
feitura Municipal, por meio da 
Secretaria de Educação, optou 
em suspender as atividades 
presenciais nas escolas da Rede 
Municipal de Ensino.

A Secretaria de Educação de-
cidiu suspender as aulas pre-
senciais, em respeito aos pro-
tocolos sanitários vigentes, de 
distanciamento social e demais 
medidas de segurança. 

A presença dos alunos nas uni-
dades escolares já era facultati-
va em virtude da atual fase do 
Plano São Paulo.

As unidades escolares de Edu-
cação Infantil, Ensino Funda-
mental e Médio seguem dis-
ponibilizando aos estudantes 
atividades remotas e plantão 
de dúvidas para o início do 2º 
trimestre letivo.

O plantão de dúvidas presen-
cial é limitado a 35% da capa-
cidade de alunos, no período 
de três horas/aulas, preferen-
cialmente para os alunos com 
dificuldades de aprendizagem 
e que não têm acesso a internet.

O horário de funcionamento 
das unidades escolares de En-
sino Infantil Fundamental e 
Médio, a distribuição das mar-
mitas e a entrega de materiais 
pedagógicos não sofreram alte-
rações.

Nesta semana, o governo do 
Estado de São Paulo apresen-
tou um plano para a retomada 
das aulas presencias a partir do 
mês de agosto. Entre as prin-
cipais ações, estão um novo 
cálculo para definir a porcen-
tagem de alunos permitidos 
levando em consideração a ca-
pacidade total de acolhimento 
das escolas e a diminuição do 
distanciamento mínimo entre 
pessoas. 

Cada escola irá elaborar o seu 
plano de retorno levando em 
consideração a realidade da co-
munidade escolar, e neste mo-
mento a volta às aulas presen-
ciais não será obrigatória para 
os estudantes

Lei complementar permite 
alteração relacionada à atribuição 

de aulas aos educadores

Caso aprovada em segunda votação, lei permitirá a atribuição de aulas aos professores em mais de uma unidade de ensino 
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Osita apresenta concerto 
na Sala São Paulo
A Orquestra Sinfônica Jovem de Taubaté 
(Osita) realiza no próximo domingo (20), às 
11h, o primeiro concerto oficial da tempo-
rada 2021 na Sala São Paulo. Em 19 anos de 
existência, essa será a estreia da Osita no lo-
cal, que é considerada uma das mais impor-
tantes salas de concerto do Brasil.

A Osita fará seu concerto com a participa-
ção de duas convidadas, Mere Oliveira (me-
zzo soprano) e Bianca Santos (trompetista). 
Ambas são formadas na Fêgo Camargo e pos-

suem um grande vínculo com a cultura musi-
cal do nosso município.

Bianca tocou na Banda Municipal de Quiririm 
(Bamuq) e na Fanfarra Municipal de Taubaté 
(Famuta), cursou a Academia da Orquestra 
Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) e 
foi vencedora de prêmios importantes. Mere 
atualmente é coordenadora do Sistema de 
Corais de Taubaté e diretora artística do Co-
ral Municipal de Taubaté, que está em forma-
ção pela Secretaria de Educação, além de ser 
premiada internacionalmente.

No programa do concerto haverá a estreia 
mundial de um concerto para trompete e 
orquestra de cordas, escrito pelo maestro 
da Osita, Cesar Pimenta. Os ingressos foram 

esgotados em menos de 10 minutos. A Osi-
ta realizará a gravação do mesmo programa 
apresentado na Sala São Paulo para aqueles 
que não conseguiram ingressos.

SÉTIMA ARTE

Palestra: “O Vale do Paraíba e o Cinema 
Independente”

Amanhã (19), a produ-
ção cinematográfica 
da região do Vale do 

Paraíba será tema de obra 
audiovisual nas Redes So-
ciais. O jornalista e cineasta 
André Ferreira irá apresen-
tar a palestra “O Vale do Pa-
raíba e o Cinema Indepen-
dente”. 

A atividade é resultado 
de trabalho iniciado pelo 
pesquisador em 2017 e foi 
aprovada pelo edital ‘Pro-
AC Expresso LAB 42/2020, 
Eixo Licenciamento de For-
mação, no Estado de São 
Paulo’. Nesta palestra, o 
profissional apresenta um 
perfil atual das produtoras 
cinematográficas e audio-
visuais independentes da 
região metropolitana, com 
histórico das produções e 
análise da realidade regio-
nal. “Desde 2017 estamos 
fazendo levantamento dos 
perfis das produtoras cine-
matográficas que atuam de 
forma independente na re-
gião valeparaibana. Encon-
tramos uma pluralidade de 
gêneros e diversidade de 
linguagens, o que mostra 
a riqueza do nosso cinema 
regional”, contextualizou o 
cineasta.

André Ferreira é formado 
em montagem e edição pela 
Escola de Cinema Darcy Ri-
beiro, no Rio de Janeiro e 
atua no ramo do audiovisu-

al e da comunicação social 
desde 2007 O trabalho es-
treia no dia 19 de junho, às 
14h, no Facebook da ALFA 
Produções e no Youtube 
ANDREALFA100.

Na data, comemora-se o 
‘Dia do Cinema Brasileiro’, 
em referência aos primei-
ros registros de imagem em 
movimento feitos pelo ítalo
-brasileiro Afonso Segreto, 
em 19 de junho de 1898, a 
entrada da Baía da Guana-
bara. Segreto registrou sua 
chegada ao Rio de Janeiro, 
em retorno da Europa no 
navio Brésil, após ter parti-
cipado de curso de operação 
de cinematógrafos. 

No país, ainda há os que ce-
lebrem o dia 5 de novembro 
como ‘Dia do Cinema Brasi-
leiro’, devido aos registros 
que dão conta sobre a proje-
ção cinematográfica pública, 
de cerca oito filmetes de um 
minuto cada, promovida no 
aem 1896, na Rua do Ouvi-
dor, no Rio de Janeiro.

O trabalho audiovisual nas 
plataformas sociais tem o 
apoio do Governo do Estado 
de São Paulo, Secretaria de 
Economia Criativa, ProAC 
(Programa de Ação Cultural 
São Paulo), Secretaria Espe-
cial da Cultura, Ministério 
do Turismo, Governo Fede-
ral e da Lei Aldir Blanc.

Palestra:
Produção 
cinemato
gráfica da 
região do 
Vale do 
Paraíba 

será tema 
de obra 

audiovisual 

O Balé da Cidade 
abriu seleção 
de bolsistas bai-

larinos suplentes que 
queiram integrar a tem-
porada 2021 e 2022. As 
inscrições vão até 1 de 
julho e será exclusiva-
mente online. O edital 
está disponível no site 
da prefeitura de Tauba-
té.

As inscrições são gra-
tuitas e devem ser pre-
enchidas por meio do 
formulário online dis-
ponível no site. Todos 
os campos deverão ser 
preenchidos com as in-
formações solicitadas e 
os documentos devida-
mente anexados até as 
18h do dia 1 de julho. 
Não serão aceitas ins-
crições presenciais ou 
enviadas por serviços 
de entrega.

