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Consumidor 
brasileiro 

volta a gastar 
em 2021

Após um ano marcado 
por prejuízos irreparáveis 
na maior parte dos setores 
econômicos do Brasil — e 
mesmo que ainda viven-
ciando a pandemia —, o 
consumo das famílias deve 
recuperar parte do seu fô-
lego e movimentar cerca 
de R$ 5,1 trilhões ao longo 
deste ano — o que repre-
senta um aumento de 3,7% 
em relação a 2020, a uma 
taxa também positiva de 
3,17% do PIB. A estimativa 
é do estudo IPC Maps 2021, 
especializado há quase 30 
anos no cálculo de índices 
de potencial de consumo 
nacional, com base em da-
dos oficiais.Segundo Mar-
cos Pazzini, responsável 
pela pesquisa, o crescimen-
to esperado para este ano é 
satisfatório, já que as per-
das registradas em 2020, 
em função do isolamento 
social imposto pela pande-
mia, vão demorar para ser 
esquecidas. “Aos poucos, 
os brasileiros tentam vol-
tar à rotina normal, e é isso 
que estimulará o consumo 
em 2021”, aposta.
A pesquisa mostra que, em 
momentos de crise como a 
do ano passado, mercados 
já consolidados tendem a 
reagir com maior facilidade 
e a se recuperar mais rapi-
damente do que os meno-
res e/ou fora dos grandes 
centros. É por esse motivo 
que, as 27 capitais, após se-
guidas perdas, passarão a 
conquistar espaço no con-
sumo nacional, responden-
do por 29,3% do total de 
gastos. Assim, enquanto o 
interior também avançará, 
com 54,9%, a participação 
das regiões metropolitanas 
deverá cair para 15,8% nes-
te ano.

Economia: 
elevação 

do PIB
Com base em consultas a ins-
tituições financeiras, o Banco 
Central elevou de 4,85% para 5% 
a projeção de expansão do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), que é a 
soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país, para 2021. 

As estimativas constam do bole-
tim Focus de ontem (21), divul-
gado semanalmente pelo BC, 
com a projeção para os princi-
pais indicadores econômicos. 
Para 2023 e 2024, o mercado fi-
nanceiro a projeção é de expan-
são do PIB em 2,50%. Para 2022, 
houve um recuo na expectativa, 
com um crescimento anual me-
nor do que o projetado há uma 
semana. A projeção caiu de 2,2% 
para 2,1%.

A previsão do mercado finan-
ceiro para o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) deste ano subiu de 5,82% 
para 5,90%. Para 2022, a estima-
tiva de inflação se manteve em 
3,78%. Tanto para 2023 como 
para 2024, a previsão para o ín-
dice se mantém em 3,25%. 

A estimativa para 2021 supera 
o limite da meta de inflação que 
deve ser perseguida pelo BC. O 
centro da meta, definida pelo 
Conselho Monetário Nacional, 
é de 3,75%, com intervalo de to-
lerância de 1,5 ponto percentual 
para cima ou para baixo. Ou seja, 
o limite inferior é de 2,25% e o 
superior de 5,25%.

O centro da meta de inflação 
para 2022 é 3,50% e para 2023, 
3,25%, com intervalo de tolerân-
cia de 1,5 ponto percentual para 
os dois anos.

Bolsonaro tira a máscara 
e ofende jornalista 
durante visita no 
Vale do Paraíba

Pág. 04



COVID: parceria 
para abertura 
de novos leitos
A Prefeitura de Taubaté assinou um 
termo de cooperação mútua com 
a Prefeitura de Campos do Jordão 
para a abertura de 26 leitos de en-
fermaria e 14 leitos de UTI para o 
enfrentamento da COVID-19 nos 
dois municípios.

Os leitos ficarão disponíveis no 
Complexo Municipal de Saúde de 
Campos do Jordão para atendimen-
to de pacientes da Serra da Manti-
queira e da região de Taubaté.

Com o apoio do Governo do Estado 
de São Paulo a assinatura deste ter-

mo foi o primeiro passo que permi-
tirá aos dois municípios trabalha-
rem juntos com a abertura destes 
40 novos leitos.

A Prefeitura de Taubaté e a de Cam-
pos do Jordão farão o aporte e so-
licitarão ao Governo do Estado de 
São Paulo, por meio das suas Se-
cretarias de Saúde, os recursos para 
pleitear os custeios desses novos 
leitos.

A campanha de vacinação contra a 
COVID-19 realizada no último final 
de semana em Taubaté imunizou 
quase cinco mil pessoas somando 
as ações realizadas no sábado e 
domingo. Ao todo, 4.925 pessoas 
entre 53 e 54 anos, além de profis-
sionais de saúde receberam a dose.

No sábado, a campanha atingiu 

1.101 profissionais da saúde da 
rede particular que, ainda não ti-
nham recebido a dose em outras 
duas oportunidades, onde houve 
aplicação de doses para este grupo. 
Já no domingo, 3.824 pessoas en-
tre 53 e 54 anos receberam a vaci-
na. Com esses dados, Taubaté soma 
100.848 pessoas vacinadas com a 
1° dose, sendo que 40.427 já rece-
beram a 2° dose.
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investimentos 
na região

na última sexta-feira (18), 
o governador João doria 
visitou o Vale do Paraíba e 
durante agenda na região 
anunciou novos investi-
mentos para cidades da 
rM Vale e litoral norte.

no tema habitação, o es-
tado autorizou a ordem de 
serviço para urbanização 
de 36 lotes de empreen-
dimento da modalidade 
“nossa casa – cdHu”, no 
município de Guaratin-
guetá e autorizou aporte 
de recursos da modalida-
de “nossa casa – apoio” 
para fomentar a constru-
ção de 77 unidades do re-
sidencial itália, também 
em Guaratinguetá. 

na área de transportes, 
foram liberados r$ 136 
milhões do “Programa 
estrada asfaltada” para 
recuperação de rodovias. 
no total, 16 estradas da 
região vão receber os ser-
viços de conserva espe-
cial. ao todo, serão recu-
perados 113 quilômetros 
de estradas que passam 
pelas cidades de tauba-
té, areias, cunha, Jacareí, 
lavrinhas, Monteiro lo-
bato, Pindamonhangaba, 
São bento do Sapucaí, São 
José do barreiro, São luiz 
do Paraitinga, São Sebas-
tião e tremembé.

O Governo de SP autori-
zou, através do programa 
Viva o Vale, a formaliza-
ção de convênios entre a 
Secretaria de desenvolvi-
mento regional, por meio 
da agemVale (agência 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e litoral norte). 
Os municípios da região 
serão contemplados pelo 
programa para a infraes-
trutura de videomonito-
ramento com o sistema 
“detecta”. deverão ser 
liberados r$ 3 milhões 
para a execução dos ser-
viços nos 17 municípios 
localizados no Vale Histó-
rico e Vale da fé.

no âmbito da proteção 
social e segurança ali-
mentar foi realizada a 
entrega de vouchers para 
a retirada de cestas bási-
cas por meio do programa 
alimento Solidário, que 
beneficiarão moradores 
em situação de vulnera-
bilidade em dez cidades 
do Vale do Paraíba. doria 
também anunciou a cria-
ção de uma unidade do 
bom Prato em Jacareí. 

Por fim, o governador 
fez o descerramento de 
placas para inauguração 
das obras de ampliação 
da capacidade de abas-
tecimento de água e de 
coleta e tratamento de 
esgoto nos municípios de 
caçapava e tremembé. O 
investimento total foi de 
r$ 2,66 milhões, com be-
nefício direto para 13 mil 
moradores das regiões 
atendidas.

Na tarde des-
ta terça-feira 
(22) os ve-
readores se 

reúnem a partir das 16h 
na Câmara Municipal 
de Taubaté para reali-
zarem a 16ª Sessão Or-
dinária. Em pauta, es-
tará a discussão de sete 
itens, sendo três deles 
em segunda e outros 
três em primeira vota-
ção, além de um item 
que será definido em 
votação única. 

Primeira 
Votação

Dentre os itens a serem 
discutidos em primeira 
votação está o Projeto 
de Lei Complementar 
nº 1/2021, de autoria do 
vereador Douglas Car-
bonne, que altera artigo 

da Lei Complementar 
nº 7 de 17 de Maio de 
1991, para regulamentar 
o resgate de animais de 
médio e grande porte 
pelo proprietário. 

Também em primeira 
votação, será debatido o 
Projeto de Lei Ordinária 
nº 1/2020, de autoria do 
Prefeito Municipal, que 
dispõe sobre a concessão, 
a título oneroso, de imó-
veis de propriedade da 
Universidade de Tauba-
té, e outras providências.

Outro item a ser discuti-
do pela primeira vez é o 
Projeto de Lei Ordinária 
nº 28/2021, de autoria 
dos vereadores Adriano 
Coletor Tigrão e Talita 
Cadeirante, que dispõe 
sobre o acesso online a 
informações referentes 

aos Conselhos Munici-
pais de Taubaté.

Segunda Votação

Dos três itens em segun-
da votação, dois deles 
são relacionados a de-
nominação de nome de 
rua e museu e um item 
voltado à área da edu-
cação.

De autoria do Prefei-
to, serão debatidos os 
do Projetos de Lei Or-
dinária nº 121/2020 e 
do Projeto de Lei Ordi-
nária nº 121/2020 que 
denomina Rua Coronel 
Irayba de Paula Rosa e 
do Museu da Agricultu-
ra Professor Osny Guar-
nieri Filho.

Também de autoria do 
Poder Executivo, acon-

tecerá a votação do 
Projeto de Lei Comple-
mentar nº 10/2021, que 
altera o Art. 8º da Lei 
Complementar nº 180, 
de 21 de dezembro de 
2007 modificando os 
requisitos para a consti-
tuição de cargos docen-
tes na Rede Municipal 
de Ensino.

Votação 
Única

O último item a ser de-
batido será o de vota-
ção única do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
10/2021, de autoria do 
Vereador Jessé Silva, 
que concede o Título de 
Cidadão Taubateano ao 
senhor Luiz Gabriel dos 
Santos, que há mais de 
seis décadas trabalha no 
comércio da cidade.

