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Programa 
de Recuperação 

de Créditos

Vale do Paraíba 
e Mantiqueira 
ganham rota 
gastronômica 

Foi lançado ontem, quinta-
feira (11), a Rota Gastronô-
mica do Vale do Paraíba & 
Mantiqueira, apresentando 
ao público 15 empreendi-
mentos expressivos da culi-
nária regional. O roteiro in-
clui achados da gastronomia 
local, incluindo pequenas 
cervejarias artesanais, em-
pórios de azeite, produto-
res de banana, restaurantes 
especializados em risoto de 
queijo de cabra e gelato de 
doce de leite.  

A ação foi celebrada em um 
vídeo documentário com a 
participação do chef Ivan 
Achcar. O chef vai falar so-
bre as oportunidades do 
turismo gastronômico e da 
valorização da cultura local 
com os 15 empreendedores 
selecionados. A nova rota 
tem por objetivo celebrar os 
produtos regionais, forta-
lecer a cadeia produtiva da 
alimentação e valorizar o tu-
rismo da região. “A culiná-
ria proporciona um contato 
genuíno com a história dos 
destinos turísticos”, afirmou 
o secretário de Turismo, Vi-
nicius Lummertz. , disse. 

Uma equipe técnica mapeou 
30 empreendedores a partir 
de critérios como represen-
tatividade local, autentici-
dade, qualidade do produ-
to e facilidade do acesso do 
turista à produção rural. Os 
mais bem avaliados ganha-
ram o vídeo documentário 
sobre a sua história e proces-
so de produção, além de um 
vídeo da rota gastronômica.  
Os estabelecimentos estão 
localizados em Campos do 
Jordão, Tremembé, Santo 
Antônio do Pinhal, São Luiz 
do Paraitinga, São Bento do 
Sapucaí, Paraibuna, Caçapa-
va, Guaratinguetá, Cacho-
eira paulista, Cunha, Pin-
damonhangaba, Monteiro 
Lobato, Piquete, São Fran-
cisco Xavier, Potim e Lorena.  

Turismo: Vale do 
Paraíba e Mantiqueira 

ganham rota 
gastronômica 

Reportagem de Capa

Os vereadores de Taubaté 
aprovaram em primeira vo-
tação, na última sessão or-
dinária realizada terça-feira, 
dia 9 de novembro, o Projeto 
de Lei, de autoria do prefeito 
José Saud (MDB), que pror-
roga o prazo do Programa 
de Recuperação de Créditos 
Municipais.

O projeto foi incluído na 
pauta a pedido do líder do 
governo na Câmara, verea-
dor Marcelo Macedo (Foto 
acima), e depende de segun-
da votação e sanção para 
que se torne lei.

A proposta amplia para 20 
de dezembro o prazo para 
que o contribuinte possa 
aderir ao Programa de Re-
cuperação de Créditos – a 
Lei 5.648, de 2021, já permi-
te que o ingresso aconteça 
até o final de novembro. Na 
mensagem enviada à Câma-
ra Municipal, o prefeito de 
Taubaté argumentou que a 
prorrogação do prazo dará 
mais alcance à “população 
afetada com a retração da 
economia nos diversos seto-
res”.



Via Dutra: feriado 
da Proclamação 
da República

Durante o próximo final de se-
mana, feriado prolongado da 
Proclamação da República, a No-
vaDutra preparou uma operação 
especial para quem estiver em 
viagem pelos 402 quilômetros 
da rodovia Presidente Dutra. 

A expectativa é que 918 mil ve-

ículos devem utilizar a rodovia 
Presidente Dutra durante todo o 
feriado. 

No trecho paulista, o tráfego 
deverá ficar intenso entre 19h 
e 21h de sexta-feira, dia 12/11 
e entre 7h e 12h de sábado, dia 
13/11. No retorno, o tráfego 
deve ser mais intenso na segun-
da-feira, dia 15/11, entre 9h e 
21h. Já no trecho fluminense, 
a previsão é de tráfego inten-
so entre 9h e 22h de sexta-fei-
ra (12/11) e entre 7h e 19h de 
sábado, dia 13/11. No retorno, 

o tráfego deve ser maior na se-
gunda-feira, dia 15/11, das 10h 
às 22h.
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CÂMARA

Audiência 
Pública

em audiência Pública realizada 
na câmara de taubaté, para es-
clarecimentos sobre serviços de 
enfermagem e de médicos socor-
ristas à Prefeitura, o secretário da 
pasta, Mario Peloggia, ressaltou a 
fiscalização das empresas tercei-
rizadas da rede Municipal.

