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Operação 
Senha Forte

A Polícia Federal (PF), junta-
mente com a Secretaria Espe-
cial de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia, de-
flagrou ontem (23) a Operação 
Senha Forte, para combater um 
grupo criminoso que fraudava 
benefícios previdenciários em 
vários Estados, com prejuízos 
aos cofres públicos.

De acordo com a PF, os inves-
tigados promoviam a inclusão 
fraudulenta de dependentes/
curadores fictícios nos siste-
mas do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), com vis-
tas a levantamento de valores 
indevidos.

A investigação teve início com 
a prisão em flagrante de falsos 
dependentes/curadores, na ci-
dade de Feira de Santana, na 
Bahia, em maio do ano passa-
do, quando, fraudulentamen-
te, tentavam sacar cerca de R$ 
80 mil, referente a um benefí-
cio manipulado.

Nesta nova ação policial fo-
ram cumpridas seis medidas 
judiciais: três mandados de 
busca e apreensão e três de 
prisão temporária, nas cidades 
de Guarulhos, Ferraz de Vas-
concelos e São Paulo, no esta-
do de São Paulo, tendo como 
alvo pessoas que tinham por 
função arregimentar os falsos 
dependentes/curadores.

A PF estima que o prejuízo já 
supera R$ 31 milhões, em re-
lação a mais de 100 benefícios 
previdenciários suspeitos. Va-
lor que pode aumentar com o 
decorrer das investigações.

Indústria: produção 
volta a registrar 
crescimento 
no país Economia: 

Intenção de 
Consumo das 

Famílias
A Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) divulgou que 
o indicador Intenção de Con-
sumo das Famílias (ICF) ficou 
em 67,5 pontos, revelando 
alta de 2,1% em junho, consi-
derando o ajuste sazonal. 

De acordo com a CNC, apesar 
do aumento, esse foi o menor 
nível desde agosto de 2020 e 
o pior junho da série histórica 
iniciada em 2010. Em compa-
ração ao mesmo mês do ano 
passado, o ICF desceu 2,6%.

Já o indicador de renda atual 
cresceu 1,5% no mês, mesmo 
tendo atingido seu menor ní-
vel histórico. Enquanto isso, 
o indicador de emprego atual 
permaneceu com o maior ín-
dice do mês com 86,4 pontos, 
tendo a perspectiva profissio-
nal com 76,3 pontos. 

O total de 18 mil famílias fo-
ram consultadas na pesquisa. 
Deste número, 43,2% apontou 
que a renda familiar piorou 
em relação ao ano passado. 
No entanto, com o ajuste de 
sazonalidade, o índice apre-
sentou crescimento de 1,5%. 

Em relação à segurança, 
35,5% dos entrevistados res-
ponderam que se sentem se-
guros com os seus empregos 
em relação ao ano passado. 
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tuRISmo

Comissão aprova 
classificação 
de taubaté 

como município 
de interesse 

turístico 
em reunião realizada na 
tarde de ontem, quarta-
feira, (23/6), parlamen-
tares da comissão de 
atividades econômicas 
da assembleia legisla-
tiva do estado de São 
Paulo aprovaram quatro 
projetos de lei de auto-
ria de deputados. 

três das quatro propos-
tas acatadas são para 
classificar municípios 
paulistas como de inte-
resse turístico. O Projeto 
de lei 682/2019, de au-
toria do deputado edmir 
chedid (deM), contem-
pla a cidade de taubaté. 

O deputado Sergio Vic-
tor (novo) foi o relator 
da proposta para trans-
formar taubaté, cidade 
em que reside, em Mu-
nicípio de interesse tu-
rístico. Segundo o par-
lamentar, a classificação 
pode ser uma ferramen-
ta de recuperação eco-
nômica. 

“taubaté está perden-
do a indústria na região, 
montadoras de automó-
veis e tecnologia estão 
saindo do município. O 
turismo pode ser uma 
forma de retomada da 
economia da região do 
Vale do Paraíba”, disse. 
“trata-se da capital na-
cional da literatura in-
fantil, além dos edifícios 
históricos e o grande po-
tencial tanto no setor da 
gastronomia, quanto na 
área de esportes”, com-
pletou o parlamentar. 

agora, a proposta deve-
ser votada em Plenário 
para que o município 
receba o título. O reco-
nhecimento da assem-
bleia legislativa para 
municípios de interesse 
turístico permite que as 
cidades contempladas 
tenham direito a repas-
ses anuais de recursos 
do fundo de Melhoria 
dos Municípios turísti-
cos (fumtur), para inves-
timentos na infraestru-
tura turística. 

A utilização da verba 
deve fomentar a amplia-
ção e o fortalecimento 
das atividades econômi-
cas na rMVale (região 
metropolitana do Vale 
do Paraíba). 
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Três proposituras 
aprovadas em se-
gunda votação pela 
Câmara de Taubaté 

durante a Sessão Ordinária 
realizada na tarde da últi-
ma terça-feira (22) seguem 
para sanção do prefeito, 
para que se tornem leis.

Uma delas é o Projeto 
de Lei Complementar 
10/2021, de autoria do pre-
feito José Saud, que per-
mite a atribuição de aulas 
a professores em mais de 
uma unidade de ensino.

A proposta contém emen-
da da Comissão de Educa-
ção para que a lei abranja 
somente professores dos 
anos finais do ensino fun-
damental e ensino médio. 
A dedicação exclusiva a 
uma unidade de ensino 
continua vigorando para 
a educação infantil e anos 
iniciais do ensino funda-
mental.

Em seguida foram apro-
vadas as denominações 
de Rua Coronel Irayba 
de Paula Rosa, Projeto de 
Lei 121/2020, e do Museu 
da Agricultura Professor 
Osny Guarnieri Filho, Pro-
jeto de Lei 1/2021, ambos 
de autoria do ex-prefeito 
Ortiz Jr.

Conselhos 
MuniCipais

A Câmara aprovou em 
primeira votação o Projeto 
de Lei 28/2021, de autoria 
dos vereadores Adriano 
Coletor Tigrão (Cidadania) 
e Talita Cadeirante (PSB), 
que obriga a divulgação 
online de informações rela-
tivas aos Conselhos Muni-
cipais.

Deverão ser informados 
os nomes dos conselheiros 
titulares e suplentes, tele-
fone e email de cada Con-
selho, calendário anual de 
reuniões, horário e endere-
ço do local onde ocorrem 
as reuniões. Uma emenda 
apresentada pelo vereador 
Marcelo Macedo (MDB), 
aprovada com o texto, re-
tira a obrigatoriedade da 
apresentação de atas e re-
soluções, inicialmente pre-
vista no projeto. O entendi-
mento é que o parlamentar 
não pode apresentar “pro-
jeto que discipline questões 
administrativas do Poder 
Executivo ou outros ór-
gãos”, seguindo o parecer 
técnico legislativo. A pro-
posta depende de segunda 
votação e sanção do prefei-
to para entrar em vigência.

uniTau

Também foi aprovado em 
primeira votação o Projeto 
de Lei 1/2020, que concede 
o uso de imóveis de pro-
priedade da Universidade 
de Taubaté. As concessões 
serão oferecidas por licita-
ção outorgadas por até 15 
anos e poderão ser pror-
rogadas por igual período 
uma única vez.

A proposta inclui dois imó-
veis: um está alugado ao 
grupo Pão de Açúcar, na 
Praça da Eletro, e o outro 
está localizado na Praça 
Félix Guisard e é utilizado 
como depósito de materiais 
da Universidade. Caberá 
ao Poder Executivo reali-
zar licitação para efetivar 
as concessões, fiscalizar os 
imóveis permanentemente 
e aplicar penalidades con-
tratuais. Além de zelar pelo 
imóvel, a empresa conces-

sionária deverá pagar pela 
outorga e permitir a fisca-
lização periódica. Com a 
proposta foram aprovadas 
duas emendas redacionais 
da Comissão de Obras. O 
projeto depende de segun-
da votação e sanção do pre-
feito para que se torne lei.

TíTulo de 
Cidadania

O barbeiro Luiz Gabriel 
dos Santos será homena-
geado pela Câmara de 
Taubaté com o título de 
cidadania. A homenagem, 
contida no Projeto de De-
creto Legislativo de autoria 
do vereador Jessé Silva, foi 
aprovada pelo Plenário.

Luiz Gabriel (83 anos) é na-
tural de São Luiz do Parai-
tinga. Começou a trabalhar 
em 1955 na barbearia do 
Sr. Rufino, na rua Floriano 
Peixoto, no ano seguinte 
passou para outro estabe-
lecimento e em 1957 foi 
para Tremembé trabalhar 
na barbearia do Sr. Irineu. 

No final da década de 50, 
Luiz Gabriel dos Santos-
comprou sua primeira bar-
bearia, o Salão Bossa Nova 
localizado na rua Dr. Silva 
Barros, onde trabalhou até 
1970, até que recebeu uma 
proposta para trabalhar no 
Salão Palas. 

