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Governador 
visita Taubaté

Com o intuito de acelerar a 
campanha de vacinação con-
tra a COVID-19 no municí-
pio, a Vigilância Sanitária 
e a Secretaria de Saúde de 
Taubaté irão realizar neste 
final de semana, sábado e do-
mingo, imunização em dois 
públicos-alvo específicos. 

No sábado (19), as doses se-
rão aplicadas em profissio-
nais da área da saúde que 
trabalham na Rede Particu-
lar. Já no domingo (20), a va-
cina será aplicada em pessoas 
com idades de 53 e 54 anos.

Para ser vacinado, é neces-
sário apresentar os seguin-
tes documentos: o RG, CPF 
e comprovante de residência 
de Taubaté. Na segunda (21) 
e terça-feira (22), as doses se-
rão destinadas para pessoas 
com idade de 50 a 52 anos.

A doses serão aplicadas no 
drive-thru da Avenida do 
Povo e nas seguintes salas de 
vacina: UBS Mais Aeroporto, 
UBS Mais Chácaras Reunidas 
Brasil, UBS Mais Gurilândia, 
UBS Mais 3 Marias I, ESF 
Jaraguá, ESF Planalto, ESF 
Novo Horizonte, ESF Marle-
ne Miranda, ESF Estoril, ESF 
Continental, ESF Ana Rosa, 
Pamo Estiva, Pamo São Car-
los, Pamo Bonfim.

O Governador João Doria es-
teve em Taubaté na última 
sexta-feira (18). Como parte 
da agenda durante a visita, 
o governador participou da 
inauguração da unidade de 
Educação Infantil EMEI Prof. 
Luiz dos Santos, no bairro do 
Bardan, construída através 
de um convênio entre o Esta-
do e a Prefeitura.

Doria também participou da 
inauguração oficial do novo 
prédio da Polícia Civil. O 
local irá abrigar as sedes da 
DISE (Delegacia de Polícia e 
Investigações sobre Entorpe-
centes), DIG (Delegacia de 
Investigações Gerais, setor 
de Homicídios, equipe de 
Crimes contra o Patrimônio), 
GOE (Grupo de Operações 
Especiais), e também do SEC-
COLD (Setor Especializado 
de Combate aos Crimes de 
Corrupção, Crime Organiza-
do e Lavagem de Dinheiro).  

O governo do Estado autori-
zou recentemente R$ 26,6 mi-
lhões para a região do Vale do 
Paraíba. A verba será utiliza-
da em serviços nas rodovias 
SP-050 e 077 e na canalização 
do rio Alambari em São José 
dos Campos e Jacareí.

Comércio registra 
aumento de 

consumidores em 
lojas e shoppings

Pág. 03 Campanha 
de vacinação
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ACIT realiza 
Campanha do Agasalho
A ACIT (Associação Comercial e Industrial de 
Taubaté), com apoio do Yázigi Taubaté, está 
realizando a Campanha do Agasalho. 

O objetivo da campanha é o de arrecadar aga-
salhos, mantas e cobertores para a Associação 
Vida Nova, que atende crianças e adolescen-

tes do bairro Esplanada Santa Terezinha, em 
situação de vulnerabilidade social. 

ConfIrA os ponTos de enTregA:

. ACIT – Rua Jacques Felix, 675 – Centro 
Telefone: (12) 99208-4491

De Segunda a Sexta, das 08h30 às 18h

. YÁZIGI – Av. Itália, 50 – Jardim das Nações 
Telefone: (12) 99142-9004

De Segunda a Sexta, das 09h às 19h

Os beneficiários do 
programa Bolsa 
Família devem 

manter o acompanha-
mento mesmo durante 
a pandemia. A Secreta-
ria de Saúde de Tauba-
té registrou uma queda 
acentuada no número de 
famílias que mantém o 
acompanhamento exigi-
do pelo programa.

Atualmente apenas 
37,78% dos acompanha-
mentos estão atualiza-
dos, o que gera preocu-
pação, principalmente, 
relacionada às grávidas 
que deixam de realizar 
as consultas pré-natal, 
assim como crianças que 
deixam de tomar as va-
cinas de rotina, previstas 
no calendário vacinal.

Durante a pandemia 
do novo coronavírus 
as 8.605 pessoas e 3.465 
crianças, atendidas pelo 
eixo da saúde do Progra-
ma em Taubaté não estão 
sendo convocadas para o 
atendimento presencial 
nas unidades, mas estão 
sendo visitadas em suas 
residências nas áreas de 
Estratégia Saúde da Fa-
mília (ESF) e por ligações 
telefônicas realizadas pe-
los Pamos.

Ainda que em razão da 
pandemia que o país está 
enfrentando, o bloqueio 
dos recursos aos benefi-
ciários esteja suspenso, é 
necessário estar em dia 
com a condicionalidade 
para o recebimento do 
auxílio e para evitar pre-
juízos futuros. Por este 
motivo, a Secretaria de 
Saúde está solicitando 
aos beneficiários que en-
trem em contato com a 
unidade de saúde de re-
ferência em seu bairro ou 
comunidade para efetuar 
a retomada do acompa-
nhamento.

As famílias atendidas 
devem cumprir algumas 
condicionalidades, que 
tem como objetivo refor-
çar o acesso à educação, 
saúde a assistência social. 
A condicionalidade na 
saúde acontece na Aten-
ção Básica que é respon-
sável pela oferta de ser-
viços para realização do 
pré-natal para as gestan-
tes, o acompanhamento 
do desenvolvimento in-
fantil e imunização. 

O programa atende di-
retamente mulheres com 
idades entre 14 e 44 anos 
e crianças menores de 7 
anos.

Programa Bolsa Família 
exige acompanhamento 

Benefício

Entrou em vigência 
no último dia 17 a 
Lei 5.633, de auto-

ria do vereador Marce-
lo Macedo (MDB), que 

estabelece a utilização 
de avisos sonoros para 
atendimento de pessoas 
com deficiência visual.

A partir de agora, esta-
belecimentos que utili-
zam senhas no atendi-
mento ao público ficam 
obrigados a disponibili-
zar aviso sonoro, vibra-
tório ou qualquer outro 
meio que possa atender 
as pessoas com deficiên-
cia visual.

O descumprimento da 

lei sujeitará o infrator 
a advertência, na pri-
meira infração; multa 
de R$ 418 na segunda 
infração, valor que será 
ampliado nas terceira e 
quarta infrações, culmi-
nando na cassação do 
alvará de funcionamen-
to do estabelecimento, 
na quinta ocorrência.

ComIssão 
pArlAmenTAr 
de InquérITo

A Câmara Municipal de 
Taubaté divulgou a lista 
dos membros da Comis-
são Parlamentar de In-
quérito (CPI) que irá in-
vestigar os trabalhos da 
empresa que administra 
o estacionamento rotati-
vo em Taubaté, Estapar.

O presidente da comis-
são será o vereador Ri-
chardson da Padaria 
(DEM), autor do reque-
rimento 870/2021, de 
criação da CPI. 

Além dele, serão mem-
bros os seguintes par-
lamentares: Dentinho 
(PSL), Alberto Barreto 
(PRTB), Moises Piruli-
to (PL) e Coletor Tigrão 
(Cidadania). Foram no-
meados suplentes os 
vereadores Serginho 
(Progressistas) e Vivi da 
Rádio (Republicanos).

No requerimento em 
que pede a criação da 
CPI, Richardson aponta 
que há “inúmeras recla-
mações do atendimento 
da empresa, localização 
dos parquímetros, falta 
de orientação de paga-
mento quando os fiscais 
não estão presentes e 
cobranças indevidas”.

O prazo para a conclu-
são dos trabalhos e apre-
sentação de relatório 
será de 90 dias, período 
que deverá se encerrar 
em 13 de setembro.

Lei: aviso sonoro para atendimento 
a deficientes visuais

LeGiSLATiVo
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Na comparação do se-
tor do comércio com 
abril de 2021, o mês 
de maio apontou um 

crescimento de 77% no fluxo de 
consumidores das lojas físicas e 
de 65,8% nos shopping centers. 
Nas lojas situadas nos centros 
de compras o fluxo dobrou em 
relação ao mês anterior, já no co-
mércio de rua, o fluxo aumentou 
42,1%. A informação é do Índice 
de Performance do Varejo (IPV), 
organizado pela venture capi-
tal HiPartners Capital & Work 
em parceria com a Sociedade 
Brasileira de Varejo e Consumo 
(SBVC). 

Na análise regional das lojas fí-
sicas, o Sudeste teve o maior au-
mento de fluxo de clientes, com 
126,7%, seguido pelo Centro-O-
este, com 121,4%. Na sequência 
aparecem Sul, com 43,8%, Nor-
deste, com 40,4%, e Norte, com 
22,1% de aumento.

Entre os shopping centers, a 
movimentação no Sudeste foi 
130,3% superior, enquanto no 
Sul o aumento foi de 37% e, no 
Nordeste, 9,5%. Os centros de 
compras do Centro-Oeste e do 
Norte não tiveram amostragem 
significativa no levantamento.

Entre as categorias, apenas 
“drogaria” teve recuo no levan-
tamento mensal, com queda de 
2,8%. “Utilidades domésticas” e 
“moda”, em contrapartida, tive-

ram os maiores aumentos, com 
114,6% e 109,2%, respectivamen-
te. Na sequência aparecem os se-
tores de “beleza” (92,7%), “óti-
ca” (73,9%), “calçados” (64,3%), 
“departamento” (62,8%), “home 
center” (9,1%) e “eletroeletrôni-
cos” (5,7%).