EM DISCUSSÃO

Sessão Ordinária terá 
sete itens em pauta 
nesta terça-feira
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Cidade 03

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Com pouco mais de 
6.700 habitantes e um 
território de 184,4 
km², o município de 

Jambeiro é o destaque da RM-
Vale no ranking nacional de ci-
dades inseridas no conjunto de 
objetivos de desenvolvimento 
sustentável (ODS) criados pela 
Organização das Nações Uni-
das (ONU). Ao todo, 12 cidades 
da região integram a lista das 
100 melhores classificadas em 
todo o país. 

O ranking regional foi organi-
zado pelo coordenador adjunto 
do mestrado profissional em Ci-
ências Ambientais da Universi-
dade de Taubaté, Prof. Dr. Pau-
lo Fortes Neto. Além de liderar 
o ranking regional, Jambeiro é 
apontada como a 6ª cidade do 
país. Já o município de Taubaté 
ocupa a 11ª posição em escala 
regional e a 78ª cidade no Brasil. 

O pesquisador elaborou o 
ranking a partir do Índice de 
desenvolvimento sustentável 
das cidades – Brasil (IDSC-BR), 
ferramenta criada pelo Instituto 
cidades sustentáveis em parce-
ria com o Sustainable develop-
ment solutions network (SDSN) 
e o Centro brasileiro de análise 
e planejamento (Cebrap). 

“Nestes seis anos após a im-
plantação da Agenda 2030, os 
objetivos ainda não tinham sido 
auditados para verificar como 

as administrações públicas no 
Brasil estão atuando para o 
atendimento das 17 ODS”, afir-
ma o professor Paulo Fortes. 

O IDSC-BR é uma ferramenta 
desenvolvida para estimular e 
monitorar o cumprimento dos 
17 ODS em 770 cidades brasilei-
ras em sua primeira edição. 

A metodologia foi elaborada 
com base em mais de 80 indi-
cadores e o Índice atribui, para 
cada município, uma pontuação 
específica por objetivo e outra, a 
pontuação final de classificação 
das cidades, para o conjunto 
dos 17 ODS.  

“De um conjunto de 88 indica-
dores, Jambeiro ganhou a co-
loração verde em 35 deles, en-
quanto Taubaté, por exemplo, 
atingiu essa coloração em 25 in-
dicadores”, indicou o professor. 

Com esse primeiro mapeamen-
to, o Prof. Paulo Fortes avalia 
que as gestões municipais ga-
nham uma importante ferra-
menta para orientar políticas 
públicas e para definir referên-
cias e metas para integração à 
mais avançada agenda global 
de desenvolvimento sustentá-
vel. 

Confira ao lado a tabela com a 
classificação e a pontuação das 
cidades da RMVale e Litoral 
Norte.

meio Ambiente: 
Vale e litoral 
se destacam 
em ranking 
nacional

12 cidades da região integram a lista das 100 melhores classificadas no país
Cidades  Classificação 

Nacional  
Pontuação  

1 - Jambeiro  6o  69,31  
2 - Silveiras   12o  68,12  
3 - Santo Antônio do Pinhal  19o  66,97  
4 - Ilhabela  23o  66,36  
5 - Campos do Jordão  31o  66,01  
6 - São Bento do Sapucaí  37o  65,26  
7 - São Sebastião  42o  65,13  
8 - Monteiro Lobato  50o  64,69  
9 - Caraguatatuba  63o  63,88  
10 - Cachoeira Paulista  69o  63,51  
11 - Taubaté  78o  62,87  
12 - São José dos Campos   100o  62,04  
13 - Ubatuba  103o  61,97  
14 - São Luis do Paraitinga  112o  61,65  
15 - Roseira  123o  61,37  
16 - Arapeí  127o  61,28  
17 - São José do Barreiro  134o  61,07  
18 - Lorena  139o  60,97  
19 - Jacareí  142o  60,94  
20 - Aparecida  145o  60,76  
21 - Caçapava  172o  59,94  
22 - Piquete  179o  59,84  
23 - Lagoinha  188o  59,60  
24 - Santa Isabel  197o  59,51  
25 - Pindamonhangaba  199o  59,49  
26 - Cruzeiro  201o  59,47  
27 - Guaratinguetá  218o  58,79  
28 - Guararema  226o  58,61  
29 - Santa Branca  249o  57,87  
30 - Paraibuna  256o  57,67  
31 - Bananal  271o  57,26  
32 - Tremembé  300o  56,44  
33 - Natividade da Serra  318o  55,91  
34 - Canas  321o  55,84  
35 - Redenção da Serra  373o  54,66  
36 - Potim  385o  54,51  
37 - Lavrinhas  394o  54,35  
38 - Queluz  402o  54,19  
39 - Cunha  440o  53,06  
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Turismo para Todos

A Organização Internacional de Turis-
mo Social – ISTO/OITS, da qual o SESC 
é membro desde 1980, promove entre 
hoje (22) e 25 de junho, a Semana In-
ternacional de Turismo para Todos, So-
lidário e Sustentável.

Em virtude da pandemia de COVID-19, 
o evento acontecerá de maneira onli-
ne, e as unidades do SESC espalhadas 
pelo Estado irão apresentar em suas 
plataformas digitais atividades volta-
das ao tema. 

O SESC Taubaté mostrará ao público 

o título “Visita à Aldeia Boa Vista”. O 
guia de turismo Alex Mimbi, também 
conhecido em idioma guarani como 
Karai Rembiguay, realizou uma visita 
virtual à Aldeia Boa Vista, em Ubatuba. 

Desde o início da pandemia,a aldeia 
permanece interditada para visitação 
do público. Em quatro episódios, o 
guia apresentará a aldeia e seus es-
paços, com destaque para conteúdos 
do Turismo de Base Comunitária, ele-
mentos da cultura Guarani e caracte-
rísticas do local.

As exibições acontecem 
de hoje a sexta-feira das às 

15h através das Redes Sociais 
do SESC Taubaté

ACIT

Polo da Faculdade do Comércio

Na última semana, a 
Associação Comercial 
e Industrial de Tauba-

té recebeu a visita de Wilson 
Victorio Rodrigues, diretor-ge-
ral da Faculdade do Comércio 
(FAC-SP), que veio para conhe-
cer as futuras instalações do 
polo de educação à distância 
(EAD). 

Acompanhado do gerente de 
EAD da FAC, Rodrigo Irineu, 
o diretor-geral conheceu os lo-
cais de onde serão transmitidas 
as experiências de aprendizado 
oferecidas pela instituição de 
ensino. 

A dupla da FAC foi recebida 
pelo presidente da ACIT, Ri-
cardo Vilhena, o Gerente da 
Associação, Paulo Severo, o 
Diretor de Capacitação Profis-
sional, Fernando Gonçalves e 
a Diretora de Novos Produtos 
e Tecnologia, Ana Beatriz An-
drade. 

As negociações estão em an-
damento desde março para 
que Taubaté seja o novo polo 
regional da FAC e, assim, pos-
sa oferecer todo o portfólio de 
cursos que estão em processo 
de aprovação no MEC. Inicial-
mente deverão ser oferecidos 
cinco cursos à distância: Gra-
duação em Administração de 
Empresas; Tecnologia em Ges-
tão Logística; Tecnologia em 
Gestão Comercial; Tecnologia 
em Recursos Humanos e Siste-
mas para Internet.

“Nossa intenção é ampliar a 
capacitação que já oferecemos 
na ACIT, mais ainda agora 
com curso de nível superior, 
levando ensino de qualidade 
e inovador para toda a região. 
Estamos trabalhando numa 
parceria bem próxima com a 

FACESP para oferecer sempre 
o melhor para nossos associa-
dos, auxiliando no desenvolvi-
mento da economia local e re-
gional”, afirmou o presidente 
da ACIT, Ricardo Vilhena.

Mantida pelo Instituto Paulista 
de Ensino Superior do Comér-
cio S/A, a Faculdade do Co-
mércio de São Paulo (FAC-SP) 
tem como objetivo a qualifica-
ção inovadora e inteligente do 
comércio, varejo e serviços, co-
nectando e preparando o pro-
fissional para as novas deman-
das do mundo digital.

Os alunos são inseridos em um 
ambiente empresarial, desen-
volvendo-se como gestores e 
empreendedores que dominam 
as necessidades do mercado.

A Faculdade do Comércio de 
São Paulo (FAC-SP) é uma ini-
ciativa da Federação das Asso-
ciações Comerciais do Estado 
de São Paulo (FACESP), en-
tidade que congrega mais de 
420 Associações Comerciais em 
todo o Estado de São Paulo e 
que está presente em um uni-
verso de 200 mil empresários 
e empreendedores associados, 
em parceria com a Associa-
ção Comercial de São Paulo 
(ACSP), entidade com mais de 
125 anos, independente de go-
vernos e sem fins lucrativos, 
dedicada à representação dos 
empresários, empreendedores 
e à defesa da democracia e da 
livre iniciativa.

Maiores informações 
sobre a FAC e os cursos 

podem ser obtidas no site: 
www.facsp.com.br/, telefone 

(11) 974390881 ou ainda 
através do e-mail: contato

@facsp.com.br

mantida 
pelo 

instituto 
Paulista de 

ensino 
Superior 

do Comércio 
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REgIÃO

Bolsonaro tira a máscara e ofende
jornalista em Guarantiguetá

Visivelmente irritado, com 
relação aos protestos rea-
lizados no último sábado 
(19) contra o governo fede-
ral, onde manifestantes de 
diferentes estados foram 
as ruas pedindo a saída do 
presidente, Jair Bolsona-
ro mandou uma repórter 
da TV Vanguarda e inte-
grantes da própria equi-
pe do governo calarem 
a boca, tirou a máscara e 
reclamou dos órgãos de 
imprensa durante uma en-
trevista após a formatura 
de sargentos da Aeronáu-
tica realizada ontem (21), 
em Guaratinguetá. “Essa 
Globo é uma merda. Vo-
cês são uma porcaria de 
imprensa”, disse. O presi-
dente já demonstrava um 
certo desconforto após ser 
lembrado que foi multado 
pelo Governo de São Paulo 
por não usar máscara.

Ao ser questionado, Bol-
sonaro mandou a repór-
ter calar a boca. “Cala sua 
boca, vocês fazem um jor-
nalismo canalha que não 
ajuda em nada. Vocês des-
troem a família brasileira, 
destroem a religião brasi-
leira. Vocês não prestam”, 
disse.