A seleção acontece em 
três fases: análise do-
cumental, análise de 
vídeo e aplicação de 
prova prática para ava-
liação técnica. As análi-
ses de documentos e de 
vídeo serão feitas me-
diante material enviado 

online. A prova prática 
com a banca examina-
dora avaliará as com-
petências técnicas e o 
potencial artístico dos 
candidatos em aula de 
técnicas Clássica e Con-
temporânea.

exibição

De 21 a 26 de junho será 
realizada a “Mostra Pal-
co Aberto – 15 anos Balé 
da Cidade de Taubaté”. 
Participarão do evento 
academias, escolas, es-
túdios e grupos de dan-
ça de Taubaté e demais 
cidades do do Vale do 
Paraíba. 

A mostra acontecerá 
no Teatro Metrópole, 
seguindo todos os pro-
tocolos de segurança e 
saúde estipulados pelos 
órgãos oficiais respon-
sáveis, e sem a presença 
de público. 

As apresentações serão 
gravadas e transmitidas 
ao vivo nos canais ofi-
ciais do Balé da Cidade 
de Taubaté, através do 
Facebook, Instagram e 
Youtube.

DAnÇA

Balé da Cidade abre inscrições 
para suplentes

Seleção 
acontece 

em três fases: 
análise 

documental, 
análise 

de vídeo e 
aplicação 
de prova 

prática para 
avaliação 

técnica

Vale  do  Paraíba  |  Sexta  -  feira  |  18  de  Junho  de  2021



05
VOZ DOVALE

esportes

AD Taubaté anuncia 
novas contratações

A equipe de futebol feminino da Associação Des-
portiva Taubaté segue se preparando para a dispu-
ta do Campeonato Paulista. Nesta semana, o clube 
anunciou a contratação de mais duas novas atletas. 
São elas a meio-campista Luana e a atacante Lor-
rany (foto).

Ambas treinavam com o grupo desde o mês de 
maio, e foram aprovadas pela comissão técnica 
após o período de avaliação e farão parte do elenco 
na disputa do Campeonato Paulista. “A expectativa 
é chegar o mais longe no Paulista, alcançar nossos 
objetivos e conquistar a vaga no Campeonato Bra-
sileiro do ano que vem. Estou muito feliz de com-
por essa equipe de tradição e que nos oferece mui-
to, tanto dentro como fora de campo. Com muita 
vontade e raça vou agarrar essa oportunidade, dar 
o meu melhor e ajudar a minha equipe”, disse Lua-
na, de 21 anos.

O Taubaté será a quarta equipe do futebol paulista 
pela qual a atleta irá atuar, tendo antes jogado pe-
los times do Centro Olímpico, Portuguesa e Corin-

thians/Tiger. 

Já Lorrany, de 26 anos, terá sua primeira experi-
ência no futebol paulista. A atacante construiu sua 
carreira no Rio de Janeiro, onde defendeu os times 
do Duque de Caxias, Botafogo e Vasco da Gama.

“Agradeço a Deus por ter a honra de vestir uma 
camisa tão tradicional e respeitada como a do AD 
Taubaté. Estou feliz com a oportunidade de pela 
primeira vez em minha carreira disputar o campe-
onato Paulista. Que seja um ano abençoado”, afir-
mou a atleta.

O Campeonato Paulista de Futebol feminino terá 
início no mês de agosto. Nos próximos dias, a Fede-
ração Paulista de Futebol deve realizar o Congres-
so Técnico da competição, onde serão definidos o 
regulamento e a fórmula de disputa do torneio. 

O campeonato deverá ter a participação de 12 
equipes. São elas: Taubaté, Corinthians, Santos, 
São Paulo, Palmeiras, Ferroviária, São José, Portu-
guesa, Nacional, Pinda, Red Bull Bragantino e Rea-
lidade Jovem.

ELENCO

Goleiras: Yolanda, Adriana e Carol 
Laterais: Índia, Helen Souto, Carol Franco, 

Mariana, Maiara e Bia

Zagueiras: Hericka, Jerika, Mística e Carol Xavier
Meio-campistas: Cacá, Vitória Sousa, Luana 

e Thuany

Atacantes: Victória Liss, Victória Thalita, Vitória 
Eugênio, Joyce, Rafaela, Lorrany e Ana Flávia

FUTEBOL FEMInInO

Rafael Citro

FUTSAL

Copa LPF: 
rodada final 

vai definir os 
classificados 

para a próxima 
fase do torneio 

Ednei Rovida/Taubaté Futsal

Copa LPF: Taubaté  Futsal decidirá sua classificação fora de casa diante da FIB/Bauru

A noite desta sexta-feira (18) 
deve reservar grandes 
emoções na Copa LPF de 

Futsal. Três partidas irão movi-
mentar a última rodada de jogos 
da Primeira Fase no Grupo B. 
Quatro equipes disputam as três 
vagas restantes da chave para a 
próxima etapa do torneio.

Ocupando a vice-liderança do 
grupo, o Taubaté Futsal enfren-
tará fora de casa o time da FIB/
Bauru, em confronto direto pela 
classificação. Em caso de vitória 
ou empate, os taubateanos ga-
rantem a vaga sem depender dos 
resultados das outras partidas da 
chave, porém em caso de derrota, 
o time dirigido pelo técnico Lean-
dro Reis terá que torcer para que 
Yoka/Guaratinguetá ou São Pau-
lo não vençam suas partidas.

Uma combinação de resultados 

poderá inclusive deixar o Taubaté 
com a primeira colocação do gru-
po. Para isso, é necessário vencer 
a partida e torcer para que o Ta-
boão não derrote o São Paulo. 

“É um confronto direto. São duas 
equipes que perderam alguns 
pontos inesperados, mas isso faz 
parte do esporte. Éra para estar 
ambos já classificados. Perde-
mos pontos importantes dentro 
de casa, mas estamos em uma 
grande evolução. Geralmente co-
meçamos não muito bem e cres-
cemos durante as competições. 
Vale mais como termina do que 
como começa. Está faltando aos 
menos três pontos para a classi-
ficação. Temos totais condições e 
jogamos pelo empate. Vamos em 
busca do primeiro lugar, que ain-
da é uma possiblidade real”, dis-
se o treinador taubateano.

O único time do grupo já mate-
maticamente nas quartas de fi-
nais é o Taboão, que na rodada 
de hoje receberá o São Paulo. Na 
outra partida da chave, a WIM-
PRO/Guarulhos, já eliminada, 
enfrentará a Yoka/Guaratingue-
tá. Todas as partidas terão início 
às 19h. Para o jogo, o Taubaté não 
contará com a presença do pivô 
Nenê, que se recupera de lesão.

GrUpo A

Na outra chave da competição, a 
definição dos últimos classifica-
dos acontecerá na tarde de ama-
nhã (19). Pulo Futsal, Barão de 
Mauá Ribeirão e Dracena já estão 
garantidos no mata-mata. A dis-
puta pela última vaga envolve as 
equipes da Botucatuense, Arara-
quara e Indaiatuba.  

Na próxima fase, os times que 

avançarem do Grupo B irão en-
frentar as equipes classificadas 
do Grupo A. 