Em 1971, fundou a Barbe-
aria Popular na rua Anízio 
Ortiz Monteiro. Devido ao 
aumento de clientes, mu-
dou para outros endereços 
na região central e até hoje 
exerce a profissão de bar-
beiro. Seus cinco filhos e es-
posa seguiram seu ofício. A 
homenagem será entregue 
em sessão solene.

luTo ofiCial pelas 
500 Mil MorTes 

por Covid-19 
no Brasil

A Assembleia Legislativa 
de São Paulo declarou, na 
última terça-feira (22/6), 
luto oficial por sete dias 
em razão das mais de 500 
mil mortes registradas no 
Brasil pela Covid-19. A 
bandeira do Estado de São 
Paulo em frente ao Palácio 
9 de Julho, foi colocada à 
meia-haste em respeito e 
símbolo ao luto decretado.

A Mesa Diretora consi-
derou o elevado espírito 
de solidariedade do povo 
paulista e o cenário desola-
dor de intenso sofrimento 
às inúmeras famílias das 
vítimas. O ato, publicado 
no Diário Oficial e válido 
até o dia 28 de junho, lem-
brou ainda que do total de 
mortes, mais de 122 mil 
ocorreram no Estado de 
São Paulo.
                      

MEDIDAS

No começo do mês, os par-
lamentes destinaram R$ 
155 milhões em emendas 
para investimentos na área 
da saúde de 427 prefeitu-
ras paulistas. Além disso, 
os deputados e deputadas 
aprovaram um projeto que 
autoriza o governo estadu-
al a comprar vacinas con-
tra a Covid-19, entre outras 
medidas para enfrenta-
mento da pandemia, como 
renovação do contrato de 
trabalho por mais um ano 
dos profissionais que saú-
de que atuam na linha de 
frente da doença em hospi-
tais do Estado.

Projetos em segunda votação seguem 
para aprovação do prefeito

EM DISCUSSÃO
Peterson Vitoriano
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InDúStRIA

A Sondagem Industrial, 
pesquisa da Confe-
deração Nacional da 
Indústria (CNI), apon-

tou para resultados positivos 
em maio de 2021. A produção 
industrial, que tinha caído em 
abril, voltou a crescer no país.

O índice ficou em 52,8 pontos 
e é o melhor resultado para o 
mês desde 2017, o que indica 
um maio mais intenso do que 
os quatro anos anteriores. O ín-
dice varia de 0 a 100, com linha 
de corte em 50 pontos, os dados 
acima desse valor indicam cres-
cimento e abaixo, queda na com-
paração com o mês anterior. 

Além disso, o índice de evolu-
ção do número de empregados 
subiu para 51,1 pontos, se afas-
tando da linha de 50 pontos. Já 
são 11 meses seguidos sem que o 

índice registre queda do empre-
go na indústria. 

A Utilização da Capacidade Ins-
talada (UCI) alcançou 70% em 
maio de 2021, após crescimento 
de dois pontos percentuais em 
relação a abril. A UCI se encon-
tra 15 pontos percentuais acima 
da registrada em maio de 2020, 
que foi o primeiro mês de recu-
peração após a crise da primeira 
onda de COVID-19. O percen-
tual é o maior para o mês desde 
2014, quando alcançou 71%.

O índice de estoque efetivo em 
relação ao planejado registrou 
49,2 pontos em maio, um recuo 
de 0,4 ponto na comparação com 
abril.  Ainda assim, o índice per-
manece relativamente próximo 
à linha de 50 pontos que indica 
que os estoques estão próximos 
ao planejado pelas empresas.

O gerente de Análise Econômi-
ca da Confederação Nacional 
da Indústria, Marcelo Azevedo, 
explicou que é importante notar 
que os estoques seguem próxi-
mos ao desejado. Esse fato, alia-
do a atividade positiva, se reflete 
nas expectativas positivas para 
os próximos meses. “É diferente 
do que ocorreu no ano passado, 
quando houve um pessimismo 
generalizado, em março e abril 
com o início da pandemia. Neste 
ano, mesmo em março, quando 
percebemos uma queda, os em-
presários nunca deixaram de fi-
car otimistas e, desde então, esse 
otimismo vem aumentando”, 
avalia.

inTenção de 
invesTiMenTo 

aCiMa da Média 

O otimismo dos empresários in-

dustriais em relação aos próxi-
mos seis meses voltou a crescer 
em junho. O índice de expecta-
tiva de demanda aumentou 1,2 
ponto em relação a maio e está 
11,2 pontos superior ao regis-
trado em junho de 2020. 

Esse é o maior nível do indica-
dor em 2021. O otimismo em 
relação à exportação permane-
ceu praticamente constante em 
relação ao mês anterior: alta de 
0,1 ponto.

A intenção de investimento au-
mentou em relação ao mês de 
maio e segue acima da média 
histórica. O índice de intenção 
de investimento alcançou 57 
pontos em junho de 2021. Trata-
se de alta de 1,2 ponto em rela-
ção a maio. O índice se encontra 
15,6 pontos acima do registrado 
em junho de 2020.

Retomada da economia: produção industrial 
volta a registrar crescimento

Pesquisa indica 11 meses consecutivos sem queda no índice do número de empregos na indústria

Plano SP: restrições 
prorrogadas até 
15 de julho

O governo do Estado de São Paulo anunciou a 
prorrogação da Fase de Transição do Plano São 
Paulo, para todo o Estado, até o dia 15 de julho. A 
medida é amparada por recomendação do Centro 
de Contingência, com base nos dados de evolução 
da pandemia do Coronavírus.

A última atualização do Plano SP previa a manu-
tenção da fase de transição até 30 de junho. Com 
a nova prorrogação, as normas passam a valer até 
a primeira quinzena de julho. As regras para fun-
cionamento das atividades econômicas permane-
cem as mesmas: os estabelecimentos podem fun-

cionar das 6h às 21 horas com no máximo de 40% 
de ocupação.

As normas valem para estabelecimentos comer-
ciais em geral, incluindo galerias e shoppings que 
também estão autorizados a abrir as portas entre 
6h e 21h. O mesmo expediente deve ser seguido 
por serviços como restaurantes e similares, salões 
de beleza, barbearias, academias, clubes e espa-
ços culturais como cinemas, teatros e museus. To-
dos devem obedecer aos protocolos setoriais de 
segurança sanitária, previstos no Plano SP.

Permanecem liberadas as celebrações individuais 
e coletivas em igrejas, templos e espaços religio-
sos, desde que seguidos rigorosamente todos os 
protocolos de higiene e distanciamento social.

O toque de recolher continua nas 645 cidades do 
Estado, das 21h às 5h, assim como a recomenda-
ção de teletrabalho para atividades administrati-
vas não essenciais e escalonamento de horários 

para entrada e saída de trabalhadores dos seto-
res de comércio, serviços e indústrias.
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Feirão soma mais de duas toneladas 
de alimentos arrecadados

O Feirão do Automó-
vel “Mesa Tauba-
té” está próximo 

de completar um mês de 
atividade. Em quatro se-
manas, o projeto arrecadou 
de 2.205,5 kg de alimentos. 
Todos os mantimentos fo-
ram repassados ao proje-
to “Mesa Taubaté”, que 
distribui diariamente 1,2 
mil sopas em seis bairros 
da cidade e tem como ob-
jetivo alimentar, educar e 
gerar renda. Futuramente 
também serão oferecidos 
cursos em parceria com o 
Serviço Social da Indústria 
(SESI), na área da culinária.

O tradicional Feirão do 
Automóvel realizado nas 
manhãs de domingo no 
Mercatau estava com as ati-
vidades suspensas devido à 
pandemia e agora é admi-
nistrado pelo Fundo Social 
de Solidariedade de Tauba-
té (Fussta), que também é o 
responsável pelo projeto de 
distribuição de sopas.

No último domingo (20), 
330 veículos, sendo 270 au-
tomóveis e 60 motocicletas, 
foram expostos no Feirão, 
que arrecada apenas arroz, 
feijão e macarrão, prin-
cipais alimentos utiliza-
dos no preparo das sopas. 
Neste Feirão 787,5 Kg de 
alimentos foram arrecada-
dos, sendo 396 kg de arroz, 
163 kg de feijão, 209,5 kg 
de macarrão e 19 kg de ali-
mentos diversos.

No 1º Feirão realizado no 
último domingo do mês de 
maio, foram arrecadados 
225 kg de alimentos e 172 ve-
ículos foram expostos; já no 
2º domingo, dia 6 de junho, 
262 veículos participaram 
da exposição e 496 kg de 
alimentos foram recebidos; 
no dia 13 de junho, 3º Feirão 
realizado, a arrecadação de 
alimentos chegou a 697 kg e 
contou com a exposição de 
225 veículos.

Todos os alimentos arre-
cadados são entregues na 
Cozinha Piloto da Prefeitu-
ra, onde são armazenados, 
preparados com o acompa-
nhamento de uma nutricio-
nista e em seguida distri-
buídos nos locais que são 
atendidos pelo Projeto.

Para expor os veículos no 
Feirão, os interessados de-
vem fazer a doação dos 
seguintes alimentos: ar-
roz, feijão ou macarrão. No 
caso de motocicletas é ne-
cessário fazer a doação de 
1 kg de alimento, já para os 
automóveis a doação deve 
ser de 2 kg de alimentos, 
para deixar os veículos na 
“rampa”, área coberta do 
Mercatau, a doação de 3 kg 
de alimentos deve ser rea-
lizada.