“Temos uma comissão de ava-
liação, e além disso, toda equipe 
da Secretaria está presente na 
fiscalização, inclusive eu. Vou 
nas unidades, verifico o que fal-
ta, aponto falhas e necessidades, 
cobro das empresas”, detalhou 
Peloggia. 

Além de destacar a fiscalização 
das terceirizadas, Peloggia afir-
mou que os contratos com as 
empresas já estavam vigentes e 
haviam sido aditados, quando a 
atual gestão assumiu, em janeiro. 
Segundo ele, o processo de lici-
tação está em fase final para con-
tratação de organizações sociais 
para atuar nas unidades de Pron-
to atendimento e no Hospital 
Municipal universitário (H-Mut).

“esse processo é importante, faz 
com que, seguindo um plano de-
finido por nós, tenhamos a pos-
sibilidade de fiscalização mais 
efetiva, com objetivo de que o 
plano definido por nós possa ser 
cumprido na totalidade”, expli-
cou o secretário.

O diretor-geral da Ergoquali, Car-
los alberto Valente filho, lem-
brou que o contrato com a Pre-
feitura teve início em dezembro 
de 2016 e que o quantitativo de 
profissionais de enfermagem foi 
definido naquela época. Ele ga-
rantiu que o total do número de 
enfermeiros e técnicos é cum-
prido, além de 62 profissionais 
folguistas, e também registrou 
que os serviços são fiscalizados 
diariamente, e mensalmente a 
empresa manda relatórios para 
auditoria da Prefeitura.

O gestor de serviços médicos da 
essencial, Manoel arruda, frisou 
que o número de profissionais 
foi definido no processo licitató-
rio de 2015, dimensionado con-
forme a demanda de 2014, que 
está, portanto, defasada. expli-
cou que os médicos não atuam 
apenas no atendimento “de por-
ta”, mas tem outras tarefas como 
preenchimento de documenta-
ção de internações e visitas a in-
ternados. Manoel arruada ainda 
considerou necessário dar direi-
to de resposta ao médico e disse 
que as equipes de enfermagem 
relataram algumas abordagens 
de fiscalização que interferem 
nos procedimentos médicos.

Participaram da audiência os 
vereadores: Paulo Miranda 
(Mdb), Marcelo Macedo (Mdb), 
João Henrique Dentinho (PSL), 
richardson da Padaria (deM), 
rodson lima bobi (PSdb), Vivi 
da rádio (republicanos), Moisés 
Pirulito (Pl), adriano coletor ti-
grão (Cidadania), Alberto Barreto 
(Prtb), Professor edson (PSd) e 
Serginho (Progressistas).

*Da Redação

A cidade de Taubaté che-
gou, na última quarta-
feira (10), à marca de 
78,5% de sua população 

com o esquema vacinal completo 
contra a COVID-19 completo. 

O percentual corresponde aos mu-
nícipes que já tomaram a segunda 
dose do imunizante, além daque-
les que tomaram a dose única da 
vacina.

De acordo com o boletim divulga-
do pela municipalidade, ainda na 
quarta-feira, 227.559 doses foram 
aplicadas como segunda dose em 
Taubaté, desde o início da campa-
nha de vacinação. Outras 24.136 
doses foram únicas. 

Ao todo, 251,7 mil munícipes já 
estão completamente imunizados, 
sendo que alguns ainda aguardam 
o período de seis meses após a apli-
cação da segunda dose para poder 

tomar a dose de reforço.

Além das 251,7 mil doses aplicadas 
como segunda e dose única, Tauba-
té também já aplicou, até quarta, 
mais de 256,9 mil doses que ser-
viram como primeira dose. Com 
isso, o município já ultrapassou a 
marca de 500 mil doses da vacina 
contra o Coronavírus aplicadas.

Estado

Nesta semana, o governador do 
Estado de São Paulo, João Doria 
(PSDB), anunciou que o Estado de 
São Paulo ultrapassou a marca de 
90% dos adultos com esquema va-
cinal completo. 