O crescimento no fluxo de con-
sumidores foi significativo na 
comparação com maio de 2020, 
quando o comércio já convivia 
com as portas fechadas. Dessa 
forma, houve crescimento de 
488,9% nos fluxos de consumi-
dores nos shopping centers e 
de 296,5% nas lojas físicas. Os 
pontos de venda estabelecidos 
em centros de compra tiveram 
o maior salto, com 1.780,7%, en-
quanto os localizados em ruas 
subiram 73,3%.

rITmo de reCuperAção

O IGet Varejo, índice desenvol-
vido pelo Departamento Eco-
nômico do banco Santander em 
parceria com a Getnet, apontou 
crescimento do setor pelo se-
gundo mês consecutivo, descon-
tados valores sazonais, dando 
sinais de recuperação do setor 
gradualmente.

Os varejos ampliado e restrito 
tiveram alta mensal de 8,6% e 
de 11,7%, respectivamente. Na 
comparação anual, o aumen-
to foi de 12,6% no ampliado e 
13,1% no restrito.

“Mesmo sem contar com o Dia 
das Mães, quando registramos 
recorde de transações de cartões 
de débito e crédito, estamos ob-
servando o varejo mais aqueci-
do desde a segunda quinzena 
de abril, significando uma re-
tomando aos poucos das ativi-
dades”, afirmou André Parize, 
CFO da Getnet. 

As categorias que mais impul-
sionaram as vendas em maio 
foram: Artigos Pessoais (46%), 
Vestuário (34,8%), Materiais 
para Escritório (21,2%) e Partes 
e Peças Automotivas (10,8%). 
É importante destacar também 
o aumento do consumo em Su-
permercados de 2,4%, uma vez 
que não teve alta nem queda em 
abril. “Os números de março, 
que foram negativos, carrega-
ram estatisticamente um efeito 
de baixo desempenho da ativi-
dade econômica para o segundo 
trimestre. Porém, com o aumen-
to das vendas no varejo em abril 
e maio apontados pelo IGet, po-
demos prever mais equilíbrio do 
setor terciário”, afirmou o eco-
nomista, Lucas Maynard. 

dIA dos 
nAmorAdos

De acordo com dados divulga-
dos pelo Serasa, o comércio fí-
sico brasileiro registrou alta de 
13,7% nas vendas para o Dia dos 
Namorados em relação ao ano 
passado. O crescimento regis-

trado foi recorde de toda a série 
histórica do índice para a data 
comemorativa e mais expressivo 
que o Dia das Mães deste ano, 
que registrou aumento nas ven-
das de 6% em relação a 2020. 

ÍndICe de ConfIAnçA 
do empresárIo

O Índice de Confiança do Em-
presário do Comércio (Icec) 
cresceu 12,2% em maio na com-
paração com abril. Essa foi a pri-
meira alta do ano e veio depois 
de cinco quedas consecutivas. 
As informações foram divulga-
das nesta semana pela Confede-
ração Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Na comparação com maio do 
ano passado, a confiança do em-
presário avançou 47,6%. De abril 
para maio, o principal aumento 
foi observado no item condições 
atuais, que cresceu 19,3%, pu-
xado pela satisfação maior com 
a situação atual da economia 
(29,3%). A expectativa em rela-
ção ao futuro apresentou alta de 
11,6%. Já a intenção de investi-
mentos subiu 8%.

Na comparação com maio de 
2020, foram apuradas altas de 
71,8% na avaliação sobre as con-
dições atuais (com aumento de 
137% na confiança em relação à 
economia), de 53,9% nas expec-
tativas e de 26,5% nas intenções 
de investimento.

Comércio registra aumento 
no número de consumidores 
em lojas e shoppings

Quinto mês do ano proporcionou aumento nas vendas e no Índice de Confiança do Empresário do Comércio
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População de rua 
recebe atendimento 
no “Centro POP”
O Centro de Referência Especializado, conhecido 
como Centro POP, vinculado à Secretaria de Desen-
volvimento e Inclusão Social (Sedis) da Prefeitura de 
Taubaté, realizou nos cinco primeiros meses deste ano 
mais de 900 atendimentos direcionados a pessoas em 
situação de rua.

No mês de janeiro, 208 pessoas foram atendidas, em 
fevereiro o número registrado foi de 183 atendimen-

tos, já em março 218 pessoas foram acolhidas por esta 
unidade, em abril 189 pessoas passaram por atendi-
mento e em maio o total de atendimentos realizados 
pelo Centro Pop foi de 190.

Esta unidade de acolhimento da Proteção Social Es-
pecial do município é um espaço destinado à perma-
nência dos usuários durante o dia, é a porta de entrada 
às Políticas Públicas. Alguns dos serviços ofertados 
no Centro Pop são: atendimento psicossocial; enca-
minhamentos a outros serviços, como o abrigo muni-
cipal; kits lanche e higiene, tíquete Bom Prato, entre 
outros.

Devido à pandemia, durante esse primeiro atendimen-
to, as pessoas que estão em situação de rua passam 
por uma triagem prévia para saber se estão com sin-
tomas de COVID, neste momento também é realizado 
um teste rápido. Mesmo nos casos em que o resultado 
dê negativo, mas a pessoa ainda apresente os sinto-

mas da doença, ela é encaminhada para uma unidade 
de saúde para o tratamento necessário. O Centro Pop 
está localizado à Rua Arthur Vieira, nº 295, no bairro 
Jardim Maria Augusta.

oPoRTUnidAde

Cursos gratuitos: SENAI abre processo 
seletivo para mais de quatro mil vagas 

O SENAI-SP está com 
processo seletivo 
aberto para apro-

ximadamente quatro mil 
vagas gratuitas para cursos 
técnicos semipresenciais 
nas mais diversas áreas 
tecnológicas demandadas 
pela indústria, como Ali-
mentos, Eletroeletrônica, 
Eletromecânica, Logística, 
Manutenção Automotiva, 
Mecânica, Mecatrônica, Re-
des de Computadores, Re-
frigeração e Climatização e 
Segurança do Trabalho.

Há oportunidades em 60 
escolas do Estado de São 
Paulo. Os cursos são reco-
nhecidos pelo Ministério 
da Educação (MEC), e pos-
suem duração de um ano 
e meio a dois anos, sendo 
80% online e 20% presen-
cial, adotando todos os 
protocolos de segurança 
sanitária. Para a etapa pre-
sencial, poderá ser esco-
lhido o período da manhã, 
tarde e noite, em dias da 
semana ou aos sábados, de 
acordo com a disponibili-
dade da unidade escolar.

Para Taubaté, estão aber-
tas 100 vagas para o curso 
de Mecatrônica. Na região, 
também há vagas para 
Rede de Computadores 
(São José dos Campos – 40 

vagas) e Eletromecânica 
(Jacareí – 50 vagas). 

Para se inscrever, é preci-
so ter concluído a 1ª série 
do Ensino Médio ou estar 
matriculado em curso que 
lhe permita concluí-la até a 
data de início das aulas.

Os candidatos terão até 28 
de junho para realizar a 
inscrição. Ressalta-se que, 
por conta das restrições 
de segurança da pandemia 
COVID-19, os processos 
seletivos para o segundo 
semestre de 2021 do SENAI
-SP continuam sendo reali-
zados por meio de avalia-
ção de desempenho escolar 
com análise do Histórico 
ou Boletim Escolar. Não 
haverá taxa de inscrição 
nesse processo seletivo.

A divulgação do resultado 
estará disponível no site do 
SENAI-SP e nas escolas, a 
partir das 14h, do dia 22 de 
julho de 2021. As aulas es-
tão previstas para começa-
rem no dia 29 de julho. 

A unidade do SENAI em  
Taubaté está localizada 

na Avenida Independência, 
846, no bairro da Indepen-
dência. Mais informações 

também podem ser obtidas 
através do telefone 

(12) 3609-5701

Estão abertas 
100 vagas para 

o curso de 
Mecatrônica. 

Na região, tam-
bém há vagas 
em Jacareí e 
São José dos 

Campos

Representantes de 
diversas secretá-
rias da Prefeitura 

de Taubaté se reuniram 
para definir um plano de 
ação para combater os 
loteamentos irregulares 
e clandestinos na zona 
rural. Participaram da 
reunião os secretários de 
Desenvolvimento e Ino-
vação, Finanças, Meio 
Ambiente, Mobilidade 
Urbana, Obras, Plane-
jamento e Segurança 
Pública, além de outros 
membros das secretarias 
citadas.

Atualmente existem em 
Taubaté 108 loteamentos 
clandestinos mapeados 
espalhados por toda a 
cidade. Alguns bairros 
são mais críticos e apre-
sentam mais casos dessa 
natureza como a região 
do Barreiro.

A reunião teve como fi-
nalidade enumerar no-
vas ações para inibir o 
parcelamento irregular 
do solo e consequente-
mente o surgimento de 
novos loteamentos clan-
destinos. Já existe um 
trabalho de fiscalização 
para inibir essa ocorrên-
cia, mas em razão do au-
mento dessa prática será 
realizada uma ação con-
junta envolvendo várias 
secretárias.