O Feirão “Mesa Taubaté” 
acontece todos os domin-
gos, das 8h às 13h, no Mer-
catau.

mantimentos 
foram 

repassados 
ao projeto 

que distribui 
diariamente 

1,2 mil 
sopas em 

seis bairros 
da cidade

A Secretaria de Turis-
mo e Viagens do Esta-
do de São Paulo (Se-
tur-SP) organizou um 
guia virtual com 111 
atrativos das sete cida-
des que fazem parte da 
Mantiqueira Paulista. 
O lançamento acontece 
hoje, quinta-feira (24) 
para os gestores mu-
nicipais das cidades 
que compõem a Região 
Turística Mantiqueira 
Paulista, empresários 
cujos empreendimentos 
foram destacados no 
guia e para agências e 
operadores de turismo 
da região. 

A Serra da Mantiquei-
ra, localizada entre os 
estados de São Paulo, 
Minas Gerais e Rio de 
Janeiro, tem mais de 
500 km de extensão. É 
composta por áreas de 
proteção ambiental, flo-
restas de Mata Atlân-
tica, cachoeiras, rios, 
picos e montes que se 
formaram há pelo me-
nos 60 milhões de anos. 
As cidades que fazem 
parte são Santo Antônio 
do Pinhal, São Bento do 
Sapucaí, Pindamonhan-

gaba, Tremembé, Mon-
teiro Lobato, Campos 
do Jordão e o distrito de 
São Francisco Xavier. O 
guia virtual foi dividi-
do em cinco rotas: na-
tureza e aventura, com 
destaque para trilhas e 
esportes variados; reli-
giosidade e bem-estar, 
com diversas opções 
de templos religiosos; 
história, cultura e arte, 
com destaque para mu-
seus e casas de cultura; 
gastronômica rural, in-
cluindo um roteiro es-
pecífico para amantes 
de cervejas e vinhos e, 
por fim, um roteiro com 
os parques temáticos da 
região. 

Todos os atrativos do 
guia possuem link para 
Google Maps, além 
dos contatos diretos 
dos empreendimentos 
(telefones, sites e/ou 
redes sociais). Por ser 
virtual, a atualização 
acontecerá anualmente 
visando garantir que 
os atrativos continuem 
oferecendo os mesmos 
serviços, além da inclu-
são de novos empreen-
dimentos. 

tURISMO

Região turística da Serra da Mantiqueira 
ganha guia turístico virtual

Serra da 
mantiqueira 
é composta 
por áreas 

de proteção 
ambiental, 

florestas de 
mata Atlânti-
ca, cachoeiras, 

rios, picos e 
montes que se 
formaram há 
pelo menos 60 

milhões 
de anos

Rodovias de São Paulo 
registram alta de 11% 
na circulação 
Com a flexibilização gradual das restrições im-
postas para conter a pandemia, as estradas e 
rodovias do estado de São Paulo voltaram a re-
gistrar alta de 11,91% na circulação geral de 
veículos durante o mês de maio, no comparativo 
com o mês anterior. É o que aponta balanço feito 
pelo Sem Parar, empresa do grupo Fleetcor.

Do ponto de vista nacional, no comparativo com o 

mês anterior, a movimentação geral teve aumen-
to de 12,58% em maio de 2021. Na mesma linha, 
os números apresentados pela empresa mostram 
que o tráfego de veículos pesados nas rodovias 
brasileiras seguiu uma taxa de crescimento de 
7,78% em relação ao mês anterior. Só nas estra-
das de Sào Paulo, esse aumento foi de 5,69%. 

O comércio paulista registrou alta na movimenta-
ção, com alta de 189,19% nos estacionamentos 
de shoppings e de 35,87% nos estacionamentos 
de centros comerciais. Atualmente o Sem Parar 
conta com mais de 5 milhões de clientes, tanto 
no segmento de veículos leves, de passeios quan-
to nos veículos pesados e transporte coletivo. 

Estando presente em toda a malha pedagiada do 
Brasil, além de oferecer a opção de pagamento 
automático e mais seguro em estabelecimentos 
como estacionamentos, postos de combustível, 
drive-thrus e lava-rápidos. 
* Os números representam as passagens em vias 
de pagamento automático das praças de pedágio. 
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Parceria têm como objetivo fomentar a modalidade nos municípios 

Futebol – 
História de Taubaté 

Nesta semana, a coluna “Futebol – História de 
Taubaté”, presta uma justa homenagem ao time 
do São Marcus, tradicional equipe de “Sabadei-
ra” do futebol amador da cidade. 

A foto ao lado é da formação do time antes de 

uma partida amistosa contra a equipe Sub20 do 
Esporte Clube Taubaté. 

O confronto aconteceu no estádio Joaquim de 
Morais Filho e terminou empatado, 2x2. 

Em pé: Zé Otávio, Marquinhos, Banha, Gilmar, 
Tadeu e Pulguinha

Agachados: Pulga, Fábio, Grezio, João Carlos, 
Niel e Cícero

MEMÓRIA

Memória do Futebol Amador de Taubaté

RUGBY

SESI firma parceria com a 
Confederação Brasileira

O SESI e a Confede-
ração Brasileira 
de Rugby (CBRu) 

uniram forças para fo-
mentar o rugby em sete 
unidades da instituição 
no Estado de São Paulo. 
Entre os polos que serão 
contemplados pela par-
ceria está o de Taubaté.

A primeira etapa do acor-
do prevê que os profis-
sionais dos Departamen-
tos de Desenvolvimento 
e Alto Rendimento da 
CBRu realizem a capaci-
tação de profissionais de 
educação física ao longo 
de 12 meses. O objetivo 
é habilitar os professo-
res a ensinar rugby para 
iniciantes, além de pla-
nejar, conduzir e avaliar 
treinamentos, gerenciar 
equipes e a compreender 
processos de captação e 
retenção de jogadores. 
“A tradição do rugby e 
seus valores, que estão 
alinhados com os valo-
res olímpicos e com a 
Pedagogia do Exemplo 
SESI-SP, estão sendo re-
conhecidos nesta aliança 
com a CBRu. Queremos 
assim ajudar a estimular 
o interesse dos jovens 
por modalidades espor-
tivas que necessitam de 
mais visibilidade, mes-
mo já colecionando va-
liosas conquistas para o 
esporte nacional”, disse 
o presidente do SESI-SP, 
Paulo Skaf.

Para a CEO da Confe-
deração Brasileira de 
Rugby, Mariana Miné, a 
parceria é fundamental 
na missão de populari-
zar o rugby e difundir 
seus valores no país. 

“Estar presente em uma 
instituição como o SE-
SI-SP que consolidou o 
esporte em seu projeto 
pedagógico é um passo 
promissor para mostrar 
que o rugby é saudável 
e pode ser jogado pelas 
gerações mais novas. 
Com o tempo e com as 
possibilidades de ex-
pansão das ações, vis-
lumbramos um efeito 
positivo na formação do 
público do rugby, no de-
senvolvimento de nossas 
categorias de base e no 
abastecimento do alto 
rendimento das seleções 
masculina e feminina”, 
avaliou Mariana.

Na segunda etapa, a par-
ceria pretende estender 
o ensino do rugby por 
meio de oficinas de curta 
duração para outras uni-
dades do SESI-SP. 

A assinatura do convê-
nio, que acontece na tar-
de de hoje, quinta-feira 
(24), coincide com a Se-
mana Olímpica do SESI
-SP, evento realizado de 
em parceria com o Co-
mitê Olímpico Brasileiro 
(COB). 

FUtSAl

Copa LPF: 
números do 
Taubaté na Primeira 
Fase da competição

Ednei Rovida/Taubaté 

Com taubateanos na disputa, fase eliminatória da competição 
terá início amanhã (22)

Amanhã (25) tem 
início a fase quar-
tas de final da 

Copa LPF. Nesta edição, 
o jornal Voz do Vale & 
Região apresenta alguns 
números da Primeira 
Fase do torneio. Confira:

ClassifiCados

Dos 14 times que inicia-
ram o campeonato, oito 
seguem na briga pelo tí-
tulo. No Grupo A, avan-
çaram para o mata-mata 
as equipes do Pulo Fut-
sal, Barão de Mauá Ri-
beirão, Dracena e Botu-
catuense. 