Ainda durante entrevista, 
Bolsonaro tirou a máscara 
repentinamente. “Vocês 
acham que vou me consul-
tar com o Willian Bonner 
ou com a Míriam Leitão so-
bre esse assunto?. Me bo-
tem no Jornal agora. Estou 
sem máscara em Guaratin-
guetá. Está feliz agora?”, 
questionou. “A TV Globo 
não presta. É um péssimo 
órgão de informação. Você 
tinha que ter vergonha na 
cara por prestar um servi-
ço porco desse”, finalizou.

O presidente lamentou 
as mortes e ressaltou que 
sempre defendeu o trata-
mento precoce. “Lamento 
todos os óbitos. É uma dor 
na família. Desde o come-
ço, o governo federal teve 
coragem de falar em tra-
tamento precoce. Como 
está sendo conduzida essa 
questão parece até que é 
melhor se consultar com 
jornalistas do que com mé-
dicos”, ironizou. O presi-
dente afirmou que é a pri-
meira vez na história que 
se busca atender pessoas 
depois de estarem hospita-
lizadas. “Sempre se falou 

em tratamento precoce, 
tanto para mulher, quanto 
para os homens. Os mé-
dicos sempre falam dessa 
maneira. Não sei porque 
no Brasil não se pode falar 
de tratamento precoce”, 
reclamou.

Bolsonaro disse que é uma 
prova viva de que o tra-
tamento funciona. Sobre 
o não uso de máscara, ele 
disse que as pessoas de-
vem fazer o que bem en-
tenderem. “Eu estava com 
capacete a prova de balas 
durante passeio de moto-
cicleta em São Paulo no úl-
timo dia 12. Então, vou ser 
multado toda vez que an-
dar de moto? Sou alvo de 
canalhas. Eu chego como 
quiser, aonde eu quiser. Se 
você não quiser usar más-
cara, então não usa”, afir-
mou.

O presidente voltou a afir-
mar que existe um docu-
mento do TCU (Tribunal 
de Contas da União) que 
aponta uma suposta su-
pernotificação de casos da 
Covid-19 no Brasil. Antes 
de seguir para Guaratin-
guetá, em conversa com 
apoiadores em frente ao 
Palácio da Alvorada, em 
Brasília, o presidente se 
referiu pejorativamente ao 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e afirmou 
que o petista só vencerá 
a eleição no ano que vem 
se houver fraude. Em de-
fesa da PEC (proposta de 
emenda à Constituição) do 
voto impresso, Bolsonaro 
afirmou nos últimos dias, 
sem qualquer prova, que 
os pleitos presidenciais 
mais recentes foram frau-
dados.

No último final de semana, 
foram registrados em ci-
dades da região protestos 
contra o Governo Federal. 
Em Taubaté, a manifesta-
ção teve início na Avenida 
do Povo, ao lado da Câma-
ra Municipal. A passeata 
seguiu pelas ruas e aveni-
das da região central até a 
praça Dom Epaminondas. 
A manifestação foi pacífica 
e sem registro de inciden-
tes. O ato foi articulado 
conjuntamente por parti-
dos, entidades, sindicatos 
e movimentos sociais em 
quatro cidades: Taubaté, 
São José dos Campos, Ja-
careí e Lorena.

Jair 
Bolsonaro 
mandou u

ma repórter 
da tV 

Vanguarda e 
integrantes 
da própria 
equipe do 
governo 

calarem a 
boca, tirou 
a máscara 

e reclamou 
dos órgãos 

de imprensa 
durante uma 

entrevista 
após a 

formatura de 
sargentos da 
Aeronáutica 

realizada 
ontem (21), 
em Guara
tinguetá
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esportes
FUTSAL

Após um início de 
competição com 
tropeços atuan-
do em casa, o 

Taubaté Futsal encontrou 
o caminho das vitórias na 
Copa LPF. Na noite da úl-
tima sexta-feira (18), os 
taubateanos bateram a 
FIB/Bauru pelo placar de 
6x3 na última rodada da 
Primeira Fase da compe-
tição. Com o resultado, o 
terceiro positivo seguido, o 
Taubaté garantiu sua clas-
sificação para as quartas 
de finais e também a lide-
rança do Grupo B, com 12 
pontos somados.

a Partida

Com uma postura ofensi-
va, o Taubaté Futsal pres-
sionou desde o apito ini-
cial. Logo aos 3 minutos, 
Alex Lima abriu o placar 
em joga ensaiada de co-
brança de falta. Seis minu-
tos depois, Julio Chaló em-
patou para a FIB/Bauru. 

A partir de então, começou 
a brilhar a estrela do arti-
lheiro taubateano Ernan-
des. Com dois gols, aos 10 
e 12 minutos, o camisa 9 
deixou o Taubaté em van-
tagem. 

A FIB/Bauru, com mais 
dois gols de Julio Chaló, 
aos 15 e aos 17 minutos, 
deixou a partida novamen-
te em igualdade. Quando 
o primeiro tempo parecia 
que terminaria empatado, 
Vitinho, restando menos 
de dois minutos para o fi-
nal, balançou a rede e reco-

locou o Taubaté em vanta-
gem.

Na volta para o segundo 
tempo, o Taubaté rapida-
mente marcou mais dois 
gols, com Ernandes (o ter-
ceiro dele na partida) e 
Kauê Monteiro.

Precisando da vitória para 
se classificar, a FIB/Bauru 
partiu para o ataque, inclu-
sive utilizando o sistema 
de goleiro linha, porém o 
Taubaté segurou a pressão 
e manteve o placar de 6x3, 
garantindo mais um triun-
fo no torneio. “A sensação 
de marcar três gols na par-
tida é a melhor possível. 
Viemos em busca da vitó-
ria, respeitando o time da 
FIB/Bauru. Sabíamos que 
seria um jogo difícil e con-
seguimos vencer e avançar 
com na primeira coloca-
ção”, destacou o pivô Er-
nandes.

Liderança 
do gruPo 

Com a vitória garantida, 
o Taubaté voltou os olhos 
para os demais confrontos 
da chave. O empate sem 
gols entre Taboão e São 
Paulo, e a vitória da Yoka/
Guaratinguetá por 4x1 so-
bre a WIMPRO/Guaru-
lhos garantiu aos taubate-
anos a primeira colocação 
do Grupo B.

Com a liderança da chave, 
o Taubaté terá o direito de 
atuar no Ginásio da Vila 
Aparecida no confronto da 
fase quartas de final, cujo 

adversário será a Botuca-
tuense, equipe que avan-
çou com a quarta melhor 
campanha do Grupo A. O 
confronto acontecerá na 
sexta-feira (25) às 18h.

Além de Taubaté x Botuca-
tuense, também irão se en-
frentar na próxima fase do 
torneio as seguintes equi-
pes: Yoka/Guaratinguetá 
x Dracena, Pulo do Gato x 
São Paulo, Barão de Mauá 
Ribeirão x Taboão.

taubaté  
reSuLtadoS

Taubaté 6x6 Yoka
/Guaratinguetá

Taubaté 0x0 Taboão
Taubaté 1x1 Jacareí

Taubaté 4x0 WIMPRO
Guarulhos

São Paulo 3x5 Taubaté
FIB/Bauru 3x6 Taubaté

cLaSSificação 
 gruPo a

1) Pulo Futsal 18
2) Barão de Mauá 

Ribeirão 15
3) Dracena 10

4) Botucatuense 7
5) Araraquara 6
6) Indaiatuba 4

7) Brutos/Limeira 0

cLaSSificação 
 gruPo b

1) Taubaté 12
2) Yoka/Guaratinguetá 12

3) Taboão 11
4) São Paulo 9
5) FIB/Bauru 8

6) Jacareí 2
7) WIMPRO/Guarulhos 1

Triunfo por 6x3 sobre a FIB/Bauru garantiu aos taubateanos a primeira colocação

Copa LPF: Taubaté 
vence e avança na 

liderança do 
Grupo B

Ednei Rovida/Taubaté Futsal

taubaté venceu as últimas três partidas no torneio

Equipe terá a Botucatuense como rival nas quartas de final

taubateanos somaram 12 pontos na Primeira Fase da Copa
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DECRETO Nº 15045, DE 21 DE JUNHO DE 2021 
Altera o art. 3º do Decreto 13.211, de 16 de dezembro de 2013. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes no processo administrativo nº 33161/2020, 
D E C R E T A: 
Art. 1º O artigo 3º do Decreto 13.211, de 16 de dezembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
“Art. 3º A Unidade de Coordenação do Programa- UCP, ficará subordinada à Secretaria de Obras e 
será coordenada pelo Secretário de Obras, Sr. Rodrigo de Oliveira Rodrigues.” 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de janeiro de 
2021. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 21 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 
Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 21 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 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO 
Considerando a impossibilidade na entrega da notificação por escrito ao autuado para regular tramitação 
dos processos administrativos; 
A Secretaria de Mobilidade Urbana, no uso de suas atribuições, em virtude de constatação de infração à 
legislação municipal, torna pública a notificação de autuação, proveniente de Auto de Infração, 
processado e validado, cuja notificação de autuação por escrito fora postada no prazo legal, mas sua 
entrega não pode ser concluída pelos Correios, por tratar-se local incerto e não sabido. Assim, esta 
secretaria notifica o(s) autuado(s) abaixo descrito(s) para que no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data 
desta publicação, ofereça(m) Defesa da Autuação. A defesa poderá ser protocolada na SEMOB, situada 
na Rua Marechal Arthur da Costa, 1435, Jaboticabeiras, Taubaté/SP. Fica autorizada vista ao processo 
administrativo oriundo do auto de infração, dentro da repartição, bem como extração de cópias. 