O Estado ainda tem 5,4 milhões de 
pessoas a serem vacinadas com a 
segunda dose, entre elas 931 mil de 
Coronavac, 1,4 milhão de Astraze-
neca e 3 milhões de Pfizer. Todos 
esses faltosos podem comparecer 
a um posto de vacinação, mesmo 
tendo ultrapassado o prazo, para 
completar o esquema vacinal.

dosE adicional

Já foi anunciado também a terceira 
fase da aplicação da dose adicional 
para o período entre os dias 17 e 30 
de novembro. Poderão se vacinar 
todos os maiores de 60 anos e os 
trabalhadores da saúde que toma-
ram a segunda dose há pelo menos 
seis meses, ou seja, no decorrer de 
todo o mês de maio de 2020. Nesta 
etapa, cerca de 1,1 milhão de pesso-
as receberá a vacina nos 645 muni-
cípios do Estado.

REdução dE MoRtEs 

Segundo dados do Governo do 
Estado de São Paulo, 86% dos mu-
nicípios paulistas, ou seja, 553 Pre-
feituras não registraram óbitos por 
COVID-19 na última semana. A 
análise foi feita a partir de dados 
que estão disponíveis para consul-
ta pública no boletim oficial do Es-
tado e foram registrados pelas 645 
cidades paulistas no Sivep, sistema 
oficial do Ministério da Saúde

pRevenção

Taubaté atinge 
78,5% da população 

com esquema vacinal completo
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peSQUISA

*Por Lucas Tavares

A RMVale (Região Me-
tropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) 
apresentou a sexta me-

nor taxa de mortalidade infantil 
entre as regiões do Estado de São 
Paulo. Os dados são da Fundação 
Seade e foram divulgados nesta 
semana.

De acordo com o levantamen-
to feito pela entidade, o Vale do 
Paraíba apresentou uma taxa de 
mortalidade de 9,63 mortes de 
menores de um ano de idade a 
cada mil nascidos com vida.

A média do Vale do Paraíba foi, 
inclusive, menor do que a regis-
trada em todo o Estado de São 
Paulo no ano passado. Segundo 
o Seade, a média em SP em 2020 
foi de 9,75 óbitos por mil nascidos 
vivos. Essa foi a primeira vez que 
a mortalidade infantil paulista fi-
cou na casa de um dígito.

Entre as regiões do Estado, a RM-
Vale só não teve uma taxa menor 
do que as regiões de São José do 
Rio Preto (7,80 óbitos por mil nas-
cidos vivos), Ribeirão Preto (8,60), 
Campinas (8,88), Central (9,16) e 
Franca (9,46).

Por outro lado, a Região Metro-
politana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte teve uma média 
melhor do que outras 10 regiões 
paulistas. Além do Vale, apare-
cem na sequência as regiões de 
Araçatuba (9,66), Sorocaba (9,74), 
Barretos (9,76), região metropoli-
tana de São Paulo (10,03), Bauru 
(10,25), Marília (10,34), Presidente 
Prudente (10,46), Itapeva (10,52), 
Registro (10,67), além da Baixada 
Santista, que foi a única região a 
apresentar uma taxa acima de 11 
mortes por mil nascidos: 11,10.

Entre os municípios do Vale, 11 
não tiveram registros de óbitos de 
menores de um ano de idade – por 
isso tiveram taxa zero. São eles: 
Arapeí, Areias, Bananal, Jambei-
ro, Lavrinhas, Monteiro Lobato, 
Queluz, Santo Antônio do Pinhal, 
São Bento do Sapucaí, São Luiz do 
Paraitinga e Silveiras.

As outras 28 cidades da região re-
gistraram taxa de mortalidade in-
fantil. Entre os três maiores muni-
cípios do Vale, Taubaté foi o que 
teve a menor taxa no ano passado: 
8,88 mortes a cada mil nascidos 
com vida.

São José dos Campos, apresen-
tou uma taxa de mortalidade 

de 9,35 a cada mil nascidos com 
vida, enquanto Jacareí, por sua 
vez, teve a maior taxa entre as 
três cidades: 10,21.