Dentre as atividades 
que foram discutidas 
durante a reunião está 
o cadastramento rural, 
onde todos os proprietá-
rios de terrenos da zona 
rural deverão ser cadas-
trados por meio de um 
chamamento público e 
também a possibilidade 
de fazer uso de imagens 
aéreas de toda a área ru-
ral, sejam de satélites ou 
de outros meios, o que 
facilitaria o trabalho de 
fiscalização, além de um 
reforço no trabalho que 
já vem sendo desenvol-
vido pelas secretarias de 
Obras e Planejamento.

A Prefeitura de Tauba-
té conta com o apoio da 
população para denun-
ciar a venda irregular de 
terrenos na zona rural. 
É possível realizar as 
denúncias de duas ma-
neiras. A primeira por 
meio do serviço de Pro-
tocolo da Prefeitura e a 
segunda através de con-
tato com a Ouvidoria, 
por meio dos telefones 
3632-6319, 3622-5730 e 
também pelo site: www.
taubate.sp.gov.br.

Nenhum terreno pode 
ser loteado ou desmem-
brado para fins urbanos 
na área rural, por esse 
motivo, ações como esta 
são crimes contra a ad-
ministração pública.

zonA RURAL

Reunião debate ações para combater 
os loteamentos irregulares

Participaram 
da reunião os 
secretários 
de Desen-

volvimento 
e Inovação, 
Finanças, 

Meio 
Ambiente, 
Mobilida-

de Urbana, 
Obras, 

Planejamento 
e Segurança 

Pública
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esportes
memÓRiA ViVA

Em meio a polêmi-
cas, o Brasil está 
sediando mais 
uma edição da 

Copa América. A principal 
competição entre seleções 
do continente é realizada 
há mais de 100 anos e re-
serva inúmeras histórias e 
curiosidades.

Nesta edição, o lornal Voz 
do Vale & Região relembra 
a vez em que um jogador 
do Esporte Clube Taubaté 
foi convocado para defen-
der o Brasil e marcou um 
gol no jogo que decidiu o 
título do torneio. Confira:

polêmICAs e TIme 
AlTernATIvo 

O início da década de 1960 
marcou a “Era de Ouro” do 
futebol brasileiro. Bicam-
peão mundial em 1958 e 
1962, esperava-se que Bra-
sil chegasse a Copa Amé-
rica, ainda então chamada 
de Campeonato Sul-Ame-
ricano de Futebol, em 1963, 
cuja sede era a Bolívia, com 
a Seleção repleta de ídolos 
consagrados, como Pelé, 
Garrincha, Vavá, Zito e 
companhia.

Porém, assim como a atu-
al edição que acontece no 
Brasil, o torneio organiza-
do em território boliviano 
também foi marcado por 

polêmicas. Brasileiros, ar-
gentinos e uruguaios, as 
principais potencias do 
continente, não queriam 
que o campeonato aconte-
cesse na Bolívia. O princi-
pal motivo alegado era a 
altitude. As cidades esco-
lhidas para receber os jogos 
foram La Paz e Cochabam-
ba, localizadas respectiva-
mente a 3.700m e 2.570m 
acima do nível do mar, fa-
tor que causa dificuldades 
aos atletas não adaptados 
a altitude em virtude do ar 
rarefeito. 

Em forma de protesto, o 
Uruguai recusou-se a parti-
cipar do campeonato. A Ar-
gentina, enviou para a Bolí-
via uma equipe formada por 
jovens jogadores e o Brasil 
optou por não levar ao tor-
neio suas grandes estrelas. 
O time foi composto basica-
mente por atletas que defen-
diam clubes de Minas Gerais 
e por alguns jogadores do 
Rio de Janeiro e São Paulo.

Entre os convocados para 
defender a Seleção Brasi-
leira na competição esta-
ve o atacante Almir, que 
atuava pelo Esporte Clube 
Taubaté. Um dos princi-
pais destaques do Burro 
da Central na época, Almir 
era um velho conhecido do 
técnico Aymoré Moreira. O 
treinador da Seleção havia 

trabalhado com o atacante 
justamente no Alvi Azul 
em 1961 e 1962. 

Natural do Rio de Janeiro, 
Almir atuou pelos times 
do Canto do Rio e do Flu-
minense antes de chegar ao 
Taubaté para a temporada 
de 1961, permanecendo no 
clube até 1964, tendo atua-
do neste período na Primei-
ra e também na Segunda 
Divisão do futebol paulista 
pelo clube.

Sete equipes entraram em 
campo na competição: Bra-
sil, Argentina, Bolívia, Co-
lômbia, Equador, Paraguai 
e Peru. O regulamento era 
simples: todos contra to-
dos e o time que ao final 
da última rodada somasse 
o maior número de pontos 
seria o campeão.

Antes do embarque para 
a Bolívia, o Brasil foi até 
o Paraguai para enfrentar 
o time da casa em partida 
amistosa, sendo este o pri-
meiro jogo de Almir e de 
um jogador do Burro da 
Central com a camisa da 
Seleção. 

CompeTIção

O Brasil deu seu pontapé 
inicial na Copa América no 
dia 10 de março de 1963, 
quando enfrentou na cida-

de de Cochabamba o Peru. 
Almir iniciou a competição 
como titular e participou 
da vitória brasileira pelo 
placar de 1x0. 

Nas duas partidas seguin-
tes, vitória sobre a Colôm-
bia por 5x1 e derrota para 
o Paraguai, 2x0, o atacante 
do Burro da Central tam-
bém atuou como titular. Na 
quarta rodada, quando os 
brasileiros foram supera-
dos pela Argentina, 3x0, e 
na quinta partida, empate 
com o Equador 2x2, Almir 
ficou no banco de reservas.

Já sem chances de conquis-
tar o título, o Brasil chegou 
a última rodada para en-
frentar os donos da casa, e 
o técnico Aymoré Moreira 
deu uma nova oportunida-
de para Almir atuar como 
titular. Se para os brasilei-
ros o jogo não tinha muita 
importância, para os boli-
vianos, o confronto valia o 
primeiro título da história 
do futebol do país.

Com o estádio em Cocha-
bamba totalmente lotado, 
os times entraram em cam-
po no dia 31 de março. O 
Brasil abriu o placar com 
o centroavante Flávio, po-
rém os bolivianos viraram 
o marcador e chegaram a 
abrir a vantagem de 5x2. 
O Brasil reagiu, anotando 

mais dois gols, sendo um 
deles de Almir. O resultado 
final de 5x4 a favor do time 
da casa garantiu até hoje o 
único título da história do 
futebol boliviano. Já o Bra-
sil ficou com a quarta colo-
cação.

pós-CopA AmérICA

Após representar a Seleção 
Brasileira, Almir retornou 
ao Burro da Central e se-
guiu atuando pelo clube até 
o ano seguinte. Jogador de 
boa técnica, despertou inte-
resse de diversos times do 
país, tendo também atuado 
por clubes como Madurei-
ra/RJ, São Paulo/SP e Por-
tuguesa/SP e também pelo 
Millonários da Colômbia.

HenrIque sCHAlCH

O Esporte Clube Tauba-
té teria um segundo atle-
ta defendendo a Seleção 
Brasileira no Campeonato 
Sul-Americano de 1963. O 
goleiro Henrique Schalch 
estava na lista de jogado-
res convocados pelo técni-
co Aymoré Moreira para 
representar o país no tor-
neio. No entanto, durante 
a fase de treinamentos para 
o campeonato, Henrique 
sofreu uma lesão que o im-
pediu de embarcar para a 
Bolívia, ficando de fora do 
torneio.

Atacante do Esporte Clube Taubaté defendeu a Seleção Brasileira na competição realizada na Bolívia

Copa América 1963: 
O Burro da Central presente na competição
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Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso 
Público nº 009/2018, para o cargo de Fiscal de Posturas – 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 25/06/2021 – sexta-feira, na Área de Recursos Humanos, 
localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 
12h e das 14h às 18h, MEDIANTE AGENDAMENTO. O agendamento deve ser realizado através do 
telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência. 

Nome CPF Classificação 
DANIEL LUIZ BORGES 281.710.928-70 10 

 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso 
Público nº 014/2019, para o cargo de Fiscal de Obras Particulares – 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 25/06/2021 – sexta-feira, na Área de Recursos 
Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, 
das 08h às 12h e das 14h às 18h, MEDIANTE AGENDAMENTO. O agendamento deve ser realizado 
através do telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência. 

Nome CPF Classificação 
BRUNA DE GODOY ALVES DE OLIVEIRA 425.782.158-20 06 

 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso 
Público nº 006/2019, para o cargo de Motorista – 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 25/06/2021 – sexta-feira, na Área de Recursos Humanos, 
localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 
12h e das 14h às 18h, MEDIANTE AGENDAMENTO. O agendamento deve ser realizado através do 
telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência. 

Nome CPF Classificação 
ANTONIO CARLOS DA SILVA 050.888.728-36 36 

 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso 
Público nº 009/2019, para o cargo de Orientador Social – 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 25/06/2021 – sexta-feira, na Área de Recursos Humanos, 
localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 
12h e das 14h às 18h, MEDIANTE AGENDAMENTO. O agendamento deve ser realizado através do 
telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência. 