Já na Chave B, seguem 
na competição os times 
do Taubaté, Yoka/Gua-
ratinguetá, Taboão e São 
Paulo. Foram eliminadas 
as equipes do Araraqua-
ra, Indaiatuba, Brutos/
Limeira, FIB/Bauru, Ja-
careí e WIMPRO/Gua-
rulhos.

invenCiBilidade

Três equipes ainda não 
perderam na compe-
tição. São elas o Pulo 
Futsal, que venceu to-
das as seis partidas que 
disputou sendo o único 
time que permanece com 
100% de aproveitamento 
na Copa, além de Tauba-
té e Yoka/Guaratingue-
tá, que em seis rodadas 
somam três vitórias e 
três empates cada.

aTaque / defesa

A equipe que mais ba-
lançou as redes adversá-
rias ao longo da Primeira 
Fase da Copa LPF foi o 
Barão de Mauá Ribeirão, 
que anotou 25 gols. Em 
seguida aparecem Dra-
cena (24), Yoka/Guara-
tinguetá (23) e Taubaté 
(22). Já as equipes que 
menos sofreram gols fo-
ram Pulo do Gato (3), 
Taboão (5), Botucatuen-

se (12), Barão de Mauá 
Ribeirão (12) São Paulo 
(12). O Taubaté aparece 
na sequência com 13 ten-
tos sofridos. 

arTilharia

O principal goleador até 
o momento da Copa LPF 
é o jogador Beto, da equi-
pe do Barão de Mauá Ri-
beirão, com nove gols 
anotados. Em seguida 
aparecem na lista da ar-
tilharia do torneio os jo-
gadores Cebola (Yoka/
Guaratinguetá) e Vitinho 
(Dracena) com sete gols 
cada, além de Ernandes 
(Taubaté), Kayque (FIB/
Bauru), Gabriel Lima 
(São Paulo) e Bicão (Ara-
raquara) com seis tentos. 
Para Taubaté, além de 
Ernandes, também mar-
caram gols na Primeira 
Fase: Kauê Monteiro (3), 
Vitinho (3), Victor Car-
delli (2), Jojô (2), Alex 
Lima (2), Nenê (2), Lucas 
Vollet (1) e Gilbert (1).

Divulgação
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Prefeitura MuniciPal  de taubaté

ATOS OFICIAIS

www.taubate.sp.gov.br

 
 
 
 
 
 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, com referência no 
Concurso Público nº 009/2019, para a função de Orientador Social, para contratação em caráter 
temporário, para comparecerem IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 30/06/2021 – quarta-feira, 
na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da 
CTI, nesta cidade, das 08h às 12h e das 14h às 18h, MEDIANTE AGENDAMENTO. O agendamento 
deve ser realizado através do telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência da 
vaga temporária ofertada. 

Nome CPF Classificação 
SUELEN EVELYN RAMOS TELES DE ARIMATHEA 361.928.578-06 29 
NATALIA OHANA SENOBIO CAETANO 403.412.028-27 30 
SILUANA DE MEDEIROS FRARE PEREZ 226.601.038-79 31 

 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA o candidato abaixo relacionado, com referência no 
Concurso Público nº 003/2019, para a função de Técnico de Enfermagem ESF, para contratação em 
caráter temporário, para comparecer IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 30/06/2021 – quarta-
feira, na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do 
relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 12h e das 14h às 18h, MEDIANTE AGENDAMENTO. O 
agendamento deve ser realizado através do telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará 
desistência da vaga temporária ofertada. 

Nome CPF Classificação 
DANIELE CRISTINE SILVA SANTOS 447.889.828-62 16 

 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA o candidato abaixo relacionado, com referência no 
Concurso Público nº 015/2019, para a função de Enfermeiro, para contratação em caráter temporário, para 
comparecer IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 30/06/2021 – quarta-feira, na Área de Recursos 
Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, 
das 08h às 12h e das 14h às 18h, MEDIANTE AGENDAMENTO. O agendamento deve ser realizado 
através do telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência da vaga temporária 
ofertada. 

Nome CPF Classificação 
CAMILA LEAL CRUZ 337.271.648-59 27 

 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, com referência no 
Processo Seletivo nº 003/2021, para a função de Técnico de Enfermagem, para contratação em caráter 
temporário, para comparecerem IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 30/06/2021 – quarta-feira, 
na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da 
CTI, nesta cidade, das 08h às 12h e das 14h às 18h, MEDIANTE AGENDAMENTO. O agendamento 
deve ser realizado através do telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência da 
vaga temporária ofertada. 

Nome CPF Classificação 
VANESSA SOUSA CAMPOS 413.567.618-95 46 
DIEGO AVILA 419.578.188-40 47 

 
Prefeitura Municipal de Taubaté DESCLASSIFICA o candidato abaixo relacionado, aprovado no 
Processo Seletivo nº 003/2021, para a função de Técnico de Enfermagem, por não atender ao item 8.2. do 
edital.  

Nome CPF Classificação 
NAJLA ANDRIELE DE FARIAS 413.572.018-85 45 

 
DECRETO Nº  15046  , DE 22  DE JUNHO  DE 2021 
Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMDEC 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e  à vista dos elementos constantes do Processo nº 9.656/2021, 
D E C R E T A: 
Art. 1º A composição do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMDEC, cujo objeto está 
disposto na Lei nº 5.144, de 12 janeiro de 2016, alterada pela Lei nº 5.335, de 27 de setembro de 2017 é a 
seguinte: 
I – Do Poder Púlico: 
a) Representante da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil  
  Titular: Rodolfo Luiz Portugal e Silva  
Suplente: Valdemir Edson Jorge  
b) Representante do Corpo de Bombeiros 
Titular: Cap. PM Metuzael Ferreira da Silva  
Suplente:  1º Ten. PM Diego Martins Franco  
c) Representante da Polícia Ambiental 
    Titular: 1º Ten. PM Francine Gabrielly de Toledo Vaz Motta  
 Suplente: 1º Sgt. PM Rafael Moller  
d) Representante da Polícia Militar Rodoviária 
Titular:  1º Ten. PM James Aparecido de Godoi  
     Suplente: 1º Ten. PM Vinicius de Souza Rocha  
e) Representante da Universidade de Taubaté 
Titular: Profa. Ma. Silvia Regina Ferreira Pompeo Araújo  
Suplente: Prof. Me. José Rodrigo Várzea Cursino  
II – Da Sociedade Civil Organizada: 

a) Representante da Rede Integrada de Emergência do Vale do Paraíba 
Titular: Aguardando indicação   
     Suplente: Aguardando indicação  
 b) Representante da Associação Taubateana de Radioamadorismo 
Titular: Odilon Ferreira Neto   
Suplente: Hamilton Peixoto dos Santos   
c) Representantes do Distrito Escoteiro Monteiro Lobato 
     Titular: João Carlos Moreno Gomes                                                
     Suplente: Bruna Marçal Moreno Gomes Miguel   
d) Representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
Titular: Aguardando indicação  
Suplente: Aguardando indicação  
e) Representante do Serviço Social do Transporte/Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte 
Titular: Aguardando indicação  
     Suplente:  Aguardando indicação   
 Art. 2º O mandato será de dois anos, permitida a recondução por igual período. 
Art. 3º Os serviços prestados pelos membros do Conselho Municipal de Proteção e  Defesa Civil são 
considerados de interesse público relevante e não serão remunerados. 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 22 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 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
Secretário de Segurança Pública Municipal 
ELCIO FERREIRA DA SILVA 
Diretor do Departamento de Defesa do Cidadão 
Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 22 de junho de 2021. 
ADRIANO VIBERBO SOUZA DA SILVA JUNIOR 
Secretário de Governo e Relações Institucionais 
PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR 
Diretor do Departamento Técnico Legislativo 
 
DECRETO Nº   15047   , DE 23  DE JUNHO DE 2021 
Revoga dispositivo do Decreto 13.597, de 13 de julho de 2015,  
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes no processo administrativo nº 29.687/2021, 
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica revogado o artigo 3º do Decreto nº 13.597, de 13 de julho de 2015. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté,  23 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 
JAYME  RODRIGUES DE FARIA NETO 
Procurado Geral do Município 
Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais,  23   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 
 
DECRETO Nº   15048, DE 23 DE  JUNHO DE 2021 
Retifica o Decreto nº 15.002, de 23 de abril de 2021, que dispõe sobre cancelamento de uso de local que 
especifica.  
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes do processo nº 8.333/2001 
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica retificado o art. 1º do Decreto nº 15.002, de 23 de abril de 2021, na seguinte conformidade: 
“Art. 1º Fica cancelada a liberação permitida à empresa VISTOCAR FEIRA DE VEÍCULOS LTDA-ME, 
para utilização das dependências do espaço destinado ao “Feirão de Automóveis de Taubaté”, no 
MERCATAU, representada, neste ato, pela Sra. Inez Greghi.” 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté,  23  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 
Alexandre Magno Borges 
Secretário de Serviços Públicos 
Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 23 de junho de 2021. 
Adriano Viterbo Souza da Silva Junior 
Secretário de Governo e Relações Institucionais 
Paulo de Tarso Cabrall Costa Junior 
Diretor do Departamento Técnico Legislativo 
 
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - ATA Nº. 0410/2020 ADITAMENTO DE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: CRISTÁLIA 
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA PROCESSO: 25.278/2020 ASSINATURA: 
18/06/2021 OBJETO: ADITAR EM MAIS 17,590450094% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CELEBRADA ENTRE AS PARTES EM 27/08/2020 VALOR ESTIMADO: R$ 87.500,00 
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MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 125/20 FUNDAMENTO LEGAL: EM FACE DO 
PERMITIDO NO ARTIGO 65 INCISO I ALÍNEA “B” § 1º DA LEI FEDERAL Nº. 8.666, DE 21 DE 
JUNHO DE 1993, SUAS ALTERAÇÕES E O DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.317/14 (ALTERADO 
PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.377/14). 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: QUALITY SANI  
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. EPP PROCESSO: 27.160/21 ASSINATURA: 22/06/2021 
OBJETO: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA ATENDER A DEMANDA EXISTENTE 
NAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO VALOR: R$ 11.880,00 VIGÊNCIA: 35 (TRINTA E CINCO) 
DIAS MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 55/21 PROPONENTES: 03 FUNDAMENTO 
LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 8666/93 E DA LEI 
COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 147/14, EM 
SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: SIANET 
DATACENTER PROVEDORES EIRELI PROCESSO: 50.494/2020 ASSINATURA: 23/06/2021 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE MUNICIPAL E E-MAIL 
CORPORATIVO EM SERVIDOR DEDICADO, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO, 
CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA DE 
ATUALIZAÇÃO E MONITORAMENTO VALOR: R$ 19.000,00 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÓNICO  Nº. 263/20 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, 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 ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE TAUBATÉ LOCADORA: BERTALIND GESTORA DE BENS 
LTDA. PROCESSO: 73.928/17 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. 
(PUBLICADO NOVAMENTE POR CONTER INCORREÇÕES) 
 