Com exceção das três principais 
cidades da região, o município 
que teve a maior taxa de mortali-
dade infantil no Vale foi São José 
do Barreiro, que registrou uma 
taxa de 54,05 mortes a cada mil 
nascidos vivos. O número é mais 
que o dobro da cidade com o se-
gundo maior valor registrado 
pela Fundação Seade – 25,32, re-
gistrado no município de Canas. 
Lagoinha, que teve uma taxa de 
23,81, completa o top 3.

Além dessas cidades, as outras que 
tiveram registros de mortalidade 
infantil foram: Cachoeira Paulista 
(20,88 óbitos a cada mil nascidos 
vivos), Redenção da Serra (20,83), 
Natividade da Serra (17,86), São 
Sebastião (14,60), Guaratinguetá 
(12,90), Lorena (12,57), Pindamo-
nhangaba (11,63), Potim (11,36), 
Caraguatatuba (10,78), Apareci-
da (10,75), Roseira (7,87), Piquete 
(7,58), Ubatuba (7,41), Cruzeiro 
(6,78), Santa Branca (6,76), Igaratá 
(6,49), Ilhabela (6,20), Caçapava 
(6,12), Campos do Jordão (6,02), 
Tremembé (5,95), Paraibuna (4,98) 
e Cunha (4,29).

HistóRico

Apesar da taxa de 8,88 registra-
da em 2020, Taubaté apresentou 
alta no índice na comparação com 
2019. No ano retrasado, segundo 
o Seade, o município teve uma 
taxa de 8,79 mortos a cada mil 
nascidos com vida.

Contudo, o número representa 
uma evolução positiva na compa-
ração com os últimos 10 anos. Em 
2010, por exemplo, a taxa de mor-
talidade infantil registrada pelo 
Seade em Taubaté era de 15,33.

De lá pra cá, o município teve 
os seguintes números: 10,50 em 
2011, 11,03 em 2012, 13,16 em 
2013, 11,52 em 2014, 9,31 em 2015, 
10,59 em 2016, 11,62 em 2017 e 
10,13 em 2018.

Já no Vale do Paraíba, a taxa de 
9,63 foi a menor da série históri-
ca, igualando o número registra-
do em 2018 – que também foi de 
9,63. Em 2010, o Seade apontou 
uma taxa de mortalidade infantil 
na RMVale de 12,02. No início do 
século, por exemplo, o índice na 
região era de 16,79 em 2001.

Mortalidade infantil: Região do Vale do Paraíba registra 
o sexto menor indice de letalidade

Dados da Fundação Seade mostram uma média de 9,63 mortes a cada mil nascidos com vida com até 1 ano de idade no ano passado na região; 
Taubaté tem menor número entre as três maiores cidades do Vale

ESSE PET ÉESSE PET É
DESCARTÁVELDESCARTÁVEL   
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Guarda Ambiental: 153

CCZ: 12- 99711-8747
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Projeto Café com Viola

A Secretaria de Cultura da Prefeitura de Tauba-
té, promove hoje (12), às 19h, a retomada do 
Café com Viola, evento que estava suspenso 
desde o início da pandemia.

Esta edição acontecerá na Praça Antonio Naldi, 
ao lado da Igreja Nossa Senhora da Conceição 
(foto ao lado), em Quiririm. O projeto “Café 
com Viola” conta com apresentações de moda 
de viola acompanhadas por uma tradicional 
mesa de café caipira que embala as rodas de 
conversa. O projeto oferece atrações gratuitas 
que resgatam a cultura caipira do Vale do Para-

íba. Músicos  e artistas da região irão apresen-
tar repertório de modas de viola.

CONVIDADOS

Já estão confirmadas as presenças da Folia de 
Reis Mineira do bairro Água Quente, acordeo-
nista Ezequias, Matagal e Monte Claro, Teddy 
Berrante, Tião Mineiro e Clementino, Pedro 
Sertanejo, Paulo Marques e Barcelona e o Fol-
clorista Juca Teles. A apresentação será do ra-
dialista Benê Freitas.

O projeto foi criado no ano de 2009, quando 
ainda existia a Festa de Peão de Boiadeiro. Os 
violeiros se reuniam para cantar e tocar suas 
violas ao redor do fogão de lenha e faziam o 
tradicional café passado em coador de pano, 
que era servido para o público que apreciava 
as modas antigas de viola.