Auto de 
Infração 

P.A Nome CPF/CNPJ Enquadramento 
Data 

Infração 

 

204829 28652/2021 

Empresa Larissa 
Marcondes Cadima 
Dias – ENTULHO 

VALE 

27.664.023/
0001-57 

Decreto 13.255/14 
Art. 10, I 

20/05/2021 

 

Taubaté, 18 de junho de 2021. 
Dr. Tiago Oliveira Dias 
Secretário de Mobilidade Urbana 

 
NOTA DE PUBLICAÇÃO 
O COMAD – Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Taubaté, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei 4.791, de 27 de setembro de 2013, torna-se público os encaminhamentos da 
reunião extraordinária realizda em 18 de junho do corrente conforme ata registrada em livro próprio junto 
às fls. 13 verso, considerando a Portaria nº 1293 de 26 de agosto de 2016, com os seguintes 
encaminhamentos dos futuros membros da Sociedade Civil: 
I  - Associações que trabalham com o segmento de políticas sobre drogas (01 cadeira) 
• Instituição: Centro de Recuperação e Ação Social Instituto Rodson Lima:- CNPJ 
28.544.216/0001-37 
Conselheiro Titular: Edison Terra Tomazi  
Suplente: Pedro Flávio Papi de Lima 
II – Comunidades Terapêuticas (02 cadeiras); 
• Comunidade Terapêutica Reundos em Cristo – CNPJ 39.380.896/0001-17 
Conselheiro Titular: Saulo dos Ramos Pereira  
Suplente: Aguardando Indicação 
• Ravan – Missão Lar – CNPJ 04.213.579/0001-21 
Conselheiro Titutlar: Carlos José de Souza Pacheco  
Suplente: Aline Marcelino Dias dos Santos Pacheco  
Instituição Interessada não contemplada por conta do sorteio realizado:: 
Associação Casa de Recuperação Genesis -CNPJ 12.641.009/0001-60. 
Conforme previsto no regimento interno deste COMAD qualquer Instituição poderá interpor recurso no 
prazo de três dias úteis.  
 
EDITAL 
O Conselho de Administração do Fundo Municipal de Bolsas de Estudo, no âmbito de sua competência, 
solicita o comparecimento nesse Simube dos ex-bolsistas relacionados no quadro abaixo para tratar de 
assuntos de extrema importância no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a data de publicação, sito a 
Praça Dr. Félix Guisard, Prédio do Relógio da C.T.I. - 2º andar.  São eles: 

5.694/2020 Levi Alves da Silva 

48.911/2018 Marcela de Almeida Valente 

1.054/2019 Stefany Pereira Braga 

791/2018 Viviane Aparecida Theodoro Saldanha 

48.922/2018 Weslei Iglesias de Oliveira Gonçalves 

Taubaté, 21 de junho de 2.021. 
Allison Ryan de Souza 
Presidente do Conselho de Administração do Fundo Municipal de Bolsas de Estudo 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO 
CONVENENTES: MUNICÍPIO DE TAUBATÉ E FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ -  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: 10.324/21 ASSINATURA: 11/06/21 OBJETO: IMPLEMENTO DE AÇÃO 
CONJUNTA ENTRE O MUNICÍPIO E A INSTITUIÇÃO, PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO 
DO PROGRAMA DE ENSINO OFERECIDO AOS ALUNOS DO ESCOLA MUNICIPAL DE 
CIÊNCIAS AERONÁUTICAS ENGENHEIRO JOÃO ORTIZ - EMCA VALOR ESTIMADO: R$ 
933.389,35 VIGÊNCIA: 21 MESES FUNDAMENTO: CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988; LEI 
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; LEI FEDERAL Nº 9.394, DE 
20 DE DEZEMBRO DE 1996 (L.D.B.), LEI FEDERAL Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 
(ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) E DEMAIS DISPOSIÇÕES 
REGULAMENTARES APLICÁVEIS À ESPÉCIE. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE TAUBATÉ LOCADORA: BERTALIND GESTORA DE BENS 
LTDA. PROCESSO: 43.135/08 ASSINATURA: 15/06/21 OBJETO: ADITAR O CAPUT DA 
CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO CELEBRADO EM 09/02/18, QUE TRATA DA 
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. EMÍLIO WINTHER, 110 – CENTRO, 
NESTA CIDADE, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO 
ESPECIALIZADO - NAPE, PARA CONSTAR O VALOR REAJUSTADO DO ALUGUEL (PERÍODO 
DE 15/04/21 A 09/02/22) VALOR MENSAL REAJUSTADO: R$ 2.091,18 FUNDAMENTO: LEI 
FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, E NO QUE COUBER NA LEI Nº. 8.245/91. 
 
EXTRATO DE ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA 
QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO – NOVA ESPERANÇA PROCESSO: 
78.205/17 ASSINATURA: 15/06/21 OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO EM 15/06/18, BEM COMO ADITAR O VALOR 
TOTAL DA PARCERIA, ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PANDEMIA, CONFORME 
ARRAZOADO NO ADITIVO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES EM 06/10/20, REDUZINDO DE 
R$ 722.000,00 PARA O VALOR DE R$ 696.000,00 VALOR REDUZIDO: R$ 696.000,00 
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 11/17 FUNDAMENTO: LEI FEDERAL Nº. 
13.019/14, EM SUA REDAÇÃO ATUAL. 
  
EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 
ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA – CASA DA CRIANÇA  
ONDINA AMADEI BERINGHS  PROCESSO: 16.702/21 ASSINATURA: 21/06/21 OBJETO: 
PARCERIA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR E FREEZER, MEDIANTE A 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR Nº. 126.12 
VALOR DO REPASSE: R$ 10.000,00 VIGÊNCIA: 30 DIAS MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO FUNDAMENTO: LEI FEDERAL Nº. 13.019/14, EM SUA 
REDAÇÃO ATUAL E DEMAIS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES APLICÁVEIS A ESPÉCIE.  
 
EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 
ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA – CASA DA CRIANÇA  
ONDINA AMADEI BERINGHS  PROCESSO: 16.703/21 ASSINATURA: 21/06/21 OBJETO: 
PARCERIA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MEDIANTE A 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR Nº. 123.32 
VALOR DO REPASSE: R$ 5.000,00 VIGÊNCIA: 30 DIAS MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO FUNDAMENTO: LEI FEDERAL Nº. 13.019/14, EM SUA 
REDAÇÃO ATUAL E DEMAIS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES APLICÁVEIS A ESPÉCIE.  
 
PORTARIA Nº  805, DE 21 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 46.500/2020, 
R E S O L V E: 
Alterar a composição do Conselho Municipal de Turismo de Taubaté – COMTUR, instituída pela 
Portaria nº 1.318, de 28 de outubro de 2020 e suas alterações conforme segue:  
“Art. 1º ... 
I – Do Poder Público 
 a) Representante do Turismo 
 Titular: Rafaela Ferreira de Souza  
 Suplente: Ruth Camara Rodrigues  
... 
II – Da Iniciativa Privada 
... 
 c) Representante dos Agentes de Viagens 
 Titular: ... 
 Suplente: Aguardando indicação 
... 
 h) Representante dos Produtores de Eventos 
 Titular: Ana Paula Vieira da Silva 
 Suplente: Felipe Augusto Ferreira de Alvarenga 
... 
 m) Representante do Comércio de Taubaté 
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edital de Proclamas de taubaté Titular: Marcelo Gomes Matera 

 Suplente: Marcus Alam Zehuri 
...’’  
Prefeitura Municipal de Taubaté, 21 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 806  , DE  21  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 Administrativo nº 49.308/2013, 
R E S O L V E: 
Nomear a servidora DANIELLY JACOB CARLOS TORRES, pertencente ao quadro de pessoal da 
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, para exercer nos termos do art. 7º do Decreto nº 15.017, 
de 12 de maio de 2021, as atividades relacionadas à Gestão do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 21 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   807, DE 21 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 15.306/2021. 
APOSENTA, compulsoriamente, a partir de 22/06/2021, nos termos do artigo 40, § 1º, II, da 
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 88 de 07 de maio de 2015, 
combinado com a Lei Complementar nº 152/2015, e artigo 175 da L.C. nº 001/90, a servidora 
FRANCISCA IZABEL CASTOR ALEXANDRE, portadora do R.G. nº 27.568.843-4, titular do cargo 
de Gari, Ref. “18” - Grau “A”, lotada na Secretaria de Serviços Públicos, fazendo jus aos proventos 
proporcionais correspondentes ao valor da Ref. “18”, Grau “A”, contando com 75 anos de idade e mais de 
29 (vinte e nove) anos de contribuição, conforme decisão do Conselho de Administração Fiscal do  
Instituto de Previdência do Município de Taubaté. 
Os proventos serão pagos pelo Instituto de Previdência do Município de Taubaté – I.P.M.T. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 21  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 SEAF Nº 64,   DE_21   DE  JUNHO  DE 2021 
MARCO ANTÔNIO CAMPOS, RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Atribuir ao servidor RAFAEL AUGUSTO MONTEIRO – matrícula 47927, a incumbência de, 
cumulativamente e sem prejuízo de suas vantagens, substituir a servidora VERINEIDE MARTINS DE 
SANTANA DA SILVA – matrícula 35281, no período de 12/07 a 10/08/2021, por motivo de férias 
regulamentares, fazendo jus à diferença de vencimentos. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 21 de Junho de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
MARCO ANTÔNIO CAMPOS 
RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
PORTARIA SEAF Nº 65,   DE_21  DE  JUNHO  DE 2021 
MARCO ANTÔNIO CAMPOS, RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
• Tornar nula e sem efeito a Portaria SEAF n.º 60, de 26 de Maio de 2021. 
 
• Considerar atribuída à servidora ANA LUCIA DE OLIVEIRA SARAIVA – matrícula 29642, 
a incumbência de, cumulativamente e sem prejuízo de suas vantagens, substituir a servidora 
GLAUCILENE MONTEIRO NEVES – matrícula 29214, no período de 07 a 11/06/2021 e de 14 a 
28/06/2021, por motivo de licença luto e férias regulamentares, respondendo pelo expediente da Área de 
Fiscalização Tributária, fazendo jus à diferença de vencimentos. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 21 de Junho de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
MARCO ANTÔNIO CAMPOS 
RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
PORTARIA  SEPLAN Nº 10,  DE  21  DE JUNHO    DE 2021 
LÚCIO FÁBIO ARAÚJO, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 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 
Planejamento, 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 – Tainã Augusto Cardozo matrícula 47140; 
II – Marcela Mantovani Teixeira matricula 42744; 

III – Arthur Augusto Brandão Leone Gonçalves  matrícula 45767. 
Parágrafo único – Os membros da Comissão de Ética do Servidor Público da Secretaria de Planejamento 
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,  21  de   Junho   de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
Lúcio Fábio Araújo 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. 
 