GrUpo b – tAbelA

18/06 – 19h –
 FIB/Bauru x Taubaté

18/06 – 19h – 
Taboão x São Paulo

18/06 – 19h – 
WIMPRO/Guarulhos x Yoka/

Guaratinguetá

clAssificAção

1) Taboão 10
2) Taubaté 9

3) Yoka/Guaratinguetá 9
4) São Paulo 8
5) FIB/Bauru 8

6) Jacareí 2
7) WIMPRO/Guarulhos 1

Vale  do  Paraíba  |  Sexta  -  feira  |  18  de  Junho  de  2021



06
VOZ DOVALE

Prefeitura MuniciPal  de taubaté

ATOS OFICIAIS

www.taubate.sp.gov.br

 
 
 
 
 
 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 01-I/21 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, com base na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, 
torna público aos interessados, que se acha reaberta: Concorrência Pública nº. 01-I/21 – Contratação de 
uma agência de publicidade para prestação de serviços, compreendendo a criação de peças de 
publicidade, pesquisa, redação de textos de comerciais e de propaganda, execução e veiculação da 
publicidade institucional e de interesse público da prefeitura do município de Taubaté, bem como, 
serviços de planejamento na área de comunicação, com vencimento às 08:30h do dia 05/08/21. O Edital 
completo encontra-se disponível no Departamento de Compras, no horário das 08h às 12:00h e das 
14:00h às 18:00h, podendo ser adquirido mediante recibo original de depósito do Banco Santander, 
Agência 0056 Conta Corrente nº. 45000273-2, no valor de R$ 38,20 (Trinta e Oito Reais e Vinte 
Centavos) cada edital ou gratuitamente no site desta Prefeitura www.taubate.sp.gov.br. 
P.M.T., aos 17/06/21 
José Antonio Saud Júnior –  Prefeito 
 
DECRETO Nº 14044 , DE 17 DE  JUNHO  DE 2021. 
Dispõe sobre autorização para ocupação de instalações na área doada à Empresa GRANVALE 
LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. para a prestação de serviços a esta em fomento à atividade 
logística, à empresa que especifica. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes do processo administrativo nº 26.210/2021 e 
Considerando ser de relevante interesse público a continuidade da expansão econômica do Município de 
Taubaté, bem como o estímulo ao funcionamento de atividades empresariais, que tragam inúmeros 
benefícios para a coletividade, resultando na melhoria das condições de vida dos munícipes taubateanos; 
Considerando o empenho de Taubaté em conseguir que empresas escolham nossa cidade para implantar 
novos empreendimentos, o que exige pronta decisão do Chefe do Poder Executivo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Considerando que, em 28/09/2010, por meio de Escritura de Doação Onerosa com Cláusula de 
Reversão, o Município doou área de terreno à empresa Granvale Logística e Transportes Ltda., inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 61.824.777/0001-65, autorizado pela Lei nº 4.351/2010, localizada na Avenida 
Carlos Pedroso da Silveira, nº 4.000, Quiririm, Piracangaguá, nesta cidade. 
Considerando que a empresa LOGHIS TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 
18.669.247/0001-60, interessou em se instalar, especificamente, na área doada à empresa GRANVALE 
LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA., devido à sua situação geográfica privilegiada e estratégica; 
Considerando que a empresa LOGHIS TRANSPORTES LTDA, tem como atividades de seu objeto 
social o transporte rodoviário de cargas em geral, internacional, intermunicipal e municipal, exceto 
mudanças; transporte rodoviário de produtos perigosos. 
Considerando que é importante para o Município e de interesse social da Comunidade Taubateana que a 
empresa LOGHIS TRANSPORTES LTDA. ocupe a área disponível da empresa GRANVALE 
LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA., gerando empregos na monta de 50 (cinquenta) colaboradores, 
investimento de R$ 1.500.000,00 na área, faturamento de R$ 12 milhões anuais, conferindo, assim, 
aumento de arrecadação tributária, sendo que esta última vantagem permite o desenvolvimento de 
políticas de saúde, educacionais, habitacionais e, 
Considerando, finalmente, que a instalação da empresa LOGHIS TRANSPORTES LTDA, no imóvel 
doado à sua parceira GRANVALE LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA., ocupando instalações desta 
última, atende as expectativas do interesse público, tendo em vista que a área continuará a ser utilizada 
para o fim ao qual foi destinada, ou seja, por unidades que propiciam aumento de receita tributária para o 
Município, bem como oportunidade de empregos para o Povo de Taubaté, 
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica outorgada autorização à empresa LOGHIS TRANSPORTES LTDA., inscrita no 
CNPJ/MF nº 18.669.247/0001-60, para instalação de uma filial, a título precário, nas instalações 
existentes no imóvel doado a empresa GRANVALE LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.,  
localizada na Avenida Roberto Bertoletti, 1211, Piracangaguá, nesta cidade, enquanto perdurar o 
interesse público e social. 
Art. 2° Fica estabelecido que, caso a empresa autorizada ou a Donatária não dêem cumprimento a 
quaisquer das condições que fundamentaram a presente autorização, este Decreto será revogado sem 
prejuízo dos efeitos necessários seja na esfera administrativa, cível, trabalhista ou penal em qualquer de 
suas instâncias e competências. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 17  de junho   de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
Prefeito Municipal 
LÚCIA MARIA PEZELLA MORENO 
Secretária de Desenvolvimento e Inovação 
Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 17 de junho  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 
 
PORTARIA SEDIS N.º 36 DE 15 DE JUNHO DE 2021 
ADRIANA LUCCI MUSSI, Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social, no uso de suas 
atribuições legais, 
RESOLVE: 
I – Cessar os efeitos da Portaria SEDIS n.º 19, de 22 de abril de 2021, que outorga concessão de 
autorização para dirigir veículo oficial municipal à Sra. Josiane Ester Martins, matrícula 48.054.  
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, da Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 15 de junho de 
2021.  
Adriana Lucci Mussi 
Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social  
 
PORTARIA Nº 799, DE 15 DE JUNHO DE 2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo nº 31.358/2018, 
R E S O L V E: 
Alterar a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, instituída pela Portaria nº 
1.282, de 28 de junho de 2018 e suas alterações, reconduzidos pela Portaria nº 784, de 09 de junho de 
2020, conforme segue:  
“Art. 1º ... 
... 
I – Representantes do Poder Público 
... 
  
c) Secretaria de Educação 
 
 Titular: Adriana Pires 
 Suplente: ... 
 
...” 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 15 de junho 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 11  DE  17  DE JUNHO    DE 2021 
MAGALI NEVES RODRIGUES,  SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas 
atribuições legais. 
Considerando a incumbência de constituição de uma Comissão de Ética do Servidor Público – por cada 
Secretaria da Prefeitura Municipal de Taubaté – com base na redação do Decreto nº 15.001, de 23 de abril 
de 2021. 
R E S O L V E: 
Art. 1º Criar como órgão colegiado, a Comissão de Ética do Servidor Público da Secretaria de Meio 
Ambiente, para fins de implementação, orientação e gestão da aplicação do Código de Ética Profissional 
do Servidor Público do Município de Taubaté – aprovado pelo Decreto Nº 13.350, de 05 de junho de 
2014.  
Art. 2º Designar os servidores estatutários abaixo relacionados para compor a referida Comissão, os quais 
desempenharão suas atribuições concomitantemente com seus cargos e sua respectiva função de 
confiança, conforme o caso, sendo: 
I – THALYNE DA SILVA BASTOS CANDIA matrícula 46790  
II – GETULIO CESAR KATER DE ALMEIDA matrícula 29323  
III - DJANE SANTOS RICO matrícula 29254  
Parágrafo único – Os membros da Comissão de Ética do Servidor Público da Secretaria de Meio 
Ambiente terão mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução. 
Art. 3º A atuação no âmbito da Comissão instituída não enseja qualquer remuneração para seus membros 
e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação relevante de serviço público. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 17 de JUNHO de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
MAGALI NEVES RODRIGUES 
 SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE 
 