Nome CPF Classificação 
GIULLIA GONÇALVES NASCIMENTO 509.825.778-69 06 

 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso 
Público nº 008/2019, para o cargo de Psicólogo – 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 25/06/2021 – sexta-feira, na Área de Recursos Humanos, 
localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 
12h e das 14h às 18h, MEDIANTE AGENDAMENTO. O agendamento deve ser realizado através do 
telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência. 

Nome CPF Classificação 
ANA CAROLINE EVANGELISTA 433.209.528-62 04 

 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso 
Público nº 008/2019, para o cargo de Psicólogo – Portador de Necessidades Especiais – 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 25/06/2021 – sexta-feira, na 
Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da 
CTI, nesta cidade, das 08h às 12h e das 14h às 18h, MEDIANTE AGENDAMENTO. O agendamento 
deve ser realizado através do telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência. 

Nome CPF Classificação 
NATHALIA HOLLAS MARINI 053.869.959-01 01 

 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CREDENCIADA: POLICLIN SAÚDE 
S/A PROCESSO: 4.195/20 – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 01/20) ASSINATURA: 07/06/2021     
OBJETO: ADITAR A CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO CELEBRADO 
ENTRE AS PARTES EM 18/09/20, PARA ALTERAR O RESPONSÁVEL PELO 
ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE SUA EXECUÇÃO FUNDAMENTO: 
LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI MUNICIPAL  Nº. 4.901/14 E DECRETO Nº. 
13.431/14 E DEMAIS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES APLICÁVEIS À ESPÉCIE. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CREDENCIADA: UNIMED DE 
TAUBATÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO PROCESSO: 4.195/20 - CHAMAMENTO 
Nº. 01/20 ASSINATURA: 07/06/2021 OBJETO: ADITAR A CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE 
CREDENCIAMENTO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 18/09/20, PARA ALTERAR O 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE SUA 
EXECUÇÃO  FUNDAMENTO: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI 
MUNICIPAL Nº. Nº. 4.901/14 E DECRETO Nº. 13.431/14 E DEMAIS DISPOSIÇÕES 
REGULAMENTARES APLICÁVEIS À ESPÉCIE. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CREDENCIADA: ASSOCIAÇÃO 
SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PROCESSO: 4.195/20 - CHAMAMENTO Nº. 01/20 
ASSINATURA: 09/06/2021 OBJETO: ADITAR A CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE 
CREDENCIAMENTO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 18/09/20, PARA ALTERAR O 
RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE SUA 
EXECUÇÃO FUNDAMENTO: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI 
MUNICIPAL Nº. Nº. 4.901/14 E DECRETO Nº. 13.431/14 E DEMAIS DISPOSIÇÕES 
REGULAMENTARES APLICÁVEIS À ESPÉCIE. 
 
EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO DE CONTRATO DE 
LOCAÇÃO 
LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ LOCADORA: VOLKSWAGEN CLUBE 
TAUBATÉ PROCESSO: 4.712/19 ASSINATURA: 02/06/21 OBJETO: PRORROGAR BEM COMO 
ADITAR O VALOR MENSAL DO ALUGUEL CONSTANTE DA CLÁUSULA TERCEIRA, QUE 
PASSARÁ DO VALOR DE R$ 9.900,00 (NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS), PARA O VALOR 
DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) VALOR MENSAL: R$ 6.000,00  VIGÊNCIA: MAIS 15 MESES 
FUNDAMENTO: ARTIGO 65, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E NO QUE 
COUBER NA LEI Nº. 8.245/91. 
 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: A. M. FIGUEIRA 
EVENTOS - ME PROCESSO: 5.540/2021 ASSINATURA: 17/06/2021 OBJETO: EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS 
PARA ATENDER AOS EVENTOS QUE FAZEM PARTE DO CALENDÁRIO OFICIAL DE 
EVENTOS DA CIDADE, DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, DA PREFEITURA 
MUNICIPAL E ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES VALOR ESTIMADO: R$ 118.000,00 
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12/21 
PROPONENTES: 04 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, 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, 
E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.   
 
 EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0358/2019  
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÈ CONTRATADA: OFIC. REG. IMOV. 
TIT. DOC. CIV. PESS. JURÍDICA C. TTE PROCESSO: 28.888/19 ASSINATURA: 09/06/2021 
OBJETO: PRORROGAR O CONTRATO CELEBRADO EM 10/06/2019 E PRORROGADO EM 
10/06/2020 VALOR: R$ 38.000,00 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES MODALIDADE: 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 164/19 FUNDAMENTO LEGAL: EM FACE DO 
PERMITIDO NO ARTIGO 57 INCISO II DA LEI FEDERAL Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E 
SUAS ALTERAÇÕES. 
 
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0482/2020 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: S. L. 
CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA. - ME PROCESSO: 37.006/2020 ASSINATURA: 18/06/2021 
OBJETO: PRORROGAR O CONTRATO CELEBRADO EM 30/12/2020, ORDEM DE SERVIÇO 
EMITIDA EM 20/01/2021 E ALTERADO EM 22/02/2021 (TROCA DE GESTOR) VIGÊNCIA: MAIS 
120 (CENTO E VINTE) DIAS MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 05/20 FUNDAMENTO 
LEGAL: EM FACE DO PERMITIDO NO ARTIGO 57, § 1º, INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 
8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: D. R. MARTINEZ - 
ME PROCESSO: 24.679/20210ASSINATURA: 18/06/2021 OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 
ESTOCÁVEIS: LEITE LONGA VIDA  CAIXA COM 12L VALOR: R$ 13.230,00 VIGÊNCIA: 06 
(SEIS) 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 DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: D. R. MARTINEZ - 
ME PROCESSO: 23.258/20210ASSINATURA: 18/06/2021 OBJETO: AQUISIÇÃO DE CREAM 
CHEESE QUEIJO CREMOSO, ERVILHA VERDE EM CONSERVA - LATA DE 2 KG, LEITE DE 
COCO  FRASCO 200 ML, LEITE EM PÓ INTEGRAL COM VITAMINAS, LEITE CONDENSADO, 
LEITE LONGA VIDA - CAIXA COM 12 L, MARGARINA CREMOSA COM SAL, MILHO VERDE 
EM CONSERVA (LATA DE 2 KG), ORÉGANO À GRANEL E REQUEIJÃO - BISNAGA COM 1 
KILO VALOR: R$ 4.427,50 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES MODALIDADE: PREGÃO 
ELETRÓNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 254/20  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 
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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 DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: LÍDER E CIA. 
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP PROCESSO: 16.044/2021 ASSINATURA: 
18/06/2021 OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA DE POLIETILENO COM CAPACIDADE 
DE 1.000 LITROS, LÂMPADA LED TUBULAR T8 18W (32W) 1,20CM E RESINA EPÓXI 
TRANSPARENTE PARA PISO COM ENDURECEDOR VALOR: R$ 9.041,99 VIGÊNCIA: 12 
MESES (GARANTIA) MODALIDADE: PREGÃO ELETRÓNICO Nº. 65/21 PROPONENTES: 09 
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, 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: HSX COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI - EPP PROCESSO: 16.044/2021 ASSINATURA: 18/06/2021 OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA HERMÉTICA BLINDADA PARA 2 X 120 CM T8 LED VALOR:           
R$ 1.058,00 VIGÊNCIA: 03 MESES (GARANTIA) MODALIDADE: PREGÃO ELETRÓNICO          
Nº. 65/21 PROPONENTES: 09 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, 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. 
 
PORTARIA SEDIS N.º 39 DE 18 DE JUNHO DE 2021 
ADRIANA LUCCI MUSSI, Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social, no exercício de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes do processo administrativo n.º 26.013/2021, e 
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 n.º 15.001, de 23 de 
abril de 2021; 
RESOLVE:  
Art. 1º Criar, como órgão colegiado, a Comissão de Ética do Servidor Público da Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclusão Social, para fins de implementação, orientação e gestão da aplicação do 
Código de Ética Profissional do Servidor Público do Município de Taubaté – aprovado pelo Decreto n.º 
13.350, de 05 de junho de 2014. 
Art. 2º Designar os servidores, efetivos e estáveis, 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 – Gisele Contier, matrícula n.º 34.858; 
II – Maria Claudia de Oliveira e Souza, matrícula n.º 29.125; 
III – Nelcina Jorgina Gomes Mattje, matrícula n.º 42.645.  
Parágrafo único – Os membros da Comissão de Ética do Servidor Público da Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclusão Social 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 de sua publicação. 
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, da Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 18 de junho de 
2021.  
Adriana Lucci Mussi 
Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social  
 
PORTARIA Nº 802,   DE  17  DE  JUNHO   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 28.139 /2021, 
R E S O L V E: 
Considerar concedido ao servidor JONATAS WILLIAN SILVA – matrícula 34838 – titular do cargo de 
Motorista, lotado no Gabinete do Prefeito, a contar de 07 de junho de 2021, licença para o trato de 
assuntos particulares, por um período de até 03 (três) anos, sem remuneração, nos termos do Artigo 226, 
da Lei Complementar nº 001, de 04 de dezembro de 1990, atualizada pela Lei Complementar nº 251, de 
08 de junho de 2011. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 17  de junho de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº 803,   DE  17  DE  JUNHO   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 22.976 /2021, 
R E S O L V E: 
Conceder à servidora VALDELI VENTURA PAZ SIQUEIRA – matrícula 35925 – titular do cargo de 
Professor III - Substituto, lotado na Secretaria de Educação, a partir de 01 de julho de 2021, licença para o 
trato de assuntos particulares, por um período de até 03 (três) anos, sem remuneração, nos termos do 