PROCESSO Nº. 18.160/21 
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 Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais – APAE de Taubaté para reforma do refeitório coletivo, com reforma dos lavatórios e 
adequação do piso de acesso ao espaço.   
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 da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais – APAE de Taubaté, no valor total de R$ 20.000,00 (Vinte 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 21/06/2021  

JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
PROCESSO Nº. 30.792/21 
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$ 845,00 (Oitocentos e 
quarenta e cinco reais);INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, no valor de R$ 
2.556,00 (Dois mil quinhentos e cinquenta e seis reais);CIRÚRGICA NOSSA SENHORA EIRELI 
EPP, no valor de R$ 1.698,00 (Um mil seiscentos e noventa e oito reais); Totalizando em R$ 5.099,00 
(Cinco mil e noventa e nove reais); 
G.P, aos 18/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº.  30.668/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 271/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor da 
empresa: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., no valor de R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais); 
G.P, aos 18/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 30.645/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de medicamentos constante do presente processo, a favor das 
empresas:AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no valor de R$ 990,00 
(Novecentos e noventa reais); DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA, no valor de R$ 862,80 (Oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos); 
Totalizando R$ 1.852,80 (Um mil oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos).  
G.P, aos 18/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
 PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 30.694/21 
PREGÃO ELETÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 01/21 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de insumos para o programa de diabetes, constante do presente 
processo, a favor da empresa: DUPACCOMERCIALEIRELI EPP, no valor de R$ 1.100,00 (Um mil e 
cem reais);  
G.P, aos 18/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 28.844/21 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 61/21 
D E S P A C H O :  
1 – Ratifico o objeto do presente processo em favor da firma SENAC – SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM COMERCIAL, no valor total de R$ 12.000,00 (Doze mil reais), com base no 
parecer da Procuradoria Geral do Município da Prefeitura Municipal de Taubaté e conforme art. 24, 
inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, para elaboração das diretrizes de revisão do 
Plano Diretor de Turismo; 
2 – Ao Serviço de Publicação e Registro de Atos Oficiais para publicar; 
3 – Ao Departamento de Finanças, para o processamento das despesas e emissão da Nota de Empenho; 
4 – Ao Serviço de Controle de Contratos e Convênios, para providências cabíveis; 
5 – À Secretaria de Turismo e Cultura, para acompanhamento. 
G.P., aos 18/06/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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PROCESSO Nº. 53.290/19 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 46/19 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
decido pela RESCISÃO do Contrato firmado em 18/10/2019 com a empresa AJV AR 
CONDICIONADOS EIRELI, aplicando a sanção de multa no valor de R$ 546,00 (Quinhentos e quarenta 
e seis reais), nos termos da Lei nº. 8.666/93, sujeito a prazo de recurso. 
G.P., aos 21/06/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 23.016/20 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 218/19 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
decido pela RESCISÃO do Contrato firmado em 30/06/2020 com a empresa TEMPERCLIMA 
REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP, aplicando a sanção de multa no valor de R$ 523,95 (Quinhentos e vinte 
e três reais e noventa e cinco centavos), nos termos da Lei nº. 8.666/93, sujeito a prazo de recurso. 
G.P., aos 21/06/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 40.847/19 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 189/19 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
decido RESCINDIR a parcela não executada da Autorização de Fornecimento nº. 3082/19, firmada com a 
empresa IGARATÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA, aplicando a 
sanção de multa no valor de R$ 182,51 (Cento e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos), nos 
termos da Lei nº. 8.666/93, sujeito ao prazo de 5 (cinco) dias para interposição de recurso. 
G.P., aos 21/06/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 15.201/20 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 199/19 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
aplico à empresa ESMERALDA & SAFIRA COMERCIAL LTDA EPP, a sanção de multa no valor de 
R$ 1.360,59 (Um mil trezentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos) pela recusa em firmar 
contrato com a municipalidade, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, sujeito a prazo de 05 (cinco) dias 
para recurso. 
G.P., aos 21/06/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 15.583/21 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 345/19 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
aplico à empresa DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES 
EIRELI ME, a sanção de multa no valor de R$ 1.250,20 (Um mil duzentos e cinquenta reais e vinte 
centavos) referente ao atraso na entrega das Autorizações de Fornecimento nº. 603/21 a 605/21, nos 
termos da Lei Federal nº. 8.666/93, sujeito a prazo de 05 (cinco) dias para recurso. 
G.P., aos 21/06/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 5.774/21 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 01/20 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
aplico à empresa NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, a sanção de multa no valor de 
R$ 633,14 (Seiscentos e trinta e três reais e quatorze centavos) referente ao atraso na entrega da 
Autorização de Fornecimento nº. 210/21; Aplico à empresa INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA, a 
sanção de multa no valor de R$ 781,42 (Setecentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos) 
referente ao atraso na entrega da Autorização de Fornecimento nº. 208/21; Aplico à empresa 
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, a sanção de multa no valor de R$ 195,11 
(Cento e noventa e cinco reais e onze centavos) referente ao atraso na entrega da Autorização de 
Fornecimento nº. 213/21, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, sujeito a prazo de 05 (cinco) dias para 
recurso. 
G.P., aos 21/06/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
 
CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
O Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté – CMAS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Complementar Municipal de 05 de outubro de 2017, vem por meio deste, informar 
que realizará Audiência Pública com as entidades ou organizações de Assistência Social, bem como as 
que ofertam serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais inscritas no Conselho Municipal 
de Assistência Social de Taubaté. 
A Audiência Pública tem por objetivo efetivar a apresentação das entidades e organizações à comunidade, 
permitindo a troca de experiências, ressaltando a atuação na rede socioassistencial e o fortalecimento do 
SUAS e acontecerá, de forma online, no dia 23/06/2021, das 13h às 16h30 horas, pela Plataforma 
TEAMS.  
Dessa forma, estendemos à coletividade o convite para acompanharem a apresentação dos trabalhos 
desenvolvidos por essas Entidades inscritas no Conselho de Assistência Social de Taubaté.  
O Link para a reunião deverá ser solicitado no seguinte e mail: cmas.taubate@gmail.com, através do qual 
estamos à disposição para mais esclarecimentos.  
Atenciosamente, 
Andreia Cristiane Lacerda Rodrigues dos Santos 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté. 
Gestão 2019/2021 
 

PROCESSO Nº. 53.290/19 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 46/19 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
decido pela RESCISÃO do Contrato firmado em 18/10/2019 com a empresa AJV AR 
CONDICIONADOS EIRELI, aplicando a sanção de multa no valor de R$ 546,00 (Quinhentos e quarenta 
e seis reais), nos termos da Lei nº. 8.666/93, sujeito a prazo de recurso. 
G.P., aos 21/06/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 23.016/20 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 218/19 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
decido pela RESCISÃO do Contrato firmado em 30/06/2020 com a empresa TEMPERCLIMA 
REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP, aplicando a sanção de multa no valor de R$ 523,95 (Quinhentos e vinte 
e três reais e noventa e cinco centavos), nos termos da Lei nº. 8.666/93, sujeito a prazo de recurso. 
G.P., aos 21/06/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 40.847/19 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 189/19 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
decido RESCINDIR a parcela não executada da Autorização de Fornecimento nº. 3082/19, firmada com a 
empresa IGARATÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA, aplicando a 
sanção de multa no valor de R$ 182,51 (Cento e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos), nos 
termos da Lei nº. 8.666/93, sujeito ao prazo de 5 (cinco) dias para interposição de recurso. 
G.P., aos 21/06/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 15.201/20 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 199/19 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
aplico à empresa ESMERALDA & SAFIRA COMERCIAL LTDA EPP, a sanção de multa no valor de 
R$ 1.360,59 (Um mil trezentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos) pela recusa em firmar 
contrato com a municipalidade, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, sujeito a prazo de 05 (cinco) dias 
para recurso. 
G.P., aos 21/06/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 15.583/21 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 345/19 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
aplico à empresa DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES 
EIRELI ME, a sanção de multa no valor de R$ 1.250,20 (Um mil duzentos e cinquenta reais e vinte 
centavos) referente ao atraso na entrega das Autorizações de Fornecimento nº. 603/21 a 605/21, nos 
termos da Lei Federal nº. 8.666/93, sujeito a prazo de 05 (cinco) dias para recurso. 
G.P., aos 21/06/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 5.774/21 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 01/20 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
aplico à empresa NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, a sanção de multa no valor de 
R$ 633,14 (Seiscentos e trinta e três reais e quatorze centavos) referente ao atraso na entrega da 
Autorização de Fornecimento nº. 210/21; Aplico à empresa INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA, a 
sanção de multa no valor de R$ 781,42 (Setecentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos) 
referente ao atraso na entrega da Autorização de Fornecimento nº. 208/21; Aplico à empresa 
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, a sanção de multa no valor de R$ 195,11 
(Cento e noventa e cinco reais e onze centavos) referente ao atraso na entrega da Autorização de 
Fornecimento nº. 213/21, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, sujeito a prazo de 05 (cinco) dias para 
recurso. 
G.P., aos 21/06/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
 
CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
O Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté – CMAS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Complementar Municipal de 05 de outubro de 2017, vem por meio deste, informar 
que realizará Audiência Pública com as entidades ou organizações de Assistência Social, bem como as 
que ofertam serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais inscritas no Conselho Municipal 
de Assistência Social de Taubaté. 
A Audiência Pública tem por objetivo efetivar a apresentação das entidades e organizações à comunidade, 
permitindo a troca de experiências, ressaltando a atuação na rede socioassistencial e o fortalecimento do 
SUAS e acontecerá, de forma online, no dia 23/06/2021, das 13h às 16h30 horas, pela Plataforma 
TEAMS.  
Dessa forma, estendemos à coletividade o convite para acompanharem a apresentação dos trabalhos 
desenvolvidos por essas Entidades inscritas no Conselho de Assistência Social de Taubaté.  
O Link para a reunião deverá ser solicitado no seguinte e mail: cmas.taubate@gmail.com, através do qual 
estamos à disposição para mais esclarecimentos.  
Atenciosamente, 
Andreia Cristiane Lacerda Rodrigues dos Santos 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté. 
Gestão 2019/2021 
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UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Atos da Reitoria 

  
E D I T A L   D E   C O N V O C A Ç Ã O 

 
ELEIÇÂO PARA REPRESENTAÇÃO DO CORPO 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NOS ÓRGÃOS 
COLEGIADOS CENTRAIS DA UNIVERSIDADE DE 

TAUBATÉ. 
 