N O T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O   
VALERIA APARECIDA MESQUITA 
RUA DOM ANDRE ARCO VERDE, 127 JD. MARIA AUGUSTA 
TAUBATE  SP 
12070-030 
PROC. ADM Nº 34.649/2020  
Comunicamos que seu pedido de remissão parcial de debito referente ao  IPTU,  do imóvel identificado 
sob o BC nº 6.1.009.006.001,  foi  INDEFERIDO, visto que o requerente não preenche os requisitos para 
a concessão do beneficio, uma vez que as condições ferem o artigo 7º, inciso V, do Decreto 13.356, de 
27/066/2014, por não atingir a pontuação mínima estabelecida na legislação vigente 
Assim sendo, fica V. Sª., NOTIFICADA a proceder ao recolhimento devido, com todos os acréscimos 
legais ou apresentar recurso, no prazo de 20(vinte) dias a contar da publicação desta, nos termos dos 
Artigos 348 e 354, Inciso I, da Lei Complementar nº 002 de 17.12.90. 
 
ESTETICA ERIKA ALBUQUERQUE LTDA -  ME 
RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS, 177 -  CENTRO 
TAUBATE  SP 
12020-010 
PROC. ADM Nº 41.638/2019  
Comunicamos V.Sª. que sua solicitação de prescrição dos débitos de  ROS do exercício de 2013, dos 
lançamentos nº 1727894, 2197166, 2085511, 2197174, 2136775, 2303624 e 2159032, PERDEU SEU 
OBJETO, tendo em vista que os mesmos já foram cancelados. 
 
SIMONE FRANCISCA HEIRAS 
AV.PREF. MOACYR FREIRE, 555 – GRANJA DANIEL 
TAUBATÉ   SP 
12060-801 
PROC. ADM Nº 14.769/2020 
Comunicamos que seu pedido de  revisão no lançamento do IPTU, no  exercício de 2020,  identificado 
sob o BC nº 5.1.099.006.096, constante do Processo Administrativo nº 14.769/2020, foi INDEFERIDO, 
sendo que, o lançamento encontra-se de acordo com o que estabelece a legislação em vigência, 
Assim sendo, fica V. Sª., NOTIFICADA a proceder ao recolhimento devido, com todos os acréscimos 
legais ou apresentar recurso, no prazo de 20(vinte) dias a contar da publicação desta, nos termos dos 
Artigos 348 e 354, Inciso I, da Lei Complementar nº 002 de 17.12.90. 
 
ASSOCIAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL SÃO VICENTE DE PAULO 
R.PROF.BERNARDINO QUERIDO, 853  VILA SÃO JOSE 
TAUBATÉ / SP 
12070-400 
PROC. ADM Nº 13.986/2020  

Comunicamos que seu pedido de impugnação da Taxa de Licença para Localização do exercício de 2019 
e a Taxa de  Fiscalização de Funcionamento do exercício de 2020, CNPJ nº 60.600.830/0004-24,  foi  
INDEFERIDO. 
Assim sendo, fica V. Sª., NOTIFICADA a proceder ao recolhimento devido, com todos os acréscimos 
legais ou apresentar recurso, no prazo de 20(vinte) dias a contar da publicação desta, nos termos dos 
Artigos 348 e 354, Inciso I, da Lei Complementar nº 002 de 17.12.90. 
Divisão de Controle da Arrecadação 
Victor Magalhães Salgado 
Chefia da Divisão de Controle da Arrecadação 
 
N O T I F I C A Ç Ã O  –  L A N Ç A M E N T O  
Ficam V. Sª. NOTIFICADAS a procederem ao recolhimento proveniente do Serviço de Coleta de 
Resíduos de Origem Vegetal, referente ao período de outubro de 2018, conforme item 2, sub item 2.4.3 
da tabela de preços de serviços do Decreto nº 14.188 de 29 de dezembro de 2017, atualizado pelo Decreto 
nº 14.908, de 16 de dezembro de 2020, apurados pelo Processo Administrativo nº 67.698/2018, a seguir 
qualificados: 
 
Nome: LUIZ EVANDRO DE GODOY CORREA 34093488835 
Endereço: Rua Firmino Turci, 65 – São Vicente de Paula 
Quantidade: 9,00 m³ 
Valor: R$ 83,07 
 
Nome: MOVEIS TAUBATE PLANEJADOS EIRELI - ME 
Endereço: Rua Eugênio Guisard, 90 – Vila São Geraldo – Taubaté / SP 
Quantidade: 15,00 m³ 
Valor: R$ 135,45 
 
Nome: RODRIGO DA SILVA SANTANA 29633069890 
Endereço: Estrada do Barreiro, 347 – São Gonçalo – Taubaté / SP 
Quantidade: 6,00 m³ 
Valor: R$ 55,38 
Caso o pagamento não seja efetuado até 30 (trinta) dias a partir desta publicação, as respectivas cobranças 
serão encaminhadas para inscrição em dívida ativa. 
Divisão de Controle da Arrecadação, 23 de junho de 2021. 
Victor Magalhães Salgado  
Chefe da Divisão 
 
PORTARIA, S.E.S. Nº 66 DE 23 DE JUNHO DE 2021 
Sr. MARIO CELSO PELOGGIA, SECRETÁRIO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pela Lei Complementar n° 236, de 21 de dezembro de 2010. 
Considerando o Decreto Municipal nº15.001, de 23 de abril de 2021, que regulamenta artigos do Decreto 
Municipal nº13.350, de 05 de junho de 2014, dispõe sobre o Código de Ética do Servidor Publico.  
RESOLVE: 
I – Constituir Comissão de Ética do Servidor Publico Lotado na Secretaria de Saúde, conforme disposto 
no Decreto Municipal nº15.001/2021; 
Fabio Henrique da Cruz – matricula 33694 
Thais Madrigal Mendonça – matricula 31546 
Eliana Cândido Magliano – matricula 37786 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 23 de Junho de 2021, 382º da fundação do povoado e 376° da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
Mario Celso Peloggia 
Secretário de Saúde 
 
PORTARIA SES Nº  62     ,   DE     22     DE   JUNHO   DE 2021 
MÁRIO CELSO PELOGGIA, SECRETÁRIO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar cessados, a contar de 07/06/2021, os efeitos da Portaria nº 1.027, de 14 de abril de 2014, que 
designou o servidor ROQUE NELSON PASSARELLI PINTO – matrícula 6752, para exercer a função de 
confiança de Supervisor Técnico de Ações e Metas em Saúde, subordinada à Secretaria de Saúde. 
 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos   22   de  Junho   de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
 
MÁRIO CELSO PELOGGIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
 
PORTARIA SES Nº 64   DE   22     DE        JUNHO               DE 2021 
MÁRIO CELSO PELOGGIA, SECRETÁRIO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
 
Considerar designado o servidor DAVID SUMIO SHIBATA JUNIOR, titular de cargo efetivo – 
matrícula 48057, a contar de 08/06/2021, para exercer a função de confiança de Chefe de Serviço de 
Faturamento – Ref. “36”, 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      22         de        Junho   de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 
376ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
 
MÁRIO CELSO PELOGGIA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
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PORTARIA SES Nº  63     ,   DE    22    DE       JUNHO                    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 TATIANE LUCIANA SANTOS DE JESUS, titular de cargo efetivo 
– matrícula 35059, a contar de 07/06/2021, para exercer a função de confiança de Supervisor Técnico de 
Ações e Metas em Saúde – 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  22   de      Junho      de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª 
da elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
 