SAÚDe

Combate ao mosquito da Dengue 

A Secretaria de Saúde, 
por meio do Controle 
de Animais Sinantró-

picos (CAS) divulgou a Aná-
lise de Densidade Larvária 
(ADL) que verificou os índi-
ces de infestação de larvas do 
mosquito Aedes aegypti no 
mês de outubro na cidade de 
Taubaté.

Durante a ADL são coletadas 
amostras em 6.131 imóveis es-
colhidos aleatoriamente nas 
10 regiões da cidade (600 imó-
veis por região). 

Os resultados obtidos geram 
o IB (Índice Breteau), um va-
lor numérico que define a 
quantidade de insetos em fase 
de desenvolvimento encon-
trados nos locais vistoriados e 
permite saber em quais regi-
ões da cidade há maior risco 
de transmissão da Dengue, 
além da Zika, Chikungunya e 
Febre Amarela. Também são 
verificados os tipos de reci-
pientes em que as larvas fo-
ram encontradas.

A ADL atingiu 1,2 ponto no 
IB. Ou seja, foi encontrado 1,2 
recipiente com larvas do mos-
quito Aedes aegypti em cada 
100 imóveis pesquisados. 
O resultado foi maior que o 
apresentado na ADL anterior, 
realizada no mês de julho que 
era de 0,5. 

Em comparação com anos an-
teriores, o resultado foi menor 
do apresentado em 2018 (2,6), 

maior que em 2019 (1,1) e 2020 
não foi realizada por conta da 
pandemia de COVID-19.

As áreas 1,2 e 3 ficaram tec-
nicamente empatadas como 
as regiões em que mais lar-
vas foram encontradas (1,60; 
1,64 e 1,45 respectivamente) e 
contempla os bairros da par-
te baixa do município: desde 
a Água Quente, Jaraguá, Vila 
Marli passando pela região da 
Esplanada Santa Terezinha, 
Jardim Mourisco, Areão até o 
Parque Aeroporto, Piratinin-
ga e Estiva. A área 7 também 
merece atenção e contempla a 
Independência e a região cen-
tral da cidade.

Os recipientes em que mais 
foram encontradas larvas fo-
ram: plantas, incluindo prati-
nhos (pingadeiras), vasos com 
plantas na água e bromélias 
e depósitos para armazena-
mento de água que não estão 
ligados à rede de abasteci-
mento. São locais para arma-
zenamento de água da chuva 
e reuso e também água utili-
zada para horticultura.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, o índice de tranqui-
lidade é 1,0 ou menos. Acima 
do nível de 1,5 há risco de epi-
demia.

Até 22 de setembro de 2021 
a Secretaria de Saúde emitiu 
1.858 notificações de casos de 
dengue e desses 229 foram 
confirmados como positivos.

Bairros da 
parte baixa 

do município, 
além da 

Independência 
e da região 

central, 
foram os 

pontos onde 
foram 

encontrados 
maiores índices 

de larvas do 
mosquito

Ubatuba foi a cidade 
mais bem colocada 
no ranking entre 

os 70 municípios classifi-
cados como estâncias tu-
rísticas no Estado de São 
Paulo. O ranking faz parte 
de uma política pública de 
transferência permanente 
de recursos para obras e 
melhoria de infraestrutura 
turística.

A iniciativa teve início na 
década de 1940, quando 
passaram a ser criadas as 
Estâncias Climáticas, Bal-
neárias, Hidrominerais e 
Turísticas que têm acesso a 
recursos por meio do Fun-
do de Melhoria dos Muni-
cípios Turísticos.

A proposta de ranquea-
mento é baseada em quatro 
critérios gerais: dimensão 
de fluxo turístico; dimen-
são de atrativos turísticos; 
dimensão de infraestrutu-
ra, equipamentos e servi-
ços turísticos; dimensão de 
ações de turismo (norma-
tivo-institucional), susten-
tabilidade, acessibilidade 
e legislação. Também são 
levados em consideração 
critérios inseridos pelos 
próprios municípios na 
plataforma do Inventário 
Turístico.