PORTARIA SEED Nº 120, DE 16 DE JUNHO DE 2021 
GABRIELA ANTONIA CORRÊA DA SILVA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar atribuída à servidora SANDRA PRADO DE CARVALHO SILVA – matrícula 2204, a 
incumbência de, cumulativamente e sem prejuízo de suas vantagens, substituir a servidora ANA PAULA 
MUSSI DE ANDRADE RIGHI – matrícula 29123, no período de 17 a 31/05/2021, por motivo de férias 
regulamentares, fazendo jus à diferença de vencimentos. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 16 de     junho de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
GABRIELA ANTONIA CORRÊA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 
 
PORTARIA SEED Nº 121, DE 16 DE JUNHO DE 2021 
GABRIELA ANTONIA CORRÊA DA SILVA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar cessados os efeitos da Portaria SEED nº 92, de 16 de abril de 2021, a contar de 01/06/2021, 
que designou a servidora ANA PAULA MUSSI DE ANDRADE RIGHI – matrícula 29123, para exercer 
a função de confiança de Chefe da Divisão de Escolas do Trabalho, subordinada à Secretaria de 
Educação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 16 de junho de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
GABRIELA ANTONIA CORRÊA DA SILVA 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 
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PORTARIA SEED Nº 122, DE 16 DE JUNHO DE 2021 
GABRIELA ANTONIA CORRÊA DA SILVA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar designada a servidora SANDRA PRADO DE CARVALHO SILVA, titular de cargo efetivo 
– matrícula 2204, a contar de 01/06/2021, para exercer a função de confiança de Chefe da Divisão de 
Escolas do Trabalho – Ref. “48”, subordinada à Secretaria de Educação, 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 16 de junho     de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
GABRIELA ANTONIA CORRÊA DA SILVA 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 
 
PORTARIA SEED Nº. 123, DE 16 DE JUNHO 2021 
GABRIELA ANTONIA CORRÊA DA SILVA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso 
de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Retificar a Portaria SEED n° 95 de 28 de abril de 2021, para constar que foi a contar de 19/01/2021. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 16 de junho de 2021, 382° da fundação do Povoado e 376° da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
GABRIELA ANTONIA CORRÊA DA SILVA 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 
 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIAS DE EXONERAÇÃO A PEDIDO 

PORTARIA DA Nº. 699 DE 17 de junho de 2021 
JOSE ANTUNES PEREIRA NETO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 8.479, de 08/05/97 
RESOLVE: 
Exonerar, a pedido e a contar de 14/06/2021, o servidor Demétrius Gomes da Costa Tosetto, titular 
do cargo de Oficial de Administração, lotado na Secretaria de Educação. (Proc. nº. 30.739/2021) 
JOSE ANTUNES PEREIRA NETO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA DA Nº. 701 DE 17 de junho de 2021 
JOSE ANTUNES PEREIRA NETO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 8.479, de 08/05/97 
RESOLVE: 
Exonerar, a pedido e a contar de 16/06/2021, a servidora Eliane Nicoliello Derrico, titular do cargo 
de Medico Especialista, lotado na Secretaria de Saúde. (Proc. nº. 30.742/2021) 
JOSE ANTUNES PEREIRA NETO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA DA Nº. 702 DE 17 de junho de 2021 
JOSE ANTUNES PEREIRA NETO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 8.479, de 08/05/97 
RESOLVE: 
Exonerar, a pedido e a contar de 16/06/2021, o servidor Leonardo Fabricio Guedes, titular do cargo 
de Guarda Civil Municipal de 3ª Classe, lotado na Secretaria de Segurança Publica. (Proc. nº. 
30.743/2021) 
JOSE ANTUNES PEREIRA NETO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA DA Nº. 696 DE 17 de junho de 2021 
JOSE ANTUNES PEREIRA NETO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 8.479, de 08/05/97 
RESOLVE: 
Exonerar, a pedido e a contar de 10/06/2021, o servidor Arildo Jose Brasil Vidal, titular do cargo de 
Motorista, lotado na Secretaria de Saúde. (Proc. nº. 30.735/2021) 
JOSE ANTUNES PEREIRA NETO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA DA Nº. 698 DE 17 de junho de 2021 
JOSE ANTUNES PEREIRA NETO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 8.479, de 08/05/97 
RESOLVE: 
Exonerar, a pedido e a contar de 14/06/2021, o servidor Carlos Eduardo Souza Alves, titular do 
cargo de Servente, lotado na Secretaria de Turismo e Cultura. (Proc. nº. 30.737/2021) 
JOSE ANTUNES PEREIRA NETO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
PORTARIA SES Nº 61,  DE 16 DE JUNHO DE 2021.  
MARIO CELSO PELOGGIA, SECRETÁRIO  DE  SAÚDE,  no uso de suas atribuições e com 
fundamento no art. 2º do Decreto 13.123 de 26 de Setembro de 2013. 
RESOLVE:  
Homologa a Resolução COMUS - Taubaté nº 07/2021, do Conselho Municipal de Saúde, que dispõe 
sobre Audiência Pública – SMS, referente à execuções das ações e serviços de saúde durante o 1º 
quadrimestre de 2021 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 16 de Junho de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
DR. MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL 
DE CONTRATO DE PERMISSÃO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ PERMISSIONÁRIO: PAULO ALVES 
DE OLIVEIRA PROCESSO: 28.944/2021 ASSINATURA: 17/06/2021 OBJETO: RESCINDIR O 
CONTRATO DE PERMISSÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 08/07/16 MODALIDADE: 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 05/16 PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 15.161/16 
FUNDAMENTO: ARTIGO 79, INCISO II, DA LEI FEDERAL nº. 8.666, DE 21/06/1993 E SUAS 
ALTERAÇÕES E ARTIGO 31, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL nº. 4.925/2014. 
 