MÁRIO CELSO PELOGGIA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
 
PORTARIA SESPM Nº 28, DE 22 DE JUNHO DE 2021. 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, no uso 
de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO a necessidade de adequação da Lei Complementar nº 391, de 27 de junho de 2016 à 
Lei Federal nº 13.022, de 08 de agosto de 2014, bem como, com a alteração trazida pela Lei 
Complementar nº 438, de 30 de abril de 2019, em especial, no que tange ao porte de arma para a Guarda 
Civil Municipal de Taubaté; 
CONSIDERANDO a necessidade de adequação das atividades da Guarda Civil Municipal às missões 
elencadas na Lei Federal nº 13.022, de 08 de agosto de 2014, exigindo maior capacidade operacional do 
órgão de modo a atender com a máxima eficiência possível as demandas do município relacionadas com a 
segurança pública; 
R E S O L V E: 
Art. 1º Instituir a Comissão de Estudo para revisão da Lei Complementar nº 391, de 27 de junho de 2016, 
visando a adequação à Lei Federal 13.022 de 08 de agosto de 2014, considerando a alteração trazida pela 
Lei Complementar nº 438, de 30 de abril de 2019, em especial, no que tange ao porte de arma para a 
Guarda Civil Municipal de Taubaté. 
§1º A comissão de que trata esta Portaria é composta pelo Secretário de Segurança – Carlos Alberto de 
Souza (Presidente) que coordenará os trabalhos, pelo Diretor de Segurança – Vanderlei Pereira (Vice-
Presidente), pelo Diretor de Defesa do Cidadão – Élcio Ferreira da Silva (Assessor Jurídico), pelo Gestor 
da área de Segurança e Vigilância – José Carlos Antunes (Assessor Técnico) e pelos servidores: 
I. Rodnei Monteiro dos Santos – Inspetor Comandante; 
II. Otávio Willian Jesus da Silva – Inspetor Subcomandante; 
III. Elliot Cassimiro Alabarce – Inspetor Corregedor; 
IV. Susan Mayra Vitor Furtado – Subinspetor Comandante de Plantão; 
V. Pedro Elias Neto – Subinspetor Comandante de Plantão; 
VI. Fabio José Randis Moreira – Subinspetor Comandante de Plantão; 
VII. Roberto Rodrigues Querino – Chefe de Plantão; 
VIII. Paulo Cesar Florêncio – GCM 2ª Classe representante de equipe; 
IX. Henrique Aparecido Pereira da Silva – GCM 2ª Classe representante de equipe; 
X. Ednaldo de Siqueira Fernandes – GCM 2ª Classe representante de equipe; 
XI. Rodrigo Oliveira Roberto – GCM 2ª Classe representante de equipe; 
XII. Ednaldo Rocha – GCM 3ª Classe representante de equipe de postos fixos; 
XIII. Naeli da Silva Araújo– GCM 2º Classe Chefe do COI; 
XIV. Elki Trindade de Oliveira Barbosa – GCM 2º Classe representante da área administrativa da 
GCM. 
Art. 2º Além dos temas de importância levantados ao longo do processo de revisão da Lei Complementar 
nº 391, de 27 de junho de 2016, obrigatoriamente será objeto de estudo e propostas por parte dessa 
Comissão os seguintes temas abaixo: 
 
I. Idade máxima para ingresso na Guarda Civil Municipal; 
II. Critérios para estabelecer a antiguidade dos integrantes em seus respectivos postos ou 
graduações; 
III. Postos e graduações; 
IV. Mecanismo de progressão na carreira de Guarda Civil Municipal; 
V. Adequação do efetivo da Guarda Civil Municipal de Taubaté a fim de melhorar sua capacidade 
operacional para cumprimento de suas missões, observando o disposto no artigo 7º da Lei Federal nº 
13.022, de 08 de agosto de 2014, considerando a capacidade orçamentária do município; 
VI. Instalação de Bases Operacionais da Guarda Civil Municipal no terreno; 
VII. Alteração de uniforme dos Guardas Civis Municipais que desempenham suas atividades em 
postos fixos e não fazem parte do efetivo armado; 
VIII. Extinção gradativa dos Guardas Civis Municipais não armados que desempenham atividades 
em postos fixos por controladores de acesso de empresa terceirizada de segurança patrimonial; 
IX. Gratificação salarial aos Guardas Civis Municipais que desenvolvem a atividade de  
patrulhamento preventivo com uso de arma de fogo.    
Art. 3º As reuniões da Comissão acontecerão na Base Operacional da Guarda Civil Municipal, sito à Rua  
 
 
 
 
 
 
 
 

José Vicente de Barros, nº 919, Vila Marly, em horários determinados pelo Presidente, sendo que os 
trabalhos serão orientados pela fiel observância aos Princípios da Administração Pública a saber: 
Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. 
Art. 4º Os dias das reuniões serão informados com a antecedência necessária, valendo-se de todos os 
meios de comunicação disponíveis, de modo a garantir que todos os membros da Comissão possam se 
fazerem presentes, sendo que, em caso de ausências, a reunião não poderá contar com menos de 50% dos 
membros, sendo obrigatória, no mínimo, a presença do Vice-Presidente. 
Art. 5º Todas as deliberações e decisões tomadas nas reuniões deverão ter ampla divulgação aos 
integrantes da Guarda Civil Municipal, sendo objeto de registros em Atas a cada reunião. 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, prorrogando-se no tempo até que se 
encerre os trabalhos a que ela se destinou. 
Secretaria de Segurança Pública Municipal, 22 de junho de 2021. 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 
 
PORTARIA SEDIN Nº 06 ,   DE 23  DE JUNHO DE 2021 
LUCIA MARIA PEZELLA MORENO, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E 
INOVAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Art. 1 - Designar os servidores, efetivos e estáveis, abaixo relacionados para compor a Comissão de Ética 
do Servidor Público da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, sendo: 
I – Marcos Antônio Nascimento e Silva, Matrícula 24.591; 
II – Edu Chaves, Matrícula 1.337; 
III – Lucas da Silva Ferreira Costa, Matrícula 24.849. 
Art. 2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 23 de junho de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
LUCIA MARIA PEZELLA MORENO 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 
 
PROCESSO Nº. 23.845/21 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 17/21 
D E S P A C H O :  
1 – Ratifico o presente processo nos termos dos documentos em anexo, que comprovam a inexigibilidade 
com base no “caput” do artigo 25 do diploma legal, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93 e suas 
alterações; 
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 firma INDÚSTRIA 
TÉCNICA HILÁRIO LTDA., no valor total de R$ 30.200,00 (Trinta mil e duzentos reais); 
4 – Ao Serviço de Controle de Contratos e Convênios, para providências cabíveis; 
5 – À Secretaria de Mobilidade Urbana, para acompanhamento. 
G.P., aos 22/06/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 31.157/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 213/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de material medico hospitalar, constante no presente processo, a 
favor da empresa:MED CENTER COMERCIAL LTDA, no valor de R$ 1.470,00 (Um mil 
quatrocentos e setenta reais);  
G.P., aos 22/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
 PREFEITO MUNICIPAL 
 
INFORME FADAT 02/2021                                                                                        Taubaté, 17 de J unho 
de 2021. 
Informamos que, após reunião do Conselho Diretor do Fundo de Assistência ao Desporto Amador de 
Taubaté para análise de Projetos Esportivos inscritos para o 2º semestre de 2021, de acordo com a 
Resolução nº 01/21-Fadat de junho de 2021, em consonância com o Regimento Interno, deliberou-se a 
aprovação de Bolsa Auxílio apenas de um projeto inscrito, a saber:  
Projetos e valores aprovados: 
Projeto Voleibol Taubaté (Fundação Universitária Vida Cristã), aprovado com aporte no valor de R$ 
1.800.000,00; 
Esta deliberação final foi discutida em reunião do Conselho Deliberativo do Fadat no dia 17 de junho de 
2021. 
O REPASSE DE VERBA DEPENDERÁ DE APROVAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE VERBAS, 
DESDE QUE HAJA TRÂMITES ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS. 
Lucas Alcântara Dominoni 
Presidente do Fadat 
Fundo de Assistência ao Desporto de Taubaté  
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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 

 

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 

 

Prefeitura MuniciPal  de lagOinha

ATOS OFICIAIS

www.lagoinha.sp.gov.br

AVISO REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADM. 
Nº 044/2021 – CONVITE Nº 003/2021. A comissão de 
licitação da Prefeitura Municipal de Lagoinha-SP, 
comunica que a licitação para CONTRATAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE ASSESSORIA 
E CONSULTORIA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDI-
TAL, foi REVOGADA. Informações pelo telefone (12) 
3647-1201.

AVISO DE SUSPENSÃO. P.A. Nº 42-2021 – P.E Nº 15-2021. 
O prefeito Municipal da Prefeitura Municipal de La-
goinha-SP, comunica que a licitação para REGISTRO 
DE PREÇOS DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME 
PREVISTO NO EDITAL, com data de realização pre-
vista para o dia: 08/07/2021 ÀS 09:30 horas, foi sus-
pensa. Informações tel. (12) 3647-1201.
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                          FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE 

DE TAUBATÉ 
CNPJ 51.637.593/0001-32 

 
 

 
Processo: FUNCABES nº 006/2021 - Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de 

interesse da CONTRATANTE, pelo sistema on-line, nos respectivos cadernos do “Diário Oficial do Estado de São Paulo”. 

 

Com base no parecer jurídico e justificativas apresentadas, reconheço, declaro e ratifico, a 

dispensa de licitação, por justificativa, para a contratação da empresa IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – 

IMESP, no valor total de R$ 19.350,00 (Dezenove Mil Trezentos e Cinquenta Reais), com vigência de 12 meses, 

com fundamento no Art. 24, XVI, da Lei de Licitações nº 8.666/93. 

1) Publique-se;    

2)  Redija-se o respectivo termo, com as cautelas de praxe. 

 

Taubaté, 21 de junho de 2021. 
 