Artigo 226, da Lei Complementar nº 001, de 04 de dezembro de 1990, atualizada pela Lei Complementar 
nº 251, de 08 de junho de 2011. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 17  de junho de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº 804  ,   DE 17 DE  JUNHO  DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Remover com fundamento no inciso I do Art. 107 da Lei Complementar nº 001/90, o servidor 
ANTONIO GALVAO DE ALMEIDA – matrícula 27356, da Secretaria de Meio Ambiente para a 
Secretaria de Educação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  17  de  junho  de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA SES Nº 55   ,   DE   31    DE  MAIO        DE 2021 
MÁRIO CELSO PELOGGIA, SECRETÁRIO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar designada a servidora JOSEANNE FERNANDA DE OLIVEIRA SALVATIERRA, titular 
de cargo efetivo – matrícula 30181, a contar de 07/06/2021, para exercer a função de confiança de 
Supervisor Técnico de Unidades do Pronto Socorro – Ref. “44”, subordinada à Secretaria de Saúde, 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   31            de    Maio                   de 2021, 382ª da fundação do 
Povoado e 376ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
MÁRIO CELSO PELOGGIA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
 
PROCESSO Nº: 17.254/21 
CARTA CONVITE Nº: 01-I/21 
CLASSIFICAÇÃO 
 
1º - EMC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI, com o valor de R$ 
43.792,08 (quarenta e três mil, setecentos e noventa e dois reais e oito centavos); 
 
2º - S.L. CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI, com o valor de R$ 49.200,90 (quarenta e nove mil, 
duzentos reais e noventa centavos); 
 
C.P.L., aos 17 de junho de 2021. 
 
Monique Vidal Neves de Castro 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÕES 
 
PROCESSO Nº. 30.381/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 257/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor da 
empresa: R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI-ME, no valor de R$ 
8.899,50 (Oito mil oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos);  
G.P, aos 17/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 16.704/21 
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
D E S P A C H O :1 – Ratifico o presente processo nos termos dos documentos anexados aos autos, que 
comprovam a Inexigibilidade de Chamamento Público com base nos artigos 29 e 31 da Lei Federal nº 
13.019, de 31.07.2014 e suas alterações, para a realização de parceria com a Organização da Sociedade 
Civil – Serviço de Proteção a Criança – Casa da Criança, para custeio dos recursos humanos do Banco de 
Leite Humano.  
2 – Ao Serviço de Publicação e Registro de Atos Oficiais para publicar; 
3 –Ao Serviço de Empenho, para emissão da Nota de Empenho em favor do Serviço de Proteção a 
Criança – Casa da Criança, no valor total de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais);  
4 – Ao DTL, para providencias quanto ao termo de colaboração; 
5 – À Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, para acompanhamento. 
G.P., aos 17/06/2021. 
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 pela 
plataforma eletrônica do ComprasBR www.comprasbr.com.br.  
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Pregão eletrônico Nº 84/21 – Edital II, que cuida da aquisição de oxigênio medicinal em cilindros 
portáteis de 01 m³ (um metro cúbico), em comodato, para atendimento das unidades de urgência e 
emergência do município de Taubaté (UPAs: Central, San Marino, Santa Helena e CECAP), por um 
período de 12 (doze) meses, com encerramento dia 05.07.21 às 08h30.  A sessão pública ocorrerá no 
seguinte endereço eletrônico: www.comprasbr.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 145/21, que cuida da aquisição de móveis, com encerramento dia 05.07.21 às 08h30.  
A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.comprasbr.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 140/21, que cuida do registro de preços para eventual contratação de empresa 
especializada em locação de gerador, para atender aos eventos que fazem parte do calendário oficial de 
eventos da cidade, eventos diversos da Secretaria de Turismo e Cultura e Secretaria de Esporte e Lazer, 
por um período de 12 meses, improrrogáveis, com encerramento dia 05.07.21 às 14h30.  A sessão pública 
ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.comprasbr.com.br. 
 
PMT, aos 18.06.2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - Prefeito Municipal. 
 
RESOLUÇÃO nº 22 de 16 de junho de 2021. 
Divulga a relação parcial de Organizações da Sociedade Civil - OSCs, Serviços, Programas ou Projetos 
socioassistenciais inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté no ano de 2021.  
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 Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014 que define os parâmetros nacionais para a 
inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social; 
Considerando Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009 que aprova a Tipificação Nacional 
de Serviços Socioassistenciais; 
Considerando Resolução CNAS nº 27, de 19 de setembro de 2011que caracteriza as ações de 
assessoramento e defesa e garantia de direitos no âmbito da Assistência Social; 
Considerando  
Resolução CNAS nº 33, de 28 de novembro de 2011 que define a Promoção da Integração ao Mercado de 
Trabalho no campo da assistência social e estabelece seus requisitos; 
Considerando deliberação de sua Plenária Ordinária realizada aos 26 de maio de 2021; 
RESOLVE: 
Art. 1º Tornar pública a relação parcial de Organizações da Sociedade Civil - OSCs, Serviços, Programas 
ou Projetos socioassistenciais inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté no ano 
de 2021, conforme segue: 
Inscrição de Organização da Sociedade Civil - OSC 
• ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MADRE TERESA DE CALCUTÁ 
Inscrição nº 31 
A OSC executa o Serviço de Acolhimento em República para adultos - Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade.     
• ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA PROJETO ESPERANÇA SÃO PEDRO APÓSTOLO 
Inscrição nº 20 
A OSC executa o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 
06 a 15 anos e de 15 a 17 anos – Proteção Social Básica.   
Inscrição de Serviço Socioassistencial 
• SOCIEDADE DE AMPARO E PROMOÇÃO - SOAPRO  
Inscrição: nº 03 
Inscrição de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para crianças e adolescentes de 06 a 12 
anos e de 15 a 17 anos – Serviço de Proteção Social Básica.  
Inscrição de Projeto Socioassistencial 
• LAR IRMÃ AMÁLIA SOB PATROCÍNIO DE SÃO JOSÉ 
Inscrição nº 30 
Inscrição de Projeto socioassistencial “Espaço Amigo” para criança e adolescente de 06 a 15 anos – 
Proteção Social Básica. Preponderante na Educação. 
• CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAUBATÉ - CAST  
Inscrição: Nº 01  
Inscrição de Projeto socioassistencial “Arte Manual Dirigida” para pessoas de 18 a 59 anos - Proteção 
Social Básica.   
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 
 
RESOLUÇÃO nº 23 de 16 de junho de 2021. 
Divulga a relação parcial de Organizações da Sociedade Civil - OSCs, Serviços, Programas ou Projetos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 socioassistenciais inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté no ano de 2021.  
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 Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014 que define os parâmetros nacionais para a 
inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social; 
Considerando Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009 que aprova a Tipificação Nacional 
de Serviços Socioassistenciais; 
Considerando Resolução CNAS nº 27, de 19 de setembro de 2011que caracteriza as ações de 
assessoramento e defesa e garantia de direitos no âmbito da Assistência Social; 
Considerando  
Resolução CNAS nº 33, de 28 de novembro de 2011 que define a Promoção da Integração ao Mercado de 
Trabalho no campo da assistência social e estabelece seus requisitos; 
Considerando deliberação de sua Plenária Extraordinária realizada aos 16 de junho de 2021; 
RESOLVE: 
Art. 1º Tornar pública a relação parcial de Organizações da Sociedade Civil - OSCs, Serviços, Programas 
ou Projetos socioassistenciais inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté no ano 
de 2021, conforme segue: 
Inscrição de Organização da Sociedade Civil - OSC 
• ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DO CAMINHO (UNIDADE I e II) 
Inscrição nº 39 - UNIDADE I 
Inscrição nº 40 - UNIDADE II 
A OSC executa o Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade Residência Inclusiva para pessoa 
com deficiência intelectual – Proteção Social Especial de Alta Complexidade.     
Inscrição de Serviço Socioassistencial 
• ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO JOVEM E AO ADOLESCENTE – AAJA  
Inscrição nº 45 
Inscrição de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes de 15 a 17 anos - 
Serviço de Proteção Social Básica. 
• OBRA SOCIAL VILA APARECIDA - OSVA 
Inscrição nº 16 
Inscrição de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças até 06 anos e suas 
famílias – Serviço de Proteção Social Básica.  
Inscrição de Projeto Socioassistencial 
• INSTITUTO DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA NO BRASIL  
Inscrição nº 26 
Inscrição de Projeto Socioassistencial “Projeto Melhor Idade” - para Idosos (as) com idade igual ou 
superior a 60 anos - Serviço de Proteção Social Básica. 
• SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA – BOM PASTOR 
Inscrição nº 24 
Inscrição de Projetos Socioassistenciais “Projeto do Futuro” e “Jovem Antenado” para criança e 
adolescente de 06 a 17 anos – Proteção Social Básica.   
Inscrição de Programa Socioassistencial 
• CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA  
Inscrição nº 36 
Inscrição de Programa Socioassistencial “Programa Aprendiz” - Ações de Promoção da Integração ao 
Mundo do Trabalho - para crianças e adolescentes de 14 a 17 anos e jovens de 18 a 24 anos. 
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 
 