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0536/2018 
ALTERAÇÃO DE GESTOR 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: 7R COMERCIAL 
EIRELI - ME PROCESSO: 32.123/18 ASSINATURA:  17/06/2021 OBJETO: ALTERAR A 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO CELEBRADO EM 30/08/2018 MODALIDADE: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 204/18 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 DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: MARCELA 
AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 PROCESSO: 25.869/21 ASSINATURA: 16/06/2021 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE RADIADOR  06 (SEIS) 
HORAS PARA O CAMINHÃO ¾ - MODELO 8-150  MARCA: VOLKSWAGEN - ANO/MODELO: 
2005/2005 - PREFIXO: 1017 VALOR: R$ 1.980,00 VIGÊNCIA: 06 MESES (GARANTIA) 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 47/20 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 34.499/20 
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: MARCELA 
AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 PROCESSO: 24.507/2021 ASSINATURA: 16/06/2021 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDRO DIANTEIRO (PARA-
BRISA) NO VEÍCULO GOL 1.0 L MC4 - MARCA: VOLKSWAGEN - ANO/MODELO: 2018/2019 - 
PREFIXO: 1939 PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL DE TAUBATÉ VALOR: R$ 625,00 
VIGÊNCIA: 06 MESES (GARANTIA) MODALIDADE: PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 
58/20  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 46.832/20 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: FEDERAÇÃO DE 
TÉNIS DE MESA DO ESTADO DE SÃO PAULO PROCESSO: 15.722/21 ASSINATURA:  
17/06/2021 OBJETO: PAGAMENTO DE TAXAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS E 
TORNEIOS DE TÊNIS DE MESA VALOR:         R$ 5.810,00 VIGÊNCIA: EXERCÍCIO DE 2021 
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 05/21 PROPONENTE: 01 
FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 
8666/93 E DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06 ALTERADA PELA LEI 
COMPLEMENTAR 147/14, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO 
CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.   
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADO: PRADO 
COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES EIRELI PROCESSO: 
25.553/2021 ASSINATURA: 17/06/2021 OBJETO: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO DE 9.000 BTUS – INVERTER 05 (CINCO) APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO DE 12.000 BTUS  – INVERTER  E 02 (DOIS) APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO DE 18.000 BTUS – INVERTER COM INSTALAÇÃO INCLUSA VALOR:             
R$ 22.900,00 VIGÊNCIA: 12 MESES (GARANTIA) MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO       
Nº. 220/20 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 40.255/20 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: VALE SERV. 
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA PROCESSO: 25.646/20210ASSINATURA: 17/06/2021 OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR VALOR:         R$ 333,00 
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES MODALIDADE: PREGÃO ELETRÓNICO PARA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº. 254/20  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 48.076/20 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 
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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: DANUTRI 
CONSULTORIA EIRELI - ME PROCESSO: 25.646/20210ASSINATURA: 17/06/2021 OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA COM MAISENA E BISCOITO SALGADO TIPO 
CREAM CRACKER VALOR: R$ 2.772,00 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÓNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 254/20 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº. 48.076/20 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 DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0868/2019 
ADITAMENTO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: SAMTRONIC 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA PROCESSO: 54.288/19 ASSINATURA: 15/06/2021 OBJETO: 
ADITAR EM MAIS 25% O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 23/12/2019 E 
PRORROGADO EM 26/11/2020 VALOR: R$ 54.645,00 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
252/19 FUNDAMENTO LEGAL: EM FACE DO PERMITIDO NO ARTIGO 65 INCISO I ALÍNEA 
“B” §1º DA LEI FEDERAL  Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES. 
 
PROCESSO Nº. 30.321/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 227/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor da 
empresa: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, no valor de R$ 240,00 (Duzentos e 
quarenta reais). 
  G.P, aos 15/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
                                                   PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº.  30.315/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor das 
empresas:CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA, no valor de R$35.395,66 (Trinta e cinco mil, trezentos e 
noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos); SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., no 
valor de R$ 44.640,00 (Quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais); Totalizando R$ 80.035,66 
(Oitenta mil e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos). 
G.P, aos 15/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 30.248/21 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 228/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de material medico hospitalar, constante no presente processo, a 
favor da empresa: MEDICALCHIZZOLINI LTDA ME, no valor de R$ 31.200,00 (Trinta e um mil e 
duzentos reais). 
G.P., aos 15/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 30.238/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 69/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de leite pasteurizado integral tipo C, constante do presente 
processo, a favor da empresa: D. R. MARTINEZ - ME, no valor de R$ 3.932,50 (Três mil, novecentos e 
trinta e dois reais e cinquenta centavos); 
G.P, aos 15/06/2021 
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 do ComprasBR www.comprasbr.com.br.  
Pregão eletrônico Nº 135/21, que cuida da aquisição de materiais e equipamentos para curso de 
cabeleireiro e manicure, com encerramento dia 02.07.21 às 08h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte 
endereço eletrônico: www.comprasbr.com.br. 
Pregão eletrônico Nº 141/21, que cuida do registro de preços para eventual aquisição de leite pasteurizado 
integral tipo “C”, por um período de 12 meses, improrrogáveis, com encerramento dia 02.07.21 às 08h30.  
A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.comprasbr.com.br. 
Pregão eletrônico Nº 139/21, que cuida da aquisição de veículo tipo “picape”, cabine dupla, conforme 
Decreto de Padronização nº 14.726 de 08 de maio de 2020, com encerramento dia 02.07.21 às 14h30.  A 
sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.comprasbr.com.br. 

Pregão eletrônico Nº 143/21, que cuida da aquisição de licenças de uso de software para videoconferência 
online, por um período de 12 (doze) meses, com encerramento dia 02.07.21 às 14h30.  A sessão pública 
ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.comprasbr.com.br. 
PMT, aos 17.06.2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - Prefeito Municipal. 
 
RESOLUÇÃO nº 21 de 16 de junho de 2021. 
Aprova repasse de Emendas Parlamentares às Organizações da Sociedade Civil – OSCs inscritas no 
Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté.  
O Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté – CMAS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Complementar nº 416, de 05 de outubro de 2017, 
Considerando Portaria nº 580, de 03/12/2020 do Ministério da Cidadania que “Dispõe sobre as 
transferências de recursos pelo Ministério da Cidadania, na modalidade fundo a fundo, oriundos de 
emenda parlamentar, de programação orçamentária própria e outros que vierem a ser indicados no âmbito 
do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e dá outras providências”. 
Considerando que, de acordo com a Portaria nº 580 cabe ao órgão gestor o cadastro da programação no 
sistema SIGTV e ao Conselho de Assistência Social a aprovação da programação, considerando a 
compatibilidade da mesma à Política de Assistência Social e a adequação com a natureza da oferta 
socioassistencial. 
Considerando Ofício nº 59/SUAS/SEDIS/2021 que discrimina as Organizações da Sociedade Civil 
indicadas pelos parlamentares para receberem recurso financeiro e descreve cada uma das emendas;  
Considerando que as OSCs: Serviço Paroquial de Assistência – Bom Pastor, Casa São Francisco de 
Idosos e Entidade Filantrópica Projeto Esperança São Pedro Apóstolo possuem inscrição no Conselho 
Municipal de Assistência Social, conforme Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 
(Resolução CNAS 109/2009); 
Considerando deliberação de sua Plenária Extraordinária realizada aos dezesseis de junho de 2021; 
RESOLVE: 
Art. 1º APROVAR o repasse das seguintes Emendas Parlamentares Individuais do governo federal 
realizadas ao município de Taubaté:  

 Organização da Sociedade Civil Serviço Paroquial de Assistência - Bom Pastor: Custeio - valor 
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);  

 Organização da Sociedade Civil Casa São Francisco de Idosos: Investimento - valor de 
R$100.000,00 (cem mil reais); 

 Organização da Sociedade Civil Entidade Filantrópica Projeto Esperança São Pedro Apóstolo: 
Custeio - valor de R$100.000,00 (cem mil reais). 

 Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Andreia Cristiane Lacerda Rodrigues dos Santos 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté. 
Gestão 2019/2021 
 
ATA DA 130ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (1ª do ano de 2021) REALIZADA EM 17 DE JUNHO 
DE 2021, DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO DESPORTO AMADOR DE TAUBATÉ- FADAT. 
Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e vinte hum, com início às oito horas, por convocação do 
Senhor Presidente, Lucas Alcântara Dominoni, através do WhatsApp, se reuniram em sessão 
extraordinária, através do sistema de vídeo conferência, (Sistema Zoom -
https://zoom.us/j/91716618646?pwd=dTdHcjRPbmNCRmVVTDkxVjlNTHJHUT09, respeitando as 
normas protocolares quanto ao distanciamento, devido à Pandemia do Coronavírus, os membros do 
Conselho Diretor do Fadat para tratarem da seguinte ordem do dia: a) Aprovação das inscrições de 
projetos esportivos para equipes cuja temporada se iniciam no 2º semestre; Presentes à reunião: Lucas 
Alcântara Dominoni, Presidente, Alan Victor de Oliveira, Tiago Bernardes de Jesus, Fábio Augusto 
Alcântara, André Luiz Coutinho de Oliveira, André Luiz da Rocha Antunes e Marcus Ricardo de 
Oliveira, além dos servidores Benedito Vitor Morgado  e Daniel Marcos de Souza, Secretário Executivo 
do Fadat e seu suplente respectivamente. Abrindo a sessão o Sr. Presidente agradeceu o atendimento a 
todos os conselheiros presentes  e de imediato deu inicio à sessão esclarecendo que as inscrições de 
projetos esportivos para o 2º semestre, conforme definido na ordem do dia, de acordo com a Resolução 
01/2021, publicada no Jornal responsável pelos Atos Oficiais do Município de Taubaté, apenas uma 
entidade apresentou  o projeto, trata se da  Fundação Universitária Vida Cristã – FUNVIC, com o projeto 
Vôlei Taubaté Funvic. O presidente salientou que a equipe já pertence ao sistema do Fadat e participou 
das competições no 1º semestre do ano de 2021. Como a temporada do voleibol no Brasil tem inicio no 2º 
semestre de um ano e sua conclusão se dá no final do 1º semestre do ano seguinte, a equipe apresentou o 
plano esportivo para o 2º semestre de 2021, justificando estar há 9 temporadas representando a cidade de 
Taubaté no cenário esportivo nacional e internacional, obtendo 14 títulos. Ainda, segundo o presidente, 
conforme definido no projeto, a entidade pretende com a equipe de voleibol principal adulto masculino 
participar do campeonato paulista, supercopa e superliga, sendo as duas ultimas em nível nacional. Ainda, 
o projeto apresenta na descrição de parcerias, 22 empresas, sendo o montante do projeto para o 2º 
semestre em torno de R$ 5.039.000,00 (Cinco Milhões e Trinta e Nove Mil Reais), dos quais R$ 
3.120.000,00 (Três Milhões, Cento e Vinte Mil Reais) se trata de contrapartida, para o qual a entidade 
sugere um repasse do poder público no valor de R$ 1.800.000,00 (Um Milhão e Oitocentos Mil Reais) de 
bolsa auxílio, mais o importe de R$ 119.000,00 (Cento e Dezenove Mil Reais) referente a custeio, 
representando 38% do valor total do projeto. O aporte financeiro se destina a comtemplar 16 atletas e 14 
da comissão técnica. No projeto consta também o desenvolvimento das categorias de base, masculino e 
feminino, dos 14 aos 17 anos de idade, em parceria com a SEEL, no entanto, os membros do conselho 
diretor do FADAT fazem constar em ata que tais categorias de base não são desenvolvidas pela Entidade 
Funvic e sim apoadas por ela.  O Presidente leu os demais itens do projeto e o colocou à disposição dos 
senhores membros do conselho para conhecimento detalhado.  Concluindo a sua explanação, propôs a 
aprovação do aporte no valor de R$ 1.800.000,00 (Um Milhão e Oitocentos Mil Reais). Os demais 
valores de custeio constantes no projeto solicitados como repasse já fazem parte do orçamento da 
secretaria aprovado para o ano de 2021 anteriormente. Ainda, segundo o Presidente, lembrou aos 
senhores conselheiros que a aprovação do projeto e consequentemente o repasse de verba aprovado 
dependerá de aprovação de remanejamento de verbas, desde que haja os trâmites orçamentários e 
financeiros, conforme definido na Resolução 01/2021, em seu item 10. Nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente agradeceu a presença de todos e fez questão de declarar a sua satisfação pelo trabalho que vem 
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Taubaté, 17 de junho de 2021

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, sobrevi-
vente, irmãos, sobrinhos, etc.), nos termos dos artigos 1603 e seguintes do 
Código Civil Brasileiro, de: José Manuel da Silva, falecido em 04/11/1958, se-
pultado no Jazigo Nº 66 atual, Nº 306 da Quadra, Nº 11 do Cemitério Munici-
pal de Taubaté, para comparecerem à Divisão Funerária e Cemitérios, loca-
lizada na Rua São Benedito, s/n (Velório Municipal), no horário das 8:00 às 
12:00 horas e das 14:00 às 18 horas, munidos de documentos comprobatórios 
de herdeiros, a fim de se habilitarem no direito de uso do respectivo jazigo 
perpétuo. Esclarece que o referido jazigo está sendo reclamado por: Elsa 
Aparecida Marcondes, RG: Nº 15.365.015-1 / CPF: Nº031.473.768/50. Deixando 
como Concessionários do Perpétuo: Denise Mary Marcondes Peixoto, Ro-
berto Borges Peixoto, Dione Mara Marcondes Bassini e Wesley Marcondes 
Peixoto. 

O não comparecimento no prazo acima será presumido como renúncia ao 
referido direito (processo administrativo nº 23596/2021).          

Secretaria de Serviços Públicos, aos 17 de junho de 2021.

Andre Luís da Rocha
Divisão de Funerária e Cemitérios Municipais

Alexandre Magno Borges
Secretário de Serviços Públicos 

sendo desempenhado na melhoria dos ajustes burocráticos e questões técnicas, isso com o apoio do 
presente conselho e demais colaboradores, que tem demonstrado sempre à disposição para auxiliar, 
sugerir ou aprovar as propostas. Findo as palavras de agradecimentos, deu como encerrada a sessão e eu, 
Benedito Vitor Morgado, Secretário Executivo do Fadat, lavrei a presente ata, que em princípio vai por 
mim assinada e receberá aprovação dos presentes, quando os participantes tiverem passagem pela 
Prefeitura, e considerando ainda que o conselheiro Marcus Ricardo de Oliveira se encontra em Portugal, 
como técnico da Seleção Brasileira de Handebol, se preparando para as Olimpíadas de Tóquio e assinará 
posteriormente. 
 

CONHEÇA A HISTÓRIA DE COMO CRUELLA SAIU DE BAIXO E CHEGOU AO TOPO.

©2021 Disney. Todos os direitos reservados. Consulte a disponibilidade nos cinemas da sua região.
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REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL 

Estado de São Paulo 
Comarca de Taubaté 

Cartório de Registro Civil
das Pessoas Naturais 

do 2º subdistrito
Bel. Marcello Verderamo 

Oficial Titular

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , JULIANO ORTIZ 
MIRAGAIA DE OLIVEIRA 
e LAIS ALVARENGA 
DE OLIVEIRA, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de São Paulo-SP, 
nascido a 27 de janeiro 
de 1981, de profissão 
empresário, residente 
em Taubaté/SP, filho de 
UBIRATAN EUGÊNIO 
DE OLIVEIRA, falecido 
em Taubaté/SP na 
data de 09 de julho de 
2020 e de ERONDINA 
CLISABETE ORTIZ DE 
OLIVEIRA, falecida em 
Taubaté/SP na data de 
15 de janeiro de 2002.
A  habilitante é natural 
de São Paulo-SP, 
nascido a 01 de outubro 
de 1993, de profissão 
empresária, residente 
em Taubaté/SP, filha de 
LAIR ALVARENGA DE 
OLIVEIRA, paisagista, 
nacionalidade brasileira, 
53 anos, natural de 
Hematita/MG, nascido 
na data de 11 de 
novembro de 1967 e de 
DULCINEIA CARVALHO 
DE OLIVEIRA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 
55 anos, natural de 
Santos /SP, nascida na 
data de 23 de setembro 
de 1965, residentes e 
domiciliados Contagem/
MG.