Profª. Ma. Maria Angela Petrini 
Diretora Presidente 

 

JoRnAl 
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Adicional de 25% é 
valido apenas para 
aposentados por 
invalidez
O Supremo Tribunal Federal (STF) fixou, 
em julgamento recente realizado em 
Plenário Virtual, a tese que: “No âmbito 
do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS), somente lei pode criar ou am-
pliar benefícios e vantagens previdenci-
árias, não havendo, por ora, previsão de 
extensão do auxílio da grande invalidez a 
todas às espécies de aposentadoria.”

A Corte Superior analisou um recurso 
extraordinário que questionava decisão 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que 
estendeu a possibilidade de pagamento 
do adicional de 25% para os segurados, 
que comprovavam a necessidade de um 
acompanhante, que recebem todos os 
tipos de aposentadoria, e não só a por 
invalidez.

A maioria dos ministros acompanhou o 
entendimento do relator, Dias Toffoli, 
que também propôs modular os efeitos 
da tese, garantindo que quem quer que 

tenha assegurado o pagamento do bene-
fício por meio de decisão judicial transi-
tada em julgado deve continuar receben-
do o adicional.

Importante ressaltar que, atualmente, 
por lei os aposentados por invalidez, 
que comprovem ter a necessidade de as-
sistência permanente de outra pessoa, 
podem receber um adicional de 25% no 
valor do benefício do INSS. A lei que ga-
rante o adicional é de 1991, porém, nem 
sempre os aposentados sabem que po-
dem pedir o acréscimo. Ou seja, , o acrés-
cimo é exclusivo para os aposentados por 
invalidez.
 
Entretanto, o que se discutia no STF era 
a majoração do adicional para outras es-
pécies de benefícios. A Corte Superior, 
porém, entendeu que, ao estabelecer a 
garantia do adicional para todos os apo-
sentados, legislando em matéria previ-
denciária.
 
Os aposentados, de forma legítima, in-
vocaram o princípio da isonomia para 
tentar conseguir a extensão do adicional 
para todos os beneficiários do INSS. Mas a 
decisão do Supremo deixa claro que esse 
direito só será garantido por uma nova 
legislação, que deverá ser analisada no 
Congresso Nacional.

 Então, restou claro que, até este momen-
to, esse adicional é devido apenas aos 
aposentados por invalidez, com sequelas 
permanentes. Esse tipo de aposentadoria 
é dado a quem tem uma doença ou sofreu 
um acidente e, por causa disso, não con-
segue mais trabalhar. Quem decide se 
há direito à aposentadoria por invalidez 
e ao adicional de 25% é o perito médico 
do INSS.
 
Os aposentados por invalidez que com-
provam dependência de outra pessoa po-
dem conseguir o adicional. Não importa 
se o acompanhante é um membro da fa-
mília ou um profissional contratado pelo 
segurado. Exemplos de situações que 
dão direito aos 25% extras: Incapacidade 
permanente para as atividades diárias, 
doença que exija permanência contínua 
no leito, cegueira total, perda de nove ou 
dez dedos das mãos, paralisia dos dois 
membros superiores ou inferiores, perda 
dos membros inferiores quando a próte-
se for impossível, perda de uma das mãos 
e de dois pés, dentre outros.
 
O adicional pode ser concedido na hora 
em que o perito avalia que o segurado 
tem direito à aposentadoria por invali-
dez ou depois que o benefício já foi con-
cedido. Nesse segundo caso, quando a 
necessidade aparece depois, o segurado 

terá que procurar a agência do INSS onde 
sua aposentadoria é mantida para pedir o 
adicional. O segurado terá de passar por 
uma nova perícia médica, para atestar 
que não consegue fazer suas atividades 
diárias sozinho.
 
Com a perícia agendada, o segurado 
deve levar laudos médicos detalhados 
que demonstrem a necessidade de ajuda 
constante de terceiros. Também devem 
ter em mãos exames médicos e até pres-
crição de remédios que tomam continu-
amente. Caso o INSS negue o pedido o 
segurado poderá requerer judicialmente, 
onde a perícia será realizada por um peri-
to indicado pelo juiz da causa.
 
Por fim, é relevante destacar que em sua 
decisão, o STF definiu que os pagamentos 
recebidos de boa-fé por força de decisão 
judicial ou administrativa que não tenha 
transitado em julgado até a proclamação 
do resultado do julgamento do STF não 
devem continuar a ser pagos, mas tam-
bém não precisam ser devolvidos.

*Por João Badari - 
Advogado especialista em Direito 

Previdenciário e sócio do escritório Aith, 
Badari e Luchin Advogados

Você “Dá um Google” ?

“Dar um Google” é a expressão que 
veio para substituir a frase “procura 
na internet” ou “pesquisa isso online”. 
Segundo estatísticas sobre o mundo di-
gital, o Google deve processar em mé-
dia 40 mil pesquisas a cada segundo. 
Ele é classificado como o website mais 
visitado do planeta. 

O Google foi fundado como uma em-
presa privada em setembro de 1998, 
e a sua oferta pública inicial só foi re-
alizada em agosto de 2004. A missão, 
desde o início, era organizar a informa-
ção mundial e torná-la universalmente 
acessível a todas as pessoas. 

Em tantos anos de existência da mul-
tinacional é possível notar que as mu-
danças no âmbito tecnológico tendem 
a ocorrer de forma tão rápida que é 
preciso ficar atento para não perder o 
bonde. No caso do Google, uma série 
de serviços e produtos baseados na in-

ternet são hospedados pelo site. Isso 
gera lucro, principalmente por meio da 
publicidade envolvida no Google Ads. 

Antes conhecido como Google 
AdWords, o Google Ads é a platafor-
ma de anúncio do Google. Os links que 
aparecem em destaque nos resultados 
de pesquisas, os banners, anúncios nas 
páginas de sites e até mesmo as propa-
gandas que aparecem antes e durante 
os vídeos do Youtube são feitos através 
do Google Ads. 

Essas propagandas podem ser coorde-
nadas diariamente pelos anunciantes, 
dessa forma há a possibilidade de po-
tencializar ou reduzir o investimento 
quase que de forma instantânea. 

O Google Ads é capaz de gerar resul-
tados imediatos para os mais diversos 
modelos de negócios. Essa capacidade 
de medir a performance de campanhas 
mais consistentemente se dá na capaci-
dade de fornecer relatórios detalhados 
sobre qual foi o resultado que o anún-
cio gerou, ou seja, a apresentação de 
métricas para avaliação.

Além disso, o Google Ads pode ajudar 
a descobrir novas palavras chaves para 
estratégias de SEO e trazer potenciais 
clientes em todos os estágios do funil 
de vendas. Esse processo permite pro-
duzir materiais que aumentem o ran-
queamento do site que publica textos 
com SEO com exatidão.

Todo esse conceito culmina em tornar 
maior a exposição do posicionamento 
da marca. Dessa forma há o aumento de 
engajamento que deixa a empresa na 
frente dos concorrentes, isso porque o 
Google é a maior plataforma de busca e 
pesquisa do mundo e se a empresa está 
bem exposta nela, os resultados sem-
pre serão satisfatórios. 

Porém, o que faz o Google Ads
 uma plataforma de anúncio

 tão fascinante? 

É que as empresas que anunciam po-
dem se destacar para um público super 
segmentado, ou seja, não é só pagar 
para aparecer mais, é investir em au-
diência qualificada e que tenha rela-
ção com o seu negócio. Como isso não 

é necessário desperdiçar orçamento 
formas promiscuas de campanhas que 
não tem métricas e formas de medir os 
resultados com precisão.

O melhor de toda essa história está na 
possibilidade de aprender a utilizar 
profissionalmente essa ferramenta, 
seja ela para aplicação no seu próprio 
negócio ou para prestação deste servi-
ço para outras empresas. Porém, para 
analisar todos os dados de forma asser-
tiva e com isso indicar o caminho certo 
é necessária uma pessoa capacitada e 
com pleno entendimento da dinâmica 
do Google Ads. Com isso, o orçamento 
disponibilizado é aplicado com maior 
segurança e expertise.

*Por Clóvis Barreto - 
CEO na Guia-se Agência de Marketing 

Digital e atualmente é mentor 
de empresas que desejam 

aumentar as suas conversões 
no Google

Entre Acrônimos 
e Elucubrações
Desenvolvi uma teoria que finalmente 
elucida a principal razão dos Estados 
Unidos serem o país mais rico do mundo. 
Sem falsa modéstia, minha revolucioná-
ria tese foge das tradicionais explica-
ções como educação, colonização, reli-
gião ou patriotismo, mas tem origem na 
persistente prática desta sociedade de 
cometer um dos sete pecados capitais: a 
preguiça. Logo ao chegar nos EUA, se vê 
fortes evidências da minha elucubração 
resultante de anos de ampla reflexão e 
análise da cultura local. Os aeroportos 
possuem longas esteiras, inúmeros car-
rinhos elétricos, trenzinhos ligando os 
terminais... tudo para evitar ao máximo 
qualquer esforço físico.