A Professora Doutora Nara Lucia Perondi Fortes, Reitora da 
Universidade de Taubaté, convoca eleição para indicação de 
representantes do corpo técnico-administrativo nos Conselhos 
Universitário e de Administração da Universidade de Taubaté. 
Nos termos do § 1º do Art. 12 e do § 1º do Art. 14, do Estatuto da 
Universidade de Taubaté, deverão ser eleitos para os Órgãos 
Colegiados Centrais 03 (três) representantes do corpo técnico-
administrativo para o Conselho Universitário – Consuni e 02 
(dois) representantes do corpo técnico-administrativo para o 
Conselho de Administração – Consad, com mandato de dois anos.  
Poderão candidatar-se, somente para um dos Conselhos, os 
servidores técnico-administrativos, efetivos e estáveis, que se 
encontrem em exercício na Universidade de Taubaté ou na Escola de 
Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, excluídos os casos previstos no 
Art. 79, da Lei Complementar nº 282/2012.  
Serão considerados eleitos os servidores que obtiverem o maior 
número de votos. Em caso de empate, serão utilizados, 
sucessivamente, os seguintes critérios: maior grau de escolaridade; 
maior tempo de serviço na Universidade de Taubaté e maior idade. 
As inscrições serão realizadas no período de 28/06 a 12/07/2021, no 
Portal do Servidor, constante do site da Unitau, o período de 
campanha será de 19/07 a 04/08/2021, e a votação ocorrerá no 
período de 09/08 até às 14h do dia 13/08/2021. 
A Comissão Especial Eleitoral divulgará o resultado final das 
eleições às 17 horas do dia 13/08/2021, no site da Universidade 
(www.unitau.br), encaminhando o processo eleitoral, com o 
resultado da eleição, a Magnífica Reitora, no dia 16/08/2021, para as 
providências quanto à posse dos eleitos, pela Secretaria dos Órgãos 
Colegiados Centrais. 

Taubaté, 21 de junho de 2021. 
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes 
Reitora 

 
ATO EXECUTIVO R-Nº 028/2021 

 
Altera o Ato Executivo R-Nº 021/2021 e dá outras providências. 
A Professora Doutora Nara Lucia Perondi Fortes, Reitora da 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais 
e regimentais,  
CONSIDERANDO o Parecer da Procuradoria Jurídica exarado nos 
autos do Processo R-008/2021, 
RESOLVE: 
Art. 1º O artigo 5º do Ato Executivo R-Nº 021/2021, passa a ter a 
seguinte redação:   
“Art. 5º O servidor candidato à eleição deverá inscrever-se no 
período de 28/06 a 12/07/2021, no Portal do Servidor, constante do 
site da Unitau, devendo atender o seguinte:” 
Art. 2º Os incisos III, V e VII do artigo 5º do Ato Executivo R-Nº 
021/2021, passa a ter a seguinte redação: 
“III – a certidão referida no inciso II deverá ser requerida até o dia 
12/07/2021, presencialmente, no protocolo geral da Pró-reitoria de 
Administração, ou pelo email arquivorh@unitau.br, do setor de 
Arquivo-RH.” 
“V – os pedidos de inscrição serão apreciados pela Comissão 
Especial, e divulgados no dia 19/07/2021, no Portal do Servidor, 
constante do site da Unitau;” 
“VII – a relação final das candidaturas deferidas e indeferidas será 
divulgada no dia 22/07/2021, no Portal do Servidor, constante do 
site da Unitau.” 
Art. 3º O artigo 8º do Ato Executivo R-Nº 021/2021, passa a ter a 
seguinte redação:   
“Art. 8º A votação ocorrerá no período de 09/08 até às 14h do dia 
13/08/2021, por meio eletrônico, disponibilizado no Portal do 
Servidor, constante do site da Unitau.” 
Art. 4º O artigo 9º do Ato Executivo R-Nº 021/2021, passa a ter a 
seguinte redação:   
“Art. 9º O candidato inscrito poderá ser dispensado de suas 
atividades administrativas, para realizar a sua campanha, durante 01 
(uma) hora diária, no período de 19/07 a 04/08/2021, devendo 
comunicar o horário escolhido, com antecedência e por escrito, à 
respectiva Chefia, a quem caberá a fiscalização do cumprimento 
desta norma.” 
Art. 5º O artigo 12 do Ato Executivo R-Nº 021/2021, passa a ter a 
seguinte redação:   
“Art. 12 A Comissão Especial Eleitoral divulgará o resultado final 
das eleições às 17 horas do dia 13/08/2021, no site da Universidade 
(www.unitau.br), encaminhando o processo eleitoral, com o 
resultado da eleição, a Magnífica Reitora, no dia 16/08/2021, para as 
providências quanto à posse dos eleitos, pela Secretaria dos Órgãos 
Colegiados Centrais.” 
Art. 6º Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
Reitoria da Universidade de Taubaté, aos 21 de junho de 2021. 
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes 
Reitora 

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

Selma Notari Gobbo 
Secretária da Reitoria 

 

ESPORTES                      CULTURA LAZER 

Rua Conselheiro Moreira de Barros, 126 – Centro – Taubaté – SP - CEP 12010-080 
E-mail: diretoria@taubatecountryclub.com.br 

www.taubatecountryclub.com.br 
CNPJ 72.299.084/0001-17 

 

A quem possa interessar: Conforme o que determina o Estatuto Social do 

Taubaté Country Club, no artigo 53 e incisos: a) Esgotados os prazos e 

procedimentos previstos no artigo anterior, a secretaria iniciará o procedimento de 

cancelamento; b) Enviar correspondência via AR no endereço constante nos arquivos 

cadastrais do associado, facultando o prazo de 30 (trinta) dias para liquidação ou 

composição do débito, sob pena de cancelamento; c) Publicar edital em jornal de circulação 

local, informando apenas o número da cota, facultando o prazo de 30 (trinta) dias para 

liquidação ou composição do débito, sob pena de cancelamento; d) Após o prazo previsto no 

item anterior, a Diretoria Executiva declarará cancelado o título em questão, publicando 

edital em jornal de circulação local com decisão tomada, facultando o prazo estatutário 

de 08 (oito) dias úteis para interposição de recurso, mencionando somente o número 

título do associado; e) Todos os procedimentos realizados, inclusive cópias de 

correspondências e editais, deverão obrigatoriamente compor o dossiê do associado; f) 
Cumpridas todas as etapas anteriores, a Diretoria Executiva enviará comunicado ao 

Conselho Deliberativo. Títulos Patrimoniais em processo de cancelamento: 3270, 28, 

5473, 3678, 573, 3521, 3665, 2516, 5088, 1902, 1453, 76, 864, 4515, 5771, 1624, 3929, 
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1051, 5149, 2048, 732, 329, 391, 993, 443, 1480, 198, 5130, 484, 3712, 1262, 1303, 

5761, 1539, 829, 4101, 284, 3744, 4447, 3233, 3103, 1356, 1044, 3051, 1205, 221, 

4099, 2583, 1545, 1135, 1223, 3854, 275, 1097, 2845, 1030, 1992, 312, 1101, 44, 1881, 

5350, 4816, 3262, 293, 4259, 299. 
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Av. Estados Unidos, 48, Jardim das Nações - Taubaté-SP    CEP 12030-360 

Fone: (12) 3621-6404  - atendimento@proativataubate.com.br 
www.proativataubate.com.br 

Tremembé, 22/06/2021. 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA ORDINÁRIA REALIZADA DE FORMA VIRTUAL CONTINUADA 
 
 O Presidente da ASSOCIACAO CAMPOS DO CONDE CASTELOS, situada na Rua Guimaraes 
Rosa, nº 02, Bairro Castelos, cidade de Tremembé-SP, inscrita no CNPJ sob o nº 10.289.772/0001-49, 
CONVOCA os proprietários a participarem da ASSEMBLEIA ORDINÁRIA, que será realizada de forma 
VIRTUAL E CONTINUADA, no SITE DA ADMINISTRADORA PRÓATIVA – www.proativataubate.com.br 
e APP (Superlógica).  
 

ABERTURA DA VOTAÇÃO DIA 07/julho – quarta-feira - 15h00 
ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO DIA 09/julho– sexta-feira - 15h00 

  
 A Assembleia vai deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

a) Apresentação da carta de renúncia do subdiretor do Castelo Versailles. 
b) Apresentação dos candidatos que vão concorrer ao cargo de subdiretor do Castelo 

Versailles. 
 

 VOTAÇÃO ON LINE: 
 PAUTA 1- Eleição de um novo membro na Diretoria Executiva para assumir o cargo de 
Subdiretor do Castelo Versailles, sendo que cada associado deverá registrar seu voto no candidato 
de sua preferência. 
 
 Informamos que os interessados em participar desta eleição foram convidados por meio de 
informativos divulgados pela Associação no site da administradora PróAtiva, os quais explicavam as regras 
para concorrer ao cargo, sendo colhidos pela secretaria da Associação todos os documentos necessários, 
estando ainda certificado que cada candidato preencheu os requisitos para participar desta eleição. 
 
 Depois de analisarem a apresentação desta assembleia, os associados poderão registrar seu voto na 
ABA VOTAÇÃO. A assembleia NÃO É AO VIVO. É uma votação “on line” continuada, em que cada 
associado, no horário de sua preferência, acessa o site da administradora PRÓATIVA – 
www.proativataubate.com.br, através de seu login (email cadastrado na administradora) e senha, para votar 
nas opções que estarão disponíveis. Os votos e comentários registrados durante a votação ficarão 
disponíveis para que todos acompanhem on line. 
 
 Dúvidas específicas sobre o acesso ao site ou quanto à votação poderão ser esclarecidas nos canais 
de comunicação da administradora PRÓATIVA – atendimento@proativataubate.com.br ou (12) 3621-6404 / 
99632-6404 (whatsapp) - HORÁRIO DE ATENDIMENTO de segunda à sexta, das 9h às 17h. 
 Assista o VÍDEO DA ADMINISTRADORA PRÓATIVA SOBRE ASSEMBLEIA VIRTUAL - 
https://youtu.be/u0tyKLrbqLA 
 
 A votação eletrônica garantirá a participação de todo PROPRIETÁRIO ADIMPLENTE na assembleia 
virtual continuada. Inadimplentes não conseguirão registrar o voto. NÃO É PERMITIDO MUDAR 
CADASTRO durante a assembleia virtual. 
 
 Atenciosamente, 
 Éverton Victor Mizushima de Souza - Presidente da Associação 
 
DA CONVOCAÇÃO: Atendendo ao Estatuto, considera-se publicado o presente edital na data de hoje, com divulgação 
por email e na ÁREA DO CONDÔMINO – site administradora PróAtiva, sendo a convocação divulgada em faixa afixada 
em cada castelo; o edital será publicado no Jornal A VOZ DO VALE, além de ser postado nos grupos de whatsapp, 
bem como entregue impresso aos associados. 