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

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
fixado em Cartório 

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

Taubaté, 07 de junho 
de 2021

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , JHONATA DE 
PAULO GALDINO e 
JENNIFER APARECIDA 
SANTANA E SILVA, para 
o que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural de 
Tremembé-SP, nascido a 
27 de novembro de 1987, 
de profissão operador 
de máquinas, residente 
em Taubaté/SP, filho 
de PAULO SEZIO 
GALDINO, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 
61 anos, natural de 
Tremembé/SP, nascido 

na data de 16 de abril 
de 1960 e de BENEDITA 
DONIZETI DOS 
SANTOS GALDINO, 
do lar, nacionalidade 
brasileira, 58 anos, 
natural de Natividade 
da Serra/SP, nascida na 
data de 30 de agosto 
de 1962, residentes e 
domiciliados Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Jacareí-SP, nascido a 
13 de fevereiro de 1996, 
de profissão vendedora, 
residente em Taubaté/
SP, filha de ANGELO 
MANOEL DA SILVA, 
pizziaiolo, nacionalidade 
brasileira, 54 anos, 
natural de Assis/SP, 
nascido na data de 19 de 
abril de 1967, residente e 
domiciliado Santos/SP e 
de MÔNICA APARECIDA 
TOBIAS E SILVA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 
47 anos, natural de São 
José dos Campos/SP, 
nascida na data de 04 
de setembro de 1973, 
residente e domiciliada 
Caçapava/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 junho 
de 2021

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do 
Registro Civil de , ELVIS 
EZEQUIEL SQUARCINI 
e EDUARDA CRISTINA 
DA SILVA LOURENÇO, 
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 setembro de 
1988, de profissão 
montador de móveis, 
residente em Taubaté/
SP, filho de JOSÉ 
EDSON SQUARCINI, 
a p o s e n t a d o , 
nacionalidade brasileira, 
59 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascido na 
data de 19 de março 
de 1962 e de SILVANA 
DE OLIVEIRA PULARD 
SQUARCINI, do lar, 
nacionalidade brasileira, 
56 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascida 
na data de 03 de maio 
de 1965, residentes e 
domiciliados Taubaté/SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, 
nascido a 13 de julho 
de 1990, de profissão 
compradora, residente 
em Taubaté/SP, filha de 
MESSIAS RAIMUNDO 
L O U R E N Ç O , 
a p o s e n t a d o , 
nacionalidade brasileira, 
54 anos, natural de 
Redenção da Serra/SP, 
nascido na data de 25 
de dezembro de 1966 
e de ANA CRISTINA 
DA SILVA LOURENÇO, 
do lar, nacionalidade 
brasileira, 54 anos, 

natural de Taubaté/SP, 
nascida na data de 14 de 
julho de 1966, residentes 
e domiciliados Taubaté/
SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , ADRIANO 
FERREIRA DA SILVA e 
IVONE XAVIER LUIZ, 
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 Guaratinguetá-SP, 
nascido a 12 de janeiro 
de 1959, de profissão 
eletricista, residente 
em Taubaté/SP, filho de 
ANTONIO ADÃO DA 
SILVA FILHO, falecido 
em Taubaté/SP na data 
de 30 de julho de 2012 
e de OSWALDINA 
FERREIRA DA SILVA, 
do lar, nacionalidade 
brasileira, 84 anos, 
natural de Luminarias/
MG, nascida na data 
de 01 de abril de 1937, 
residente e domiciliada 
Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 04 de janeiro de 1961, 
de profissão técnica de 
enfermagem, residente 
em Taubaté/SP, filha 
de JOSÉ LUIZ, falecido 
em Taubaté/SP na data 
de 01 de dezembro de 
1999 e de BENEDITA 
XAVIER LUIZ, falecida 
em Taubaté/SP na data 
de 23 de janeiro de 2007.

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 junho 
de 2021

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. Oficial 
do Registro Civil de , 
ÉRICK MIRANDA e 
ALINE APARECIDA 
MOREIRA CAETANO, 
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 Pindamonhangaba-
SP, nascido a 05 de maio 
de 1983, de profissão 
gerente geral, residente 
em Taubaté/SP, filho 
de JOSÉ ANTONIO 
MIRANDA, 70 anos, 
natural de Taubaté-
SP, nascido na data de 
13 de janeiro de 1951 
e de IVONE COSTA 
MIRANDA, 68 anos, 
natural de Caçapava-SP, 
nascida na data de 12 
de dezembro de 1952, 
residentes e domiciliados 
em Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 14 de agosto de 1987, 
de profissão coord. de 

recursos humanos, 
residente em Taubaté/
SP, filha de MARIO 
MOREIRA CAETANO, 
60 anos, natural de 
Pindamonhangaba-SP, 
nascido na data de 25 
de dezembro de 1960 
e de MARIA CLEUSA 
MOREIRA CAETANO, 
59 anos, natural de São 
Luis do Paraitinga-SP, 
nascida na data de 04 
de novembro de 1961, 
residentes e domiciliados 
em Taubaté-SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , RENATO 
SANTOS e DANUSA 
ISABEL PORTO, 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 Atibaia-SP, nascido 
a 03 de abril de 1961, 
de profissão recursos 
humanos, residente em 
Taubaté/SP, filho de RUY 
SANTOS, falecido em 
Atibaia-SP há 20 anos 
e de MARIA LAZARA 
FERREIRA SANTOS, 84 
anos, natural de Atibaia-
SP, nascida na data de 
17 de abril de 1937, 
residente e domiciliada 
em Atibaia-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 13 de janeiro de 1977, 
de profissão estudante, 
residente em Taubaté/
SP, filha de JOSÉ 
HIPOLITO DE SOUZA 
PORTO, falecido em 
Taubaté-SP na data de 
05 de maio de 2021 e 
de FRANCISCA IZABEL 
PORTO, 61 anos, 
natural de Jesuânia-
MG, nascida na data de 
02 de março de 1960, 
residente e domiciliada 
em Taubaté-SP.

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

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
fixado em Cartório 

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

Taubaté, 11 de junho 
de 2021

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , FELIPE 
FAVALESSA BUENO 
DA SILVA e RENATA 
FRANCINI GOBBO 
DOS SANTOS, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 23 de junho de 1987, 
de profissão médico, 
residente em Taubaté/SP, 
filho de MAURO BUENO 
DA SILVA, 69 anos, 
natural de Taubaté-SP, 
nascido na data de 10 de 
abril de 1952 e de LUZIA 

FAVALESSA BUENO 
DA SILVA, 59 anos, 
natural de Desengano-
ES, nascida na data de 
21 de janeiro de 1962, 
residentes e domiciliados 
em Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 20 de maio de 1990, 
de profissão cirurgiã 
dentista, residente em 
Taubaté/SP, filha de 
JOSÉ JAIME DOS 
SANTOS, 59 anos, 
natural de Taubaté-SP, 
nascido na data de 03 
de outubro de 1961 e 
de ANA MARIA GOBBO 
DOS SANTOS, 58 anos, 
natural de Taubaté-
SP, nascida na data de 
10 de março de 1963, 
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, 12 de junho 
de 2021

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , LUIS ANTONIO 
CARNEIRO e LAURINA 
LOBO DOS SANTOS, 
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 Santos-SP, nascido 
a 23 de abril de 1960, 
de profissão motorista, 
residente em Taubaté/SP, 
filho de LUIZ ALBERTO 
CARNEIRO, falecido em 
Taubaté/SP na data de 
21 de dezembro de 1994 
e de RITTA CARNEIRO, 
falecida em Santos/SP 
na data de 10 de agosto 
de 1976.
A  habilitante é natural de 
São Luiz do Paraitinga-
SP, nascido a 07 de 
novembro de 1966, de 
profissão do lar, residente 
em Taubaté/SP, filha de 
JOÃO BENEDITO LOBO 
DOS SANTOS, falecido 
em Taubaté/SP na data 
de 04 de agosto de 2011 
e de MARIA DA GRAÇA 
DA SILVA, falecida em 
Taubaté/SP na data de 
03 de dezembro de 1996.
 
Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , JAMIL JOSÉ 
SAAB e ROSÂNGELA 
DE FÁTIMA DA SILVA, 
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 02 de agosto 
de 1961, de profissão 
advogado, residente 
em Taubaté/SP, filho de 
YOUSSEF JAMIL SAAB, 
falecido em Taubaté/

SP na data de 19 de 
novembro de 1992 e de 
JORGINA MADI SAAB, 
nacionalidade brasileira, 
85 anos, natural de 
Neves Paulista/SP, 
nascida na data de 17 
de agosto de 1935, 
residente e domiciliada 
Taubaté-SP.
A  habilitante é natural de 
São José dos Campos-
SP, nascido a 18 de julho 
de 1991, de profissão 
advogada, residente 
em Taubaté/SP, filha de 
ANTONIO DEMETRIO 
DA SILVA, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 
65 anos, natural de 
Florania/RN, nascido na 
data de 17 de outubro 
de 1955, residente e 
domiciliado São José 
dos Campos/SP e de 
ROSELI DE FATIMA 
DA SILVA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 
53 anos, natural de São 
José dos Campos/SP, 
nascida na data de 09 
de dezembro de 1967, 
residente e domiciliada 
Taubaté-SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , NÍCOLAS 
RICARDO DOS 
SANTOS CARVALHO 
e DAIANA CAROLINE 
FERREIRA CRESPIM, 
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 26 de abril 
de 1993, de profissão 
autônomo, residente 
em Taubaté/SP, filho de 
SERGIO RICARDO DE 
CARVALHO, falecido 
em Taubaté-SP na data 
de 21 de maio de 2011 
e de WALDIRENE DE 
AGUIAR SANTOS 
CARVALHO, 49 anos, 
natural de Taubaté-
SP, nascida na data de 
10 de janeiro de 1972, 
residente e domiciliada 
em Taubaté-SP.
A  habilitante é natural de 
Taubaté-SP, nascido a 27 
de dezembro de 1993, 
de profissão autônoma, 
residente em Taubaté/
SP, filha de MARCIO 
DIAS CRESPIM, 
55 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascido 
na data de 13 de maio 
de 1966 e de IRENE 
FERREIRA, 56 anos, 
natural de Sorocaba-SP, 
nascida na data de 25 
de setembro de 1964, 
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, 14 de junho 
de 2021
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O instituto butantan abriu 
o pré-cadastro dos volun-
tários interessados em par-
ticipar dos estudos clínicos 
da butanvac, vacina que já 
está sendo produzida sem 
depender da importação 
de matéria-prima. Os inte-
ressados devem acessar a 
página do ib (butanvac.bu-

 
Butantan abre 

pré-cadastro 
à voluntários 

para testes 
da Vacina
Butanvac

tantan.gov.br), onde constam 
todas as informações e onde é 
feito o preenchimento do for-
mulário.

O processo de recrutamento 
dos interessados terá início as-
sim que houver a autorização 
dos ensaios clínicos por parte 
do conep (conselho nacional 
de ética em Pesquisa), o que 
deve ocorrer em breve. 

Os interessados maiores de 18 
anos em participar do pré-ca-
dastro devem acessar o site do 
ib e preencher um formulário. 
Quem cumprir esta etapa será 
posteriormente avisado dos 
próximos passos do estudo e 
sobre como se cadastrar nos 
centros de pesquisa, que farão 
o recrutamento dos voluntários.

inicialmente, os ensaios clínicos 
da fase 1 serão feitos pelo Hos-
pital das clínicas, da faculdade 
de Medicina da uSP (unidade 
de São Paulo) de ribeirão Pre-
to, com 418 voluntários. Outros 
centros de pesquisa de excelên-
cia já manifestaram interesse e 
serão anunciados em breve. as 
fases 2 e 3 deverão recrutar até 
cinco mil voluntários.

O instituto butantan já possui 
oito milhões de doses estoca-
das da butanvac, que passará 
por estudos clínicos que prova-
rão sua segurança e eficiência 
antes de ser aprovada para uso 
pela anvisa (agência nacional 
de Vigilância Sanitária). em ou-
tubro, a expectativa é ter 40 
milhões de doses prontas para 
o uso.

ESTuDOS DA VACINA

inicialmente, o estudo clínico 
vai avaliar se a vacina é segura 
e a seleção de dose. em um se-
gundo momento, será estuda-
da a imunogenicidade, ou seja, 
a resposta imunológica que os 
participantes do estudo desen-
volverão. O estudo clínico da 
butanvac será de comparação, 
ou seja, os resultados da pes-
quisa serão comparados aos 
das vacinas já descritas, per-
mitindo inferir a eficiência da 
vacina.

nos ensaios clínicos tradicio-
nais, é feito um paralelo entre 
o grupo vacinado e um grupo 
controle. Mas como os mar-
cadores imunológicos e parâ-
metros de segurança já foram 
estabelecidos pelas demais va-
cinas em uso, já se sabe o que 
esperar de uma vacina contra a 
covid-19.

a pesquisa será realizada de 
acordo com os mais altos pa-
drões internacionais éticos e 
de qualidade. Os resultados 
vão determinar se a vacina é 
segura e tem resposta imune 
capaz de prevenir a cOVid-19.

SOBRE A BuTANVAC

a tecnologia da butanvac utiliza 
o vírus da doença de newcastle 
geneticamente modificado de-
senvolvido por cientistas nor-
te-americanos na icahn School 
of Medicine at Mount Sinai, em 
nova iorque (eua). O vetor viral 
contém a proteína Spike do co-
ronavírus de forma íntegra.

TECNOLOGIA NACIONAL

O desenvolvimento comple-
mentar da vacina é todo feito 
com tecnologia do Butantan, 
incluindo a multiplicação do 
vírus, condições de cultivo, 
ingredientes, adaptação dos 
ovos, conservação, purifica-
ção, inativação do vírus, esca-
lonamento de doses e outras 
etapas.

A Doença de Newcastle é uma 
infecção que afeta aves e, por 
isso, o vírus se desenvolve 
bem em ovos embrionados, 
permitindo eficiência produ-
tiva num processo similar ao 
utilizado na vacina de Influen-
za do Butantan. 

O vírus da doença de Newcas-
tle não causa sintomas em se-
res humanos, constituindo-se 
como alternativa muito segura 
na produção. Ele é inativado 
para a formulação da vacina, 
facilitando sua estabilidade e 
deixando o imunizante ainda 
mais seguro.

A tecnologia para a produ-
ção da Butanvac já é usada há 
10 anos na fábrica de vacinas 
contra a gripe do instituto, e 
usa o cultivo de cepas em ovos 
de galinha, que gera doses de 
vacinas inativadas, feitas com 
fragmentos de vírus mortos.
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