A busca pelo empenho mínimo se es-
palhou e transformou o cotidiano da 
sociedade americana. Facilmente se 
identifica um dos principais instrumen-
tos que levam ao pecado: o automóvel. 
Os Estados Unidos são uma nação feita 
para automóveis e tem mais automóveis 
per capita que qualquer outro país. São o 
símbolo máximo de independência e li-
berdade individual, algo tão caro a este 
povo. Graças aos drive-thrus, os ameri-

canos fazem de quase tudo sem preci-
sar sair deles. O conceito de drive-thru 
surgiu há exatamente um século, em 
Dallas, no Texas, onde uma lanchonete 
começou a servir hambúrguer e fritas; a 
ideia deu tão certo que logo se espalhou 
pelo país.

Hoje, o conceito se ampliou para inúme-
ros outros usos, como bancos, lavande-
rias, floriculturas, farmácias, bibliotecas 
e bancos de alimentos. Em alguns es-
tados como Califórnia e Havaí pode-se 
até votar passando por um drive-thru. 
Na cidade do pecado, Las Vegas, até se 
casar em um deles é possível e no Texas 
é permitido comprar armas e munições 
sem sair do seu carro.

Alguns ganham em sofisticação e vão 
além de apenas entregar. O drive-thru 
do meu banco parece ter saído de uma 
das cenas do desenho dos Jetsons: eu 
me conecto ao meu gerente do banco 
por uma caixa de som e um tubo pneu-
mático é usado para enviar ou receber 
documentos sem sair do carro. Todas 
essas infraestruturas vieram a calhar 
em tempos de pandemia e o uso de dri-
ve-thrus se expandiu para a testagem e 
vacinação contra a COVID-19, como em 
outros países.

Entretanto, a mais concreta evidência 
da minha tese sobre a preguiça vem do 

campo da comunicação. Este país tem 
uma quantidade abrupta de abrevia-
ções, acrônimos (abreviações que po-
dem ser pronunciadas como palavras) e 
atalhos que fazem necessário aprender 
uma linguagem toda particular para se 
desvendar essas abreviações.

 E, apesar do mundo das redes sociais 
ter proliferado essas novas formas de se 
comunicar, com poucos esforços como 
emojis e outros atalhos, essa moda de 
abreviar a comunicação é bastante an-
tiga. Um dos acrônimos mais antigos, o 
OK, surgiu como uma brincadeira num 
jornal de Boston em 1838, que com sar-
casmo desafiava os leitores a desvenda-
rem os mistérios das abreviações publi-
cadas. Uma das mais usadas no inglês 
e até mesmo em outras línguas é o OK 
(oll correct), com um intencional erro 
ortográfico que significa tudo certo (all 
correct).

Na política, várias formas de acrônimos 
são derivadas da versão reduzida de “os 
Estados Unidos”, conhecido como OTUS 
(Of The United States). Então, o presi-
dente virou POTUS, a primeira-dama 
(First-lady) FLOTUS e a Corte Suprema 
(Supreme Court) SCOTUS.

Logo que vim morar aqui me chamou a 
atenção esta forma de abreviar os no-
mes de amigos e colegas dos meus fi-

lhos, que normalmente têm uma versão 
bem mais curta do nome, normalmente 
três ou quatro letras. E nome composto 
é uma coisa que nunca vi por essas ter-
ras. Notei que meu nome era um tanto 
extenso para os padrões americanos, já 
que às vezes ao falar parecia que tinha 
narrado uma redação por extenso. En-
tão, resolvi fazer um experimento: na 
academia, me rebatizei de Gus e nunca 
vi tanta gente me cumprimentar e me 
chamar pelo meu novo nome! 

Uso como final evidência da minha tese 
a reflexão de um dos maiores empre-
endedores dos EUA, Bill Gates. Durante 
o seu tempo no comando da Microsoft, 
fazia questão de dar um trabalho difícil 
para um preguiçoso, pois este encontra-
va uma forma mais fácil de resolver. Uma 
outra forma de ver a minha teoria é a bus-
ca constante por eficiência nestas terras, 
para atingir o máximo de produtividade 
com o mínimo de esforço perdido. A pre-
guiça, aqui, é condição necessária para 
se conquistar o sonho americano. Se a 
necessidade é a mãe das invenções, acre-
dito que a preguiça seja o pai.

*Por Gustavo Miotti - autor do livro 
Crônicas de uma pandemia – reflexões 

de um idealista. Empresário e Cientista 
Econômico, pesquisa atitudes relativas à 

globalização em seu doutorado no Rollins 
College (Estados Unidos)
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As restrições à mobilidade 
internacional de pessoas, im-
postas por diversos países por 
causa da pandemia, levaram à 
redução de 67,8% nos movi-

Pandemia: 
movimento 

nas fronteiras 
do Brasil 

caiu 67,8% 

mentos de entrada e saída do bra-
sil, na comparação com o observa-
do no ano de 2019. 

Os dados constam no relatório 
anual do Observatório das imi-
grações Internacionais (OBMigra), 
vinculado ao Ministério da Justiça 
e Segurança Pública (MJSP), e fo-
ram apresentados em evento na 
última terça-feira (22) 

Segundo o relatório, enquanto em 
2019 circularam cerca de 14 mi-
lhões de pessoas nos pontos de 
fronteira do brasil, no ano passa-
do esse número foi de cerca de 4 
milhões. Os dados foram elabo-
rados pelo ObMigra a partir dos 
registros da Polícia federal, por 
meio do Sistema de tráfego inter-
nacional (Sti). 

O movimento se refere tanto a 
brasileiros, que entram ou saem 
do país em viagens ao exterior, 
quanto a estrangeiros que embar-
cam ou desembarcam do brasil.

depois dos brasileiros, que com-
põem a maior parte desse movi-
mento nas fronteiras, os argen-
tinos foram a nacionalidade que 
mais se movimentou no país (1,9 
milhão), seguido de cidadãos dos 
estados unidos (318 mil), chile-
nos (288 mil), paraguaios (278 
mil) e uruguaios (251 mil).    

IMIGRAçãO

a pandemia também implicou uma 
forte queda no número de regis-
tros de imigrantes no ano de 2020, 
quando comparados a 2019, com 
redução de quase 50%, informa 
o relatório. A diminuição foi mais 
brusca entre as mulheres tempo-
rárias (55%) e menos intensa para 
os imigrantes que obtiveram re-
gistros de residentes (24%).

a maior parte dos imigrantes são 
oriundos da Venezuela e do haiti, 
que juntos responderam por qua-
se 70% dos registros em 2020. Por 
causa da pandemia, a cidade de 
Manaus ocupou o segundo posto 
como lugar de residência dos imi-
grantes (12,6 mil), atrás apenas de 
boa Vista (138 mil), que já ocupa 
a primeira posição há alguns anos, 
após o aumento do fluxo migra-
tório de venezuelanos ao brasil. 
com isso, a cidade de São Paulo, 
que historicamente sempre foi a 
principal cidade com imigrantes 
no país, caiu para o terceiro lugar 
(12 mil). 

SOLICITAçõES DE REFúGIO

Os dados sobre solicitações de 
reconhecimento da condição de 
refugiado em 2020 também regis-
traram queda por causa da pan-
demia, com 28.899 pedidos, mas 
mantiveram o mesmo perfil mi-
gratório de anos anteriores. 

em primeiro lugar, a Venezuela 
aparece como sendo o principal 
país de origem desses solicitan-
tes, com 17.899 pedidos, segui-
do do haiti, com 6.613 e de cuba, 
com 1.347 pedidos.  

nos últimos três anos, os vene-
zuelanos são a nacionalidade que 
mais ingressou com pedidos de 
refúgio no país (132,5 mil), segui-
da por haitianos (30,2 mil) e cuba-
nos (8,1 mil). 

no caso dos cubanos, nacionali-
dade que não figurava tradicio-
nalmente nas primeiras posições, 
a explicação é a tentativa de per-
manência no país de médicos que 
atuaram no Programa Mais Médi-
cos até 2018, quando o governo 
do país caribenho suspendeu o 
acordo com o brasil.  

Ao longo de 2020, mais de 81% 
das solicitações de refúgio no 
Brasil foram registradas em Ro-
raima, seguida por São Paulo 
(9,7%) e Mato Grosso do Sul 
(3,5%). Consequentemente, as 
principais cidades de ingresso 
desses solicitantes foram Pa-
caraima (RR), Bonfim (RR), São 
Paulo, Guarulhos (SP), Corumbá 
(MS) e Boa Vista.

MERCADO DE TRABALHO

Com base em dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged), o relatório 
de migração internacional de 
2020 aponta que foram gerados 
23.945 postos de trabalho para 
imigrantes no mercado formal. 
Entre as principais nacionalida-
des, haitianos e venezuelanos 
ocuparam juntas a quase totali-
dade dessas vagas. 

O volume de autorizações de tra-
balho para fins laborais e inves-
timentos, segundo o relatório, 
registrou redução de 16,8% na 
modalidade residência e de 39% 
na modalidade residência pré-
via, na comparação com 2019. As 
principais nacionalidades bene-
ficiadas

Com as autorizações foram fi-
lipina, chinesa, estadunidense, 
italiana e indiana. A concessão 
de visto a trabalhadores qualifi-
cados também foi afetada, com 
diminuição de 21,8% em relação 
a 2019. Os países que mais regis-
traram essas autorizações foram 
China, Estados Unidos, Japão e 
França.
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