RESOLUÇÃO nº 24 de 16 de junho de 2021. 
Aprova a Prestação de Contas 2020 do Recurso Federal para ações Estratégicas do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil PETI – AEPETI. 
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 deliberação de sua Plenária Extraordinária realizada aos dezesseis de junho de dois mil e 
vinte e um; 
RESOLVE: 
Art. 1º APROVAR a Prestação de Contas 2020 do Recurso Federal para ações Estratégicas do Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil PETI – AEPETI, conforme consta no Processo Administrativo 
878/2021 da Prefeitura Municipal de Taubaté.  
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 
 

JAZIGO PERPÉTUO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TAUBATÉ  -  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE HERDEIROS

A Prefeitura Municipal de Taubaté, C O N V O C A pelo prazo de 30 (trinta) dias, os herdeiros ou sucessores (Filhos, netos, pais, avós, cônjuge, sobrevivente, irmãos, sobrinhos, etc.), nos 
termos dos artigos 1603 e seguintes do Código Civil Brasileiro, de: Maria Cleonice Cupido, falecida em 02/05/1942, sepultada no Jazigo  Nº40/41  atual Nº 02 da Quadra Nº 02 do Cemitério 
Municipal de Taubaté, para comparecerem à Divisão Funerária e Cemitérios, localizada na Rua São Benedito, s/n (Velório Municipal), no horário das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18 horas, 
munidos de documentos comprobatórios de herdeiros, a fim de se habilitarem no direito de uso do respectivo jazigo perpétuo. Esclarece que o referido jazigo está sendo reclamado por : 
Cleunice Isabel Marcondes, RG: Nº 19.487.350  / CPF: Nº604.648.958/04. Deixando como Concessionários do Perpétuo os Srs: Paulo Roberto da Silva e Andressa Teresinha Marcondes.
O não comparecimento no prazo acima será presumido como renúncia ao referido direito (processo administrativo nº 7392/2021).          

Secretaria de Serviços Públicos, 
aos 18 de junho de 2021.

                                                           Divisão de Funerária e Cemitérios Municipais                                                                                                                    Alexandre Magno Borges  
                                                                                             Andre Luís da Rocha                                                                                                                                  Secretário de Serviços Públicos                                                                                                                                         
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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 , 
THALES STHEFANO 
EUGENIO DOS 
SANTOS e VANESSA 
REZENDE, 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 29 de junho de 1988, 
de profissão gerente 
de compras, residente 
em Taubaté/SP, filho 
de JOSÉ ALMIR DOS 
SANTOS, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 
65 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascido na 
data de 30 de setembro 
de 1955 e de ROZINA 
EUGENIO DOS 
SANTOS, aposentada, 
nacionalidade brasileira, 
62 anos, natural de 
P i n d a m o n h a n g a b a /
SP, nascida na data 

de 20 de dezembro 
de 1958, residentes e 
domiciliados Taubaté-
SP.
A  habilitante é natural de 
Taubaté-SP, nascido a 
20 de setembro de 1988, 
de profissão analista de 
laboratório, residente 
em Taubaté/SP, filha de 
JOÃO ILAIR REZENDE, 
c o m e r c i a n t e , 
nacionalidade brasileira, 
61 anos, natural de 
Redenção da Serra/
SP, nascido na data 
de 30 de agosto de 
1959 e de REGINA 
CELIA REZENDE, 
c o m e r c i a n t e , 
nacionalidade brasileira, 
55 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascida na 
data de 13 de setembro 
de 1965, residentes e 
domiciliados Taubaté-
SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , GLAUBER 
GILCEMAR LINGEARDI 
e SUELEN DE FÁTIMA 
ABREU, 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 
24 de setembro de 1983, 
de profissão operador 
de produção, residente 
em Taubaté/SP, filho 
de JOSÉ BENEDITO 
LINGEARDI, 63 anos, 
natural de Redenção 
da Serra-SP, nascido 
na data de 10 de 
agosto de 1957 e de 
CLEUSA APARECIDA 
LINGEARDI, 63 anos, 
natural de Redenção da 
Serra-SP, nascida na 
data de 20 de fevereiro 
de 1958, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 14 de dezembro de 
1989, de profissão 
do lar, residente em 
Taubaté/SP, filha de 
JOSÉ APARECIDO DE 
ABREU, 61 anos, natural 
de Taubaté-SP, nascido 
na data de 20 de agosto 
de 1959 e de MARIA 
APARECIDA CESÁRIO 
DE ABREU, 54 anos, 
natural de Redenção 
da Serra-SP, nascida 
na data de 03 de julho 
de 1966, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 

do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , MATHEUS 
GUEDES RODRIGUES 
e THAÍS CAROLINE DA 
SILVA 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 05 de setembro de 
1991, de profissão 
inspetor de riscos, 
residente em Taubaté/
SP, filho de ANDRÉ 
LUIZ RODRIGUES, 
a u t o n o m o , 
nacionalidade brasileira, 
56 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascido na 
data de 26 de setembro 
de 1964, residente e 
domiciliado Ubatuba/
SP e de SILVIA MOTA 
GUEDES, do lar, 
nacionalidade brasileira, 
53 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascida na 
data de 08 de janeiro 
de 1968, residente e 
domiciliada Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 29 de outubro de 
1993, de profissão 
tatuadora, residente 
em Taubaté/SP, filha de 
EDMILSON ALVES DOS 
SANTOS, encarregado 

de manutenção, 
nacionalidade brasileira, 
50 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascido 
na data de 14 de 
dezembro de 1970 e 
de ANA PAULA DA 
SILVA SANTOS, do lar, 
nacionalidade brasileira, 
50 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascida 
na data de 25 de junho 
de 1970, residentes e 
domiciliados Taubaté-
SP.

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

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
fixado em Cartório 

no lugar de costume, 
e enviada cópia para 

ser publicada pela 
Imprensa Local.

Taubaté, 16 de junho 
de 2021

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

AVISO DE SORTEIO E COMPOSIÇÃO DA  
SUBCOMISSÃO TÉCNICA 

 
CONCORRÊNCIA N° 02/2021 

“Contratação de agência para prestação de serviços de publicidade” 

A presidente da Comissão Permanente de Licitações da Universidade de 
Taubaté (Autarquia Municipal) informa que realizará no dia 29/06/2021, às 
09h30, na Sala de Licitações, situada à Avenida Nove de Julho, nº 246, 
Centro, Taubaté/SP, a sessão pública para sorteio dos profissionais que irão 
compor a Subcomissão Técnica que irá proceder à análise e julgamento das 
proposta técnicas a serem apresentadas no âmbito da Concorrência Pública 
nº 02/2021, que tem por objeto a Contratação de agência para prestação de 
serviços de publicidade. Serão sorteados, juntamente com seus respectivos 
suplentes, 04 (quatro) nomes dentre os profissionais que mantém vínculo e 
02 (dois) nomes dentre aqueles que não mantém vínculo com a 
Universidade de Taubaté. Profissionais com vínculo inscritos: Andreia 
Gomes Aragão; Annie Caroline Barbosa Santos, Francini Ferreira de Melo, 
Helen Francis Silva, Ivone Rodrigues da Silva, Josué Marcos de Oliveira 
Brazil, Lourival da Cruz Galvão Júnior, Luiz Guilherme de Britto Arduino, 
Marcelo Pedroso Bastos, Mariana Amábilis Lucio, Monica Franchi 
Carniello, Renata Barradas de Moraes, Thiago Vasquez Molina e Viviane 
Fushimi Velloso. Profissionais sem vínculo inscritos: Carlos Afonso de 
Santis Teixeira, Cecília Costa Guimarães, Kelma de Queiroz Jucá de Souza, 
Marcela Lourenço Bohler, Marcelo Oliveira Ramos, Mayra Neves Salles de 
Carvalho, Raffael Gonçalves Cavalheiro e Thiago Gustavo de Castro e 
Silva. Outras informações pelos telefones (0xx12) 3632-8362/3632-7559. 
Márcia Regina Rosa – Presidente da Comissão Permanente de Licitações. 
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O desafio 
da universalização 
do saneamento 
básico no Brasil

O ano passado e este ano têm sido mar-
cados por desafios sem precedentes 
devido à pandemia global da covid-19. 
Apesar dos percalços, o governo brasi-
leiro aprovou uma legislação inovadora 
com o intuito de transformar o setor de 
saneamento básico que tem enfrentado 
grandes dificuldades historicamente.

A crise da COVID-19 destacou a neces-
sidade urgente de o Brasil melhorar a 
qualidade dos serviços de saneamento e 
garantir a distribuição de água potável e 
a coleta e o tratamento de esgoto para 
toda a população. Para isso, o governo 
federal respondeu com a aprovação Lei 
14.026, em 15 de julho de 2020, que 
estabelece um novo marco legal de sa-
neamento (Novo Marco Legal) que visa 
universalizar os serviços de saneamento 
em todo o País até 2033, com mais in-
vestimentos da iniciativa privada.

Hoje, a distribuição de água potável 
atende 84% da população do país, en-
quanto os serviços de tratamento de 
esgoto estão disponíveis para apenas 
54% dos habitantes. Isso significa que 
34 milhões de brasileiros - o equivalen-

te a 90% da população do Canadá - não 
têm acesso à água potável, enquanto 97 
milhões de brasileiros - o equivalente 
a 145% da população do Reino Unido - 
não dispõem de serviços adequados de 
coleta e tratamento de esgoto.