“Nós estamos dando um 
olhar e estrutura financeira 
para que as políticas pú-
blicas sejam desenvolvi-
das dentro das secretarias 
e da Fundação (Fundart). 
Sem estrutura, não teremos 
bons resultados. Em nosso 
governo, priorizamos fa-
zer um investimento maior 
no Turismo e, também, na 
Cultura. Além disso, cria-

mos um mecanismo de 
juntar algumas áreas im-
portantes da administra-
ção, como os Convênios – 
responsável pelas emendas 
e verbas que vem destina-
das para a cidade. Se nossa 
cidade tem como indústria 
o Turismo, precisamos fo-
car nos investimentos e, 
ocupando o mesmo espaço 
físico, esses setores conse-
guem planejar as ações de 
maneira conjunta, o que é 
muito positivo”, comemo-
rou a prefeita Flavia Pas-
coal.

A classificação é elabora-
da pelo Grupo Técnico de 
Análise dos Municípios – 
GAMT, regido pela atuali-
zação legal do sistema, que 
é a Lei Complementar Nº 
1.261 de 29 de abril de 2015.

Nela, estão estabelecidas as 
condições indispensáveis 
para a classificação dos 
agora denominados Muni-
cípios Turísticos – que são 
classificados em Estâncias 
Turísticas e criando a titu-
lação de Município de In-
teresse Turístico (MIT). A 
mesma lei fixou o número 
de cada tipologia, sendo 
70 Estâncias Turísticas e 
140 MITs, e definiu os cri-
térios de titulação dos mu-
nicípios como de Interesse 
Turístico.

A Lei Complementar Nº 
1.261 ainda estabeleceu a 
necessidade desse ranque-
amento ser feito de três em 
três anos, determinando 
quais MITs podem ser ele-
vados à categoria de Estân-
cia e quais dessas perderão 
a titulação, passando a se-
rem MITs.

ReGIão

Ubatuba: destaque em ranking turístico

Ranking 
é baseado 

na dimensão 
de fluxo 

turístico; 
atrativos 
turísticos; 

infraestrutu-
ra, 

equipamentos 
e serviços 
turísticos; 

ações de 
turismo, 

sustentabili-
dade, 

acessibilidade 
e legislação
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esportes

Reunião na Secretaria de Esportes definiu as diretrizes 
do torneio no próximo ano

Taubaté defende 
invencibilidade no Estadual

O Handebol Taubaté tem na noite desta sexta-
feira (12) mais um compromisso válido pelo 
Super Paulistão. Com campanha de 100% de 
aproveitamento no torneio, o time comanda-
do pelo técnico Marcus Tatá enfrentará a partir 
das 20h, fora de casa, o Osasco, que também 
venceu todos seus jogos na competição.

Este será o quinto compromisso dos taubatea-
nos no campeonato, que nas rodadas anterio-
res já superou as equipes do Corinthians/Gua-
rulhos, Araraquara, Itatiba e São Carlos.

Após o jogo de hoje, o time ainda terá mais 
dois compromissos pela Primeira Fase do Es-
tadual. No dia 18, a equipe receberá no Giná-
sio da Emecal o São Caetano, no dia 23, tam-
bém como mandante, enfrentará o Pinheiros. 

CONFIRA A ClASSIFICAçãO:

1) Taubaté 8
2) Pinheiros 8

3) Osasco 8
4) Corinthians/Guarulhos 6

5) São Caetano 6
6) Araraquara 4

7) Itatiba 2
8) São Carlos 0

HAnDeBoL

FUTeBoL AMADoR

Terceira Divisão: definição das chaves

A Liga Municipal de 
Futebol de Taubaté 
realizou a reunião 

do Conselho Técnico do 
Campeonato Amador da 
Terceira Divisão 2022. No 
encontro, que aconteceu 
na sede da Secretaria de 
Esportes, foi definido o for-
mato da competição para a 
próxima edição do torneio 
que está previsto para co-
meçar em julho do ano que 
vem.

Com 30 times que foram 
agrupados em três grupos 
de 10 clubes. Na Primeira 
Fase, as agremiações irão 
se enfrentar em turno úni-
co, com os cinco melhores 
de cada, mais o melhor 
sexto colocado no geral, 
avançando para as oitavas 
de final. No mata-mata, a 
disputa será em jogos de 
ida e volta, exceto na final, 
que será disputada em con-
fronto único. Em caso de 
empate, a definição do ven-
cedor se dará em disputas 
de pênaltis. Os dois finalis-
tas terão acesso garantido à 
Segunda Divisão de 2023.