AVISOS DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021 – PROC. 
3.415/2021.  OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPAROS E PE-
QUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FOR-
NECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NO 
PRÉDIO DA EMEI PROFª NAIR DE MATTOS QUEI-
ROZ, PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE EN-
SINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, CONFORME ESPECIFI-
CAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E ANE-
XOS. Encerramento: 22/07/2021, às 09h, Abertura: 
22/07/2021, às 09h15. 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2021 – PROC. 
3416/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPAROS E PE-
QUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FOR-
NECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NO 
PRÉDIO DA EMEI PROFª MARIA PIA IORI, PERTEN-
CENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
TREMEMBÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CON-
TIDAS NESSE PROJETO BÁSICO E ANEXOS. Encer-
ramento: 22/07/2021, às 14h, Abertura: 22/07/2021, 
às 14h15.  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2021 – PROC. 
3.506/2021.  OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPAROS E 
PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, 
NO PRÉDIO DA EMEI ANNA MONTEIRO PEREIRA, 
PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍS-
TICA DE TREMEMBÉ, CONFORME ESPECIFICA-
ÇÕES CONTIDAS NESSE PROJETO BÁSICO E ANE-
XOS. Encerramento: 23/07/2021, às 09h, Abertura: 
23/07/2021, às 09h15. 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2021 – PROC. 
3.426/2021.  OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECU-
ÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁL-
TICA NA AVENIDA DOS GIRASSÓIS E ALAMEDA 
DAS CRAVINAS, LOTEAMENTO FLOR DO CAMPO, 
BAIRRO DO POÇO GRANDE, TREMEMBÉ-SP, CON-
FORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO 
BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO E ANEXOS DO 
EDITAL. Encerramento: 26/07/2021, às 09h, Aber-
tura: 26/07/2021, às 09h15. Os Editais podem ser ob-
tidos na íntegra e gratuitamente via <www.tre-
membe.sp.gov.br – link: licitações >. Informações: 
Fone (12) 3607-1000 – ramal 1013/1003.
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Número 13: 
sorte ou azar? 
Depende de nós
Dentre os Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável/Agenda 2030 das Nações 
Unidas, o 13 refere-se à “Ação Contra a 
Mudança Global do Clima”. Ante o fato de 
alguns ficarem ressabiados, como se diz 
no campo, com o estigma apocalíptico do 
número e sua identificação mundial com 
o azar, cabe salientar que conter o aque-
cimento da Terra não depende do acaso, 
mas sim das ações e atitudes de cada ci-
dadão, da sociedade, dos governos e do 
respeito aos acordos internacionais so-
bre o tema.

Assim, é gratificante e animador cons-
tatar ser crescente a consciência global 
sobre a questão, conforme demonstra a 
pesquisa “O Mundo em 2030”, que aca-
ba de ser publicada pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (Unesco). As mudanças climá-
ticas e a perda da biodiversidade foram 
apontadas por 67% dos entrevistados 
como os desafios mais preocupantes. 
Obviamente, vencer a pandemia da Co-
vid-19 é meta mais premente e pontual, 
mas o novo Coronavírus também enfati-

zou a necessidade de melhoria ambiental 
e do estabelecimento de espaços mais 
favoráveis à saúde pública.

A amostragem da pesquisa é significa-
tiva, pois foi respondida, via digital, por 
mais de 15 mil pessoas de todos os con-
tinentes. É interessante notar que os 
participantes eram em especial jovens: 
57% tinham menos de 35 anos e 35% 
estavam abaixo de 25. Os resultados, 
também analisados de acordo com a re-
gião, gênero, idade e outros parâmetros 
demográficos, confirmam o alerta da 
Unesco de que são necessários maiores 
esforços para abordar e atender às preo-
cupações específicas dos indivíduos.

Cabe acrescentar, nesse contexto, a im-
portância da opinião das pessoas, que 
se multiplica na sociedade, fazendo com 
que os governos, como cabe nas demo-
cracias, atendam aos anseios da popu-
lação. E a proteção ambiental, redução 
da emissão de carbono e contenção do 
aquecimento terrestre são prioridades 
incontestáveis. É de se esperar, portanto, 
que a opinião pública mundial influencie 
uma postura multilateral sinérgica dos 
países em torno desses desafios funda-
mentais para o presente e o futuro da 
humanidade. Essa é uma expectativa da 
Unesco.

Os entrevistados também destacaram 
que a educação sobre sustentabilidade, 
promoção da cooperação internacional e 
construção de confiança na ciência são as 
melhores maneiras para enfrentar o pro-
blema ambiental. Violência e conflitos, 
discriminação, insegurança alimentar e 
falta de comida, água e moradia são ou-
tros grandes desafios. Registrou-se um 
grande consenso entre os respondentes: 
o ensino universal e de qualidade é a sín-
tese da solução para cada um dos desa-
fios.

Neste último aspecto, o Brasil tem 
imensa dívida, acumulada desde os pri-
mórdios de sua história. Não tratamos a 
educação com o cuidado proporcional 
à sua relevância como fator decisivo de 
transformação da História e da inclusão 
socioeconômica. Portanto, também não 
podemos atribuir ao azar o fato de a cons-
ciência ambiental não ser amplamente 
disseminada em nossa sociedade. A de-
manda do ensino público de excelência 
é mais premente do que nunca, como se 
observa neste triste momento de pan-
demia, nos episódios de desrespeito aos 
protocolos sanitários.

Em contrapartida, nosso país tem res-
postas positivas para algumas questões 
também relevantes colocadas na pes-

quisa na Unesco: somos grandes pro-
dutores de alimentos e já contribuímos 
para abastecer os mercados globais e 
reduzir a insegurança alimentar; fabrica-
mos biocombustíveis, como o etanol e o 
biodiesel, em grande volume, ajudando 
na queda da emissão de carbono pelas 
frotas de veículos; e nas 5,07 milhões de 
propriedades rurais constantes do último 
Censo Agropecuário (2017), que ocupam 
351,28 milhões de hectares, ou 41% de 
nosso território, há imensa área de matas 
nativas e mananciais hídricos preserva-
dos, conforme determina o Código Flo-
restal.

Do mesmo modo que a precariedade do 
ensino não é azar, não devemos atribuir 
à sorte todo esse potencial do Brasil para 
atender a algumas prioridades da huma-
nidade, mas sim à capacidade de trabalho 
e resiliência do agronegócio. Ou seja, a 
maneira como o País irá inserir-se e o seu 
grau de protagonismo nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, inclusive 
no de número 13, não são uma questão 
de fortuna ou infortúnio, mas de compe-
tência e vontade de fazer a diferença.

*João Guilherme Sabino Ometto - 
Engenheiro, empresário e membro da Aca-

demia Nacional de Agricultura (ANA)

Escolas e currículos 
que formam cidadãos 
para o mundo
As escolas deveriam ser responsáveis pela 
conscientização dos alunos sobre questões 
globais, como mudanças climáticas, saúde 
global, conflitos internacionais, fome ou 
desnutrição em diferentes partes do mun-
do, causas da pobreza e igualdade entre 
homens e mulheres, garantindo assim a for-
mação de uma consciência coletiva que nos 
torne melhores cidadãos. 

Um dos problemas é que os currículos es-
colares já estão inchados, não somente no 
Brasil. Ao longo dos anos, muitos países res-
ponderam a novas demandas sobre o que os 
alunos devem aprender colocando cada vez 
mais conteúdo em seus currículos, com o re-
sultado de que esses muitas vezes se torna-
ram volumosos, mas, em muitos casos, com 
pouca profundidade, podendo dizer o mes-
mo da aprendizagem dos alunos. Os pro-
fessores estão garimpando em uma grande 
quantidade de conteúdo e de assuntos.

A inclusão de recursos adicionais fornece 
uma maneira fácil de mostrar ao público 

que os materiais didáticos respondem às 
demandas emergentes. Mas o resultado 
pode ter implicações superficiais de apren-
dizagem que os exames internacionais re-
velam sobre muitos estudantes, em diver-
sos países. Mais promissoras parecem ser as 
abordagens de algumas nações para ensinar 
menos, mas com maior profundidade e, ao 
mesmo tempo, ampliar a experiência de 
aprendizagem integrando temas, contextos 
e assuntos emergentes em áreas curricula-
res tradicionais, muitas vezes sob a bandei-
ra de uma abordagem interdisciplinar. No 
Brasil, a BNCC e o novo Ensino Médio trazem 
luz aos currículos escolares nesse sentido.

Essas abordagens reconhecem que a com-
preensão profunda – por exemplo, pensar 
como um cientista – pode gerar mais resul-
tados aos alunos do que conhecer fórmulas 
ou procedimentos específicos; ou que en-
tender como a narrativa de uma sociedade 
emergiu, desenvolveu, avançou e às vezes 
se desvendou quando o contexto mudou, 
indo muito além de lembrar datas, nomes e 
lugares. É a sala de aula ativa e linkada tam-
bém à realidade mundial. Naturalmente, o 
corpo docente necessita de capacitações, 
debates e apropriação das ferramentas in-
dissociáveis para fazer as pontes.
O que parece indispensável é um equilíbrio 

mais cuidadoso entre um currículo negocia-
do e um currículo projetado. Os currículos 
do século XXI precisam ser caracterizados 
pelo rigor (construir o que está sendo ensi-
nado em um alto nível de demanda cogniti-
va); pelo foco (visando a compreensão con-
ceitual, priorizando a profundidade sobre a 
amplitude do conteúdo); e pela coerência 
(instrução de sequenciamento baseada em 
uma compreensão científica das progres-
sões de aprendizagem e do desenvolvimen-
to humano). 

Precisam permanecer fiéis às áreas do co-
nhecimento ao mesmo tempo em que vi-
sam à aprendizagem interdisciplinar e à 
capacidade dos alunos de ver problemas 
através de múltiplas lentes. Também preci-
sam equilibrar o conhecimento do conteúdo 
com o conhecimento sobre a natureza e os 
princípios das áreas.