O governo estabeleceu, no Novo Marco 
Legal, a meta de ampliar os serviços de 
distribuição de água potável para 99% 
da população, além de expandir a cober-
tura dos serviços de coleta e tratamento 
de esgoto para 90% dos brasileiros até 
2033, a criação de novas normas regu-
latórias em nível nacional para a presta-
ção dos serviços de saneamento e o fim 
do monopólio das empresas estatais de 
saneamento, abrindo o setor para ope-
radores privados.

O novo marco estabelece que a Agência 
Nacional de Águas e Saneamento Bási-
co (ANA) deverá instituir novas normas 
de referência nacionais que deverão ser 
seguidas pelas agências reguladoras 
existentes, relacionados a requisitos 
de qualidade e eficiência que regem os 
serviços, a manutenção e a operação de 
sistemas; regulação de tarifas; padro-
nização de instrumentos contratuais, 
metas de universalização, contabilidade 
regulatória, cálculo de indenizações e 
regras de vencimento.

Essas novas normas nacionais para ser-
viços de saneamento ajudarão a reduzir, 
significativamente, os riscos regulató-
rios para os investidores. Atualmente, o 
setor de saneamento no Brasil tem mais 

de 70 agências reguladoras municipais, 
intermunicipais ou estaduais, cada uma 
delas com suas próprias regras, elevan-
do, assim, significativamente, a comple-
xidade e o custo da operação na presta-
ção desses serviços.

Vale lembrar que a Constituição Bra-
sileira define que cada município é o 
responsável pela prestação de serviços 
de saneamento, e, desde a década de 
1970, quando empresas estatais de sa-
neamento foram criadas em cada um 
dos 26 estados brasileiros e no Distrito 
Federal, a grande maioria dos municí-
pios brasileiros assinou contratos de 
concessão para a prestação dos serviços 
de saneamento com a estatal do respec-
tivo estado. Desde então, os contratos 
de concessão vinham sendo renovadas 
com a empresa estatal sem concorrên-
cia, por meio dos chamados Contratos 
de Programa, criando um monopólio 
para essas 27 estatais.
Com a Nova Lei de Saneamento, torna-
se obrigatório que os municípios reali-
zem licitações públicas para a contra-
tação de novos contratos de concessão, 
permitindo a participação de quaisquer 
operadores públicos ou privados na con-
corrência, quebrando o monopólio das 
empresas estatais de saneamento na 
prestação desses serviços à população 
em todo o território nacional.

Desde que o Novo Marco Legal foi apro-
vado, já houve quatro leilões relevan-
tes e exitosos nos estados de Alagoas 
(Concessão de Saneamento da Região 

Metropolitana de Maceió), Espírito San-
to (PPP de Tratamento de Esgoto Caria-
cica e Viana), Mato Grosso do Sul (PPP de 
Tratamento de Esgoto do Matogrosso do 
Sul) e Rio de Janeiro (3 blocos de Con-
cessão de Saneamento), que arrecada-
ram outorgas de mais de R$ 25 bilhões 
e garantiram investimentos de mais de 
R$ 33 bilhões para a universalização dos 
serviços de saneamento nas respectivas 
regiões de atuação.

Olhando para o futuro próximo, cinco 
processos de licitação de concessões de 
saneamento estão previstos ainda este 
ano nos estados do Acre, Amapá, Rio 
Grande do Sul e Ceará, e devem deman-
dar investimentos que somam mais de 
R$ 16,3 bilhões para a universalização 
dos serviços de saneamento para mais 
de nove milhões de pessoas nesses qua-
tro estados.
Ressaltamos que a universalização dos 
serviços de saneamento básico no Bra-
sil até 2033, somente será possível por 
meio de uma participação muito maior 
de investidores privados, sejam locais 
ou internacionais. 

Por isso, o governo brasileiro está to-
mando as medidas necessárias para re-
gulamentar e implementar com eficiên-
cia as principais normas regulatórias em 
todo o país a partir deste ano, conforme 
estabelecido no Novo Marco Legal.

*Por Maurício Endo - 
Sócio líder do setor de governo da KPMG

A música pode ser 
uma aliada neste 
tempo de pandemia 

Você já parou para perceber os sons 
ao seu redor? Experimente fazer isso 
agora! Feche os olhos, inspire e expi-
re com calma, sinta o ambiente onde 
você está. Somos rodeados por sons, 
que muitas vezes não notamos, mas 
que agem diretamente sobre nossas 
emoções. E, somente quando silen-
ciamos, podemos prestar atenção ao 
som de tudo que está acontecendo à 
nossa volta. 

Desde o início da pandemia, estamos 
sendo bombardeados por muitas in-
formações, vindas das redes sociais, 
dos meios de comunicação, que pro-
vocam um imenso “barulho” dentro 
de nós. Sem perceber, muitas vezes, 
somos acometidos por uma inquie-
tação que nos tira a paz e nos deixa 
angustiados, aflitos. 

Mas a música tem o poder de in-
fluenciar nossos sentimentos. Prin-
cipalmente nesses momentos em 
que precisamos encontrar algum 
alento, a música pode tanto nos 
acalmar como nos agitar ainda mais. 
Tendo essa consciência, precisamos 
usá-la ao nosso favor e para o nosso 
bem, porque age como um remédio 
para a alma e também para o corpo, 

pois reflete ou interfere inclusive 
na nossa fisiologia. 

Por exemplo, quando vamos fazer um 
exercício físico, provavelmente esco-
lhemos uma música agitada para nos 
ajudar a ter mais ânimo e disposição. 
Enquanto as músicas mais tranquilas, 
com batidas mais calmas, nos favo-
recem a encontrar quietude e paz in-
terior, nos ajudando a rezar, refletir, 
meditar ou ter mais atenção para lei-
turas e estudos. 

Quando Elias buscou estar a sós com 
Deus (1Reis 19, 11-12), ele O escutou 
e encontrou na brisa leve. Da mesma 
forma, convido você a fazer a experi-
ência de escolher para seus momen-
tos a sós com Deus, uma música que 

te acalme e inspire sentimentos bons. 
Certamente você perceberá como a 
sua oração acontecerá de forma mais 
tranquila e natural, assim como seus 
pensamentos serão mais cheios de 
esperança e paz. Até mesmo para 
dormir e ter um sono mais produtivo, 
a música mais tranquila ajuda a acal-
mar o nosso interior, como uma canti-
ga de ninar. 

Em meio aos desafios enfrentados 
neste tempo de pandemia, que a mú-
sica seja a nossa aliada. Aproveite os 
benefícios que ela pode trazer para a 
sua vida!

*Por Cristian Lopes - 
Missionário da Comunidade Canção 

Nova e tecladistados colégios 
do Grupo Positivo

Dificuldade para 
empreender no 
Brasil 
No último ano, a pandemia de CO-
VID-19 afetou duramente diversos se-
tores do País, principalmente a saúde, 
alguns comércios e a educação. Diver-
sas pessoas foram demitidas e com o 
desemprego em alta, viram no empre-
endedorismo uma oportunidade de 
ganhar sua renda e crescer financeira-
mente. Contudo, muitas se deparam 
com a dura realidade que é empreen-
der no Brasil.

De acordo com o ranking Doing Busi-
ness 2020, pesquisa feita pelo Banco 
Mundial para analisar os países com 
mais facilidade para fazer negócios, 
o Brasil ocupa a 124ª posição entre 
190 países, mostrando-se um dos 
mais difíceis para empreender. Nova 

Zelândia, Singapura, Hong Kong, Dina-
marca, Coreia do Sul e Estados Unidos 
lideram o ranking, sendo os melhores 
países do mundo para abrir uma em-
presa.

Mas afinal, o que torna o Brasil um país 
tão difícil para empreender? Uma das 
causas é o grande período de cerca de 
80 dias com diversas etapas burocráti-
cas para conseguir abrir uma empresa 
formalizada. 

Até mesmo para o microempreende-
dor a regulamentação não é tão rá-
pida, pois além de se cadastrar como 
Microempreendedor Individual (MEI), 
é preciso ter a autorização da prefeitu-
ra da cidade para ser oficializado, pro-
cesso que pode demorar alguns dias 
dependendo do município.

Os altos impostos também são um 
empecilho, além dos tributos federais 
como o COFINS, PIS, CSLL e IRPJ, ainda 
existem taxas estaduais e municipais 
que impactam diretamente o fluxo 

de caixa do empreendedor brasileiro. 
Outro estudo realizado pelo Banco 
Mundial concluiu que são necessárias 
2600 horas trabalhadas por ano para 
conseguir arcar com toda a tributação 
do Brasil.

Em comparação com os Estados Uni-
dos, uma das maiores economias do 
mundo, o processo de abertura de uma 
empresa é menos burocrático e com 
carga tributária reduzida. Estima-se 
que o tempo para ter um negócio re-
gularizado na maioria dos estados é de 
dois a cinco dias úteis, no mais tardar, 
20 dias, dependendo do estado.

A barreira de dificuldades para empre-
ender no Brasil faz com que os empre-
endedores pensem em internacionali-
zar seus negócios para além de terem 
a chance de lucrar mais, não precisa-
rem passar por tamanha burocracia. 
Para abrir uma empresa nos Estados 
Unidos, por exemplo, não é preciso 
sequer estar em solo americano. 