Estiveram presentes na reu-
nião os representantes das 
equipes: Alto Do Cristo FC, 
Básico FC, Estoril City FC, 
SE Fonte Imaculada, EC 
Flamengo Shalon, Atlético 
Bonfim FC, Texas FC, In-
ter Zurq FC, Brooklyn FC, 
Guerreiros Água Quente 
FC, EC Alto São Pedro, EC 
VII de Março, Olympique 

Taubaté FC, Vila Nossa Se-
nhora Das Graças FC, SE 
Independência, Sem Noção 
FC, Brothers SC, Baronesa 
FC, EC Santa Tereza, GMR 
Sitio Santo Antônio e Dog 
Soldiers FC.

Confira abaixo os grupos, 
após a realização do sor-
teio:

Grupo A: 

Jardim Mourisco FC, 
Alto Do Cristo FC, AA 

Rodoviário Cidade Jardim, 
Básico FC, Estoril City FC, 

SE Fonte Imaculada, EC 
Flamengo Shalon, Inter Do 

Três Marias FC, Atlético 
Bonfim FC e Texas FC;

Grupo B: 

Inter Zurq FC, Brooklyn 
FC, Guerreiros Água 

Quente FC, EC Alto São 
Pedro, Tirão Do Vale FC, 

EC VII de Março, Canecão 
FC, Olympique Taubaté 
FC, Vila Nossa Senhora 
das Graças FC e Unidos 

Da Vila FC;

Grupo C: 

SE Independência, Sem 
Noção FC, Brothers SC, 

Vila Olímpia FC, Barone-
sa FC, EC Bom Jesus Do 

Ipiranga, EC Santa Tereza, 
GMR Sitio Santo Antônio, 

Colinas EC e Dog 
Soldiers FC.

FUTeBoL

Federação mantem 
regulamento e fórmula 

de disputa da Série A2

Caíque Toledo/EC Taubaté

Com 16 times em campo na briga pelo acesso, torneio terá início no dia 26 de janeiro  

A Federação Paulis-
ta de Futebol (FPF) 
promoveu na tarde 

da última quarta-feira (10) 
o Conselho Técnico da pró-
xima edição do Campeona-
to Paulista da Série A2. No 
encontro, foram definidas 
as diretrizes do torneio. 

O Esporte Clube Taubaté 
foi representado na reu-
nião, que aconteceu de for-
ma presencial, pelo gerente 
de futebol Eduardo Fer-
nando Alves.

REgulaMEnto E 
fóRMula dE disputa

Para 2022, a FPF optou por 
manter o mesmo regula-
mento e a fórmula de dis-
puta da edição de 2021. Na 
Primeira Fase, os times irão 
se enfrentar em turno úni-
co, com os oito melhores 
avançando ao mata-mata 
e os dois últimos sendo re-
baixados para a Série A3.

Na fase eliminatória, os ti-
mes irão se enfrentar em 
jogos de ida e volta, com 
disputa de penalidades 

em caso de igualdade na 
soma dos placares. Tam-
bém na etapa eliminatória 
será implementada a arbi-
tragem de vídeo (VAR). O 
campeão e vice garantem o 
acesso a elite do futebol do 
Estado para 2023.

O campeonato começará 
com a primeira rodada sen-
do disputada no dia 26 de 
janeiro, com a final previs-
ta para 17 de abril.

JogadoREs

Os clubes poderão inscre-
ver 26 jogadores na Lista A, 
e um número ilimitado de 
atletas na Lista B, destina-
da aos atletas formados nas 
categorias de base, sendo 
que cada time poderá usar 
o máximo de sete jogado-
res da Lista B por partida.

TRANSMISSãO

Na Primeira Fase, o cam-
peonato terá transmissão 
ao vivo de um jogo por ro-
dada no YouTube, na HBO 
Max e no Estádio TNT, nú-
mero este que será amplia-

do para 100% dos confron-
tos na fase de mata-mata. 
Já a plataforma Paulistão 
Play, disponível em app e 
desktop, transmitirá todos 
os jogos da competição.