Não menos importante, para ajudar os alu-
nos a enfrentar problemas futuros desco-
nhecidos, os currículos precisam focar em 
áreas com maior valor de transferência 
– ou seja, dar prioridade aos conhecimen-
tos, habilidades e atitudes que podem ser 
aprendidos em um contexto e aplicados a 
outros. Um dos fios condutores de todo esse 
contexto amplo e relevante é a língua ingle-
sa. Por meio dela, aprendendo-a também 

dentro da escola, em um processo de aqui-
sição natural e com ênfase nas habilidades 
do século XXI –- comunicação, colaboração, 
pensamento crítico e criatividade –, a voz 
dos alunos é ampliada e sua percepção de 
múltiplos contextos globais se estabelece. 

Assim, além de funcionarem apenas como 
monolíngues, ao se tornarem falantes bilín-
gues, conseguem agir criticamente sobre 
sua língua materna e também são lançados 
ao cativante universo de compreender, re-
fletir, debater e opinar de forma exponen-
cial para além do seu entorno local.

Obter sucesso na educação significa cons-
truir curiosidade (abrir mentes); trata-se de 
(com)paixão (abrindo corações); de cora-
gem (mobilizando recursos cognitivos, so-
ciais e emocionais para agir). E essa também 
será a melhor arma contra as maiores ame-
aças de nossos tempos: ignorância (a mente 
fechada); ódio (o coração fechado); e medo 
(o inimigo da agência). E tudo isso podendo 
ser cascateado na multivocalidade e multi-
dimensionalidade do sujeito bilíngue.

*Por Luiz Fernando Schibelbain - 
Gerente executivo de conteúdo 

no PES English

Disputas de 
patentes: um olhar 
pela história até 
os dias atuais
Em dezembro de 2019, recebemos as 
primeiras notícias sobre um novo vírus 
que arrastou o mundo a um cenário in-
certo e preocupante. Em pouco tempo, 
vimos uma escalada crescente, pessoas 
contaminadas pela SARS-CoV-2, ou Coro-
navírus, como se popularizou, podem ter 
casos assintomáticos, leves ou em alguns 
casos mais graves, levando a óbito. Hoje, 
o Brasil já ultrapassa a marca de 370 mil 
mortes. 

A melhor alternativa apresentada pelas 
entidades de saúde é a vacinação em 
massa, porém, o acesso à vacina é restri-
to. Enquanto muitos países estão com-
pletando seus ciclos de vacinação, há na-
ções que não receberam uma dose. Essa 
discrepância trouxe à tona, nas últimas 
semanas, uma velha discussão: a quebra 
das patentes. 

Há um movimento que extrapola o de-

bate científico e chega à pauta política 
e econômica: a renúncia às patentes da 
vacina pode representar um movimento 
positivo de transferência de tecnologias, 
permitindo que países em desenvolvi-
mento possam produzir suas próprias 
vacinas. 

Do outro lado, grupos liderados pela in-
dústria farmacêutica afirmam que a pa-
tente não é o ponto de interesse, uma vez 
que inúmeras licenças já foram distribuí-
das e que a produção das vacinas requer 
muito mais desenvolvimento técnico, 
não sendo a simples quebra de patentes 
a solução. 

No passado, a Anvisa já rejeitou pedidos 
de patentes para garantir que medica-
mentos eficazes estivessem disponíveis 
para o maior número de pessoas, e o mais 
rápido possível. Esse foi o caso quando o 
governo brasileiro forçou a licença com-
pulsória contra o monopólio de fármacos 
usados no tratamento de HIV/Aids.

O termo patente, latim patere, significa 
tornar público. Na Idade Média, os sobe-
ranos concediam o privilégio, de forma 
arbitrária, para a realização de determi-
nados comércios ou ofícios. Acredita-se 
que a primeira patente foi concedida a 
um arquiteto no ano de 1421, em Floren-
ça, para construir o transporte de cargas 

para um rio. O documento ainda trazia a 
recomendação de que se alguém produ-
zisse uma imitação, esta deveria ser quei-
mada. 

É no final do século XIX, no momento da 
chamada “Belle Époque”, que, em fun-
ção das Exposições Universais, inicia-se 
uma movimentação para a internaciona-
lização das patentes. O Brasil se tornou 
um dos primeiros estados-membros da 
Convenção de Paris para a Proteção da 
Propriedade Intelectual. Entretanto, a 
concessão de patentes para estrangeiros 
no Brasil, abriu um grande precedente, e 
inventores como Thomas Edison reque-
reram suas patentes do fonógrafo e da 
iluminação elétrica. 

Uma amostra dessa ação estrangeira 
está preservada no acervo da Fundação 
Energia e Saneamento: a carta-patente, 
assinada pela Rainha Vitória em 1899, 
e registrada no Canadá, que autorizou a 
criação da The S.Paulo Railway, Light and 
Power Company, Limited. Mais conhecida 
como Light, a companhia explorou os ser-
viços de transporte e iluminação pública 
elétrica na Capital paulista, estendendo 
sua ação monopolista, no século XX.

O interesse de Thomas Edison estava no 
fator produtivo: os inventos só são rele-
vantes para os negócios quando podem 

ser produzidos e comercializados, para 
isso o inventor requereu quase duas mil 
patentes registradas, garantindo o mo-
nopólio sobre produtos, serviços e prin-
cipalmente, o direito de abrir processos 
contra os inventores ou industriais como 
ocorreu com George Westinghouse: fo-
ram mais de 300 processos movidos con-
tra o empresário e suas subsidiárias de 
energia. 

Edison e Westinghouse encabeçaram a 
“batalha das correntes”, e um novo rosto 
é apresentado nesta história: Nikola Tes-
la, que trabalhou para Westinghouse na 
criação de um gerador de corrente alter-
nada para operacionalizar o projeto de 
expansão da iluminação elétrica nos EUA. 

Disputas e quebras de patentes, como as 
vividas por Edison, Westinghouse, Tesla 
e outros cientistas, colocavam em jogo o 
desenvolvimento tecnológico e os inte-
resses comerciais e capitalistas. Hoje, há 
um novo fator: a sobrevivência a um vírus 
que já ceifou quase três milhões de vidas. 

*Por Fernanda Morais - 
Historiadora e Coordenadora do Educativo 
da Fundação Energia e Saneamento e Ana 
Luísa Vieira - graduanda em Física Médica 

e estagiária no Museu da Energia de Itu
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a estação mais fria do ano 
começou, e a chegada do 
inverno costuma trazer 

Prevenção: 
cuidados 

com a saúde 
durante o 

inverno

preocupação para quem sofre 
de doenças do aparelho respi-
ratório, já que a diminuição da 
temperatura torna o corpo mais 
propício a crises. ainda mais em 
meio a pandemia de coronaví-
rus e as possíveis confusões en-
tre os sintomas. 

de acordo com a professora de 
Pneumologia da universidade 
Santo amaro, lucia ande Souza, 
é possível diferenciar uma situ-
ação da outra, já que geralmen-
te o coronavírus afeta o corpo 
de forma generalizada, e não 
apenas o aparelho respiratório.

“alguns pacientes com cOVid 
têm sintomas de náuseas, dor 
de barriga, diarreia. então, é um 
quadro mais sistêmico, além da 
coriza e da dor de garganta. nas 
doenças de inverno, a pessoa 
vai ter mais sintomas de falta 
de ar, o peito começa a chiar. 
então a tosse  produz um pou-
co de catarro e o nariz começa 
a escorrer”, explicou a médica.

lucia ande Souza explica ainda 
que as estatísticas não têm de-
monstrado uma associação en-
tre quem tem um quadro leve 
de asma e o desenvolvimento 
de casos graves de cOVid-19, 
apesar de a condição ter sido 
apontada como fator de risco 
no início da pandemia. 

Por outro lado, quem tem cri-
ses de asma mais fortes ou com 
mais frequência, ou tem condi-
ções crônicas como a doença 
pulmonar obstrutiva, deve re-
dobrar os cuidados para evitar 
o contágio por coronavírus e 
também se proteger contra ou-
tras doenças do sistema respi-

ratório, que costumam ter au-
mento de casos nessa época do 
ano.

apesar do momento de apreen-
são, a professora de Pneumo-
logia acredita que as medidas 
para conter a pandemia podem 
ajudar quem sofre de outras 
doenças respiratórias, já que o 
isolamento social, e as técnicas 
de proteção individual também 
ajudam a evitar o contágio por 
outros tipos de vírus. e ela sa-
lienta a importância de manter 
esses cuidados, já que o núme-
ro de casos continua crescendo 
no país.

confira algumas dicas para cui-
dar da saúde durante o inverno:

1. CUIDAR DA 
ALIMENTAçãO

é preciso reforçar o sistema de 
defesa do nosso corpo para en-
frentar as temperaturas baixas. 

Por mais que a ideia de ficar 
embaixo das cobertas comendo 
chocolate seja tentadora, o ideal 

é ingerir bastante água, con-
sumir legumes e verduras em 

abundância, principalmente os 
ricos em vitamina c.

2. RENOVAR O 
AR EM CASA

um mito comum é que as jane-
las precisam estar bem fechadas 

para não trazer as doenças do 
frio. O ideal é circular bastante o 
ar na casa e aproveitar cada mi-
nuto de sol. a concentração de 
poeira ajuda na proliferação de 
ácaros e bactérias, que ajudam 

a desencadear ou piorar proble-
mas de saúde.

3. FICAR 
AGASALHADO

“Leva um casaco que vai es-
friar!”. A sabedoria das mães tem 
fundamento. Variações bruscas 
na temperatura podem promo-
ver ou piorar dores de cabeça e 
baixas na imunidade, abrindo 
as portas para a instalação de 
gripes, resfriados e afins. Fora 

isso, o conforto térmico também 
é fundamental para o bem-estar.

4. TOMAR 
VACINAS

a campanha de vacinação contra 
a gripe já está disponível na rede 

de Saúde nacional para grupos 
específicos. Porém, ela é indica-
da para todas as pessoas acima 

de seis meses e que não tenham 
alergia aos componentes da 

vacina.

5. PROTEçãO 
LABIAL

lábios ressecados são comuns no 
inverno e podem causar feridas 
e rachaduras. Para se prevenir, 

o ideal é usar hidratantes espe-
cíficos, sendo o mais comum a 

manteiga de cacau.

6. PROTETOR 
SOLAR

não é porque está frio lá fora que 
o protetor deve ser abandonado. 
na verdade, os raios nocivos exis-
tem o ano todo. como no inverno 
a exposição ao sol é menor, a pele 
fica mais clara e menos protegida. 
Portanto, a rotina no uso de blo-

queadores deve ser contínua.
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