As regras trabalhistas, tributárias e 
empresariais do país também contri-
buem bastante para o sucesso do em-
preendimento. Uma característica im-
portante e diferente do Brasil é que os 
impostos da empresa são pagos pelos 
sócios na proporção dos lucros auferi-
dos anualmente.

Se o Brasil não reformular sua política 
tributária e diminuir a burocracia, vai 
ficar cada vez mais para trás quando se 
trata de empreendedorismo, afastan-
do não apenas seus cidadãos a abrirem 
seus próprios negócios e contribuírem 
para o crescimento do país, mas tam-
bém distanciando empreendedores 
de outros países a investirem aqui, se 
tornando assim um país isolado nos 
negócios.

*Por Renato Alves - 
Diretor de Expansão da Bicalho 

Consultoria Legal, empresa especializada 
em migração, internacionalização 

de negócios e franquias
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a chegada da pandemia fez com que 
muitas empresas aderissem ao home 
office para preservar a saúde de 
seus colaboradores e não expô-los 
ao coronavírus. com isso, trabalhar 
em casa se tornou mais prático e li-
bertador para muitas pessoas. Por 
outro lado, o excesso de cobrança 
para manter o nível de qualidade de 
trabalho, a solidão por não estar ro-
deada de pessoas e não saber lidar 
com as atividades pessoais e profis-
sionais juntas, começaram a se tornar 
massacrantes.

Pensando em ajudar a manter a saú-
de mental em ordem durante este 
período de trabalho remoto, Grazi 
Piva, diretora executiva de Gente, 
Gestão e cultura, da edc Group, 
consultoria de rH e outsourcing de 
serviços especializados, desenvol-
veu orientações e reflexões de como 
fazer para se adaptar ao home office 
de forma saudável, ter um dia produ-
tivo e não sofrer com a rotina diária 
dentro de casa. ela explica que o iso-
lamento social já pode ser um fator 
que desperta movimentos negativos. 

“Solidão e excesso de trabalho estão 

Saúde 
mental: como 
manter a boa 

produtividade 
no home office

relacionados a aumento de casos de es-
tresse, ansiedade e depressão. Por isso, 
é fundamental manter uma rotina e se 
desconectar quando necessário”, explica. 
Confira as dicas:

• Tenha rotina - Organize a sua rotina 
de trabalho como se estivesse sendo 

exercida presencialmente. com uma de-
finição específica para iniciar e finalizar 
o expediente, será mais fácil administrar 
o trabalho home office e ter períodos de 
descanso. Para pais e mães, tal organiza-
ção é fundamental para que as crianças 

também tenham um tempo de convivên-
cia com eles. não está fácil para ninguém 
e não existe receita mágica, mas a rotina 

será sempre uma grande aliada.

• Estabeleça metas - No trabalho home 
office existem horários mais flexíveis, 
que podem nos levar à procrastinação 

ou excesso de jornada. Por este motivo, 
é importante que você defina metas que 
devem ser cumpridas em determinados 
períodos, como número de atividades 

que serão executadas em um dia ou em 
um período. assim, você saberá gerir o 

seu dia de uma maneira que não lhe faça 
ultrapassar seu período de trabalho ou 
ser imprudente com os seus compro-

missos profissionais. Tenha sempre uma 
comunicação clara com seus gestores e 

pares, e preze pelo equilíbrio.

• Aprenda a dizer não! - O não possibili-
ta você chegar mais perto daquilo que 

deseja e coloca você como protagonista 
da sua história. Quando aprendemos 

dizer não, aquele espaço para terceirizar 
a culpa para o outro some, pois já não 
existe mais alguém pautando a nossa 

existência, ou seja, você assume as suas 
rédeas. Por que você não diz não?

• Tenha uma estação de trabalho - O 
home office não precisa significar que 

toda a residência se tornou um lugar de 
trabalho. é importante que exista uma 

divisão espacial que indique o momento 
de trabalho e ter uma estação que contri-
bui com esse processo. nela estarão seus 
documentos profissionais e as ferramen-
tas necessárias para a execução de suas 
atividades diárias. deixe sempre o local 

organizado e com sua identidade.

• Faça check-lists - Muitas vezes nos 
sentimos sobrecarregados e culpados 

com um acúmulo de tarefas. Fazer listas 
de pendências ajuda na definição de 

prioridades e na visualização de tarefas 
a serem cumpridas de uma maneira ho-

lística. em muitos casos, veremos que os 
problemas e as pendências não são tão 
extensos quanto pensávamos. Os check
-lists, além de tornar o seu trabalho mais 
produtivo, ajudarão a estabelecer as suas 
metas de produtividade, bem como rea-
lizar o registro de possíveis dificuldades 
e avanços no cumprimento das metas 

definidas. Eles podem incluir atividades 
profissionais e atividades domésticas, 

como a ida ao supermercado, a prática de 
atividades física e momentos de lazer.

• Converse - O trabalho home office pode 
gerar solidão e nos desconectar das 

pessoas. como humanos, precisamos nos 
comunicar com os outros para fortalecer-
mos nossas identidades e nos sentirmos 
parte da sociedade, afinal, somos seres 
relacionais. busque conversar com seus 

amigos, familiares e colegas de trabalho - 
em muitos casos isso também ajuda a ver 
que suas angústias são comuns a outras 

pessoas e buscar coletivamente soluções 
que tornem a rotina mais leve.

• Tenha compromissos extraprofissionais 
- a pandemia pode gerar ansiedade e 

dificultar a separação de atividades do-
mésticas, profissionais e pessoais. Sendo 
assim, é importante que você tenha uma 
agenda de atividades que não estejam 

associadas ao trabalho, como um horário 
para uma reunião virtual com os amigos, 
uma atividade com os filhos, uma ida ao 

supermercado, uma volta de bicicleta 
(quando possível), nunca esquecendo 

sua máscara de proteção.

• Invista em momentos de descontração - 
Quando compartilhamos o espaço de tra-
balho com a família e atividades domés-

ticas, podemos perder a conexão com 
nossa própria identidade. construir uma 
playlist com músicas que gostamos pode 

nos conectar com memórias afetivas e 
gerar bem-estar psíquico. além disso, leia 

bastante, pois os livros são um meio de 
nos comunicarmos com o mundo exterior 

e de nos desconectarmos de fontes de 
informações que são massivas. durante a 
leitura, podemos relaxar por meio da co-
nexão com a história e da reflexão sobre 
ela. Outro momento que tem sido muito 

investido na pandemia, é estar mais 
perto das plantas. cultivar um jardim 

ou uma horta é uma forma de contribuir 
com a adoção de práticas sustentáveis de 
cultivo, com o meio ambiente e também 

com a nossa relação com a natureza e 
com o tempo. esse período dedicado ao 
cultivo gera prazer e bem-estar e pode 

reduzir a ansiedade.

• Pratique atividade física - A prática de 
atividade física, além de promover hábi-
tos saudáveis, também contribui com a 

inserção de ações que te desvinculam da 
rotina de trabalho. Caminhar ao ar livre 
ou pedalar, por exemplo, são modos de 
desconectar a sua mente das atividades 
profissionais. Além disso, tornar a práti-
ca de atividade física um hábito deman-
dará a inserção de horários para que ela 
seja realizada, reduzindo o tempo que 
pode ser dedicado ao trabalho eletivo. 
Um corpo saudável será sempre mais 

produtivo.

• Alimente-se de maneira saudável e 
faça pausas - Quando temos hábitos 
alimentares não saudáveis, optamos 
pelo consumo de alimentos que são 
preparados de maneira instantânea, 

como fast-foods e comidas congeladas. 
Com isso, muitas vezes não utilizamos a 
pausa para o almoço de maneira adequa-
da. Quando nossas refeições incluem ali-
mentos saudáveis, como saladas e grãos, 
nossos hábitos de consumo também são 
modificados e passam a incluir o ritual 

de se sentar à mesa e realizar a refeição 
de maneira mais lenta. Esse processo 
é um meio de melhoria dos hábitos 

alimentares, redução da ansiedade e de 
descanso. Levantar-se, andar pela casa, 
pegar uma água ou um café, contribui 

com a inserção de pausas durante o 
trabalho, que são necessárias para que 

sejam mantidas as condições ergonômi-
cas adequadas ao trabalho.

• Seja original e desconecte-se - Não 
sermos nós mesmos pode ser muito 

exaustivo. Seja fiel a sua própria identi-
dade, valores e essência. Viver somente 
para se encaixar em dinâmicas, grupos 

e situações, constroem muitas emoções 
negativas e acabam com o nosso humor 
e saúde. Então, olhe para dentro, conhe-
ça seus limites, paixões e sonhos. Tenha 
claro o que você quer para você. Isso não 
é egoísmo e sim sinônimo de bem-estar 
e vitalidade. Outro ponto é: desconecte-
se um pouco, pois diariamente, recebe-

mos um número imenso de informações. 
No caso do trabalho, quando temos os 

e-mails e contatos profissionais em nos-
sos telefones, se torna difícil evitar dar 
respostas de maneira imediata. Sendo 
assim, é importante ter um momento 

de desconexão de redes sociais e caixas 
de e-mail que estejam relacionadas ao 
trabalho, para que possamos viver para 
além dele. Diminuir as notificações dos 

smartphones e estabelecer horários 
para uso de e-mails, pode ser uma ótima 

estratégia.
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