PARTICIPANTES

Além do Burro da Central, 
estarão em campo na dispu-
ta da Série A2 de 2022 os se-
guintes clubes: Associação 
Atlética Portuguesa Santis-
ta, Sport Club Atibaia, Grê-
mio Osasco Audax, Clube 
Atlético Juventus, Atlético 
Monte Azul, Oeste Futebol 
Clube, Associação Portu-
guesa de Desportos, Red 
Bull Brasil, Rio Claro Fute-
bol Clube, Associação Es-
portiva Velo Clube Riocla-
rense, Esporte Clube XV de 
Piracicaba, Esporte Clube 
São Bento, Associação Des-
portiva São Caetano, Clube 
Atlético Linense e Esporte 
Clube Primavera.

A tabela oficial de jogos de-
verá ser publicada pela Fe-
deração Paulista até o final 
deste mês de novembro.

Divulgação/LMFT
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PORTARIA SEDIS Nº  54 ,   DE  10 DE NOVEMBRO DE 2021 
ADRIANA LUCCI MUSSI, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, 
no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar atribuída à servidora MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA E SOUZA – matrícula 29125, a 
incumbência de, cumulativamente e sem prejuízo de suas vantagens, substituir o servidor VICTOR 
FRANCH VARGAS – matrícula 44983, no período de 13 a 27/10/2021, por motivo de férias, fazendo jus 
à diferença de vencimentos. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 10 de novembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
ADRIANA LUCCI MUSSI 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 
 
PORTARIA SEDIS Nº 55, 10 DE NOVEMBRO DE 2021 
ADRIANA LUCCI MUSSI, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, 
no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar designado o servidor WILLIAM JOSEPH GOMES DE OLIVEIRA, titular de cargo efetivo 
– matrícula 42730, a contar de 08/11/2021, para exercer a função de confiança de Chefe da Divisão de 
Programas e Ações Especiais para População em Situação de Rua – Ref. “48”, subordinada à Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclusão Social, 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 10 de novembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
ADRIANA LUCCI MUSSI 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 
 
PORTARIA SEAF Nº 113, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 
FERNANDO AMÂNCIO DE CAMARGO, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 
no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar designada a servidora MARIA SUZANA NOGUEIRA BARBOSA, titular de cargo efetivo – 
matrícula 31498, a contar 09/11/2021, para exercer a função de confiança de Chefe de Serviço de Controle 
de Emissão de Guias – Ref. “36”, subordinada à Secretaria de Administração e Finanças, 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 10 de Novembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
FERNANDO AMÂNCIO DE CAMARGO 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

PORTARIA SEMA Nº 24, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 
MAGALI NEVES RODRIGUES, SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições 
legais, 
R E S O L V E: 

Considerar atribuída à servidora THALYNE DA SILVA BASTOS – matrícula 46790, a 
incumbência de, cumulativamente e sem prejuízo de suas vantagens, substituir a servidora LUIZA 
FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA – matrícula 35260, no período de 03 a 17/11/2021, por motivo de 
férias regulamentares, fazendo jus à diferença de vencimentos. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 10 de novembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 

MAGALI NEVES RODRIGUES 
SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE 

 
PORTARIA SEED Nº 227  , DE 11 DE  NOVEMBRO  DE 2021 
GABRIELA ANTONIA CORREA DA SILVA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo nº 58707/2021, 
R E S O L V E: 
Constituir uma comissão, a qual terá a incumbência de proceder à analise da prova de conceito da 
contratação de empresa especializada para fornecimento e implantação de Sistema Pedagógico de Ensino 
para alunos e professores da Educação Infantil alunos de (3 a 5 anos), Ensino Fundamental I e II (1º ao 9º 
ano) contemplando fornecimento de livros didáticos integrados impressos e digitais, sistema de avaliação 
de aprendizagem, de natureza processual, monitoramento do desempenho, assessoria pedagógica e 
formação docente presencial e no formato EAD, recursos digitais para alunos e professores, pelo período 
de 30 meses, coma seguinte composição: 
Samara Regina da Costa – Matricula nº. 29.069 
Sandra Gomes Trindade – Matricula nº.19069 
Neir Lardo Leitão – Matricula nº. 18.990 
Plinio de Oliveira Macedo Junior – Matricula – nº. 35.611 
Diego Donizeti Reis – Matricula – nº. 35.940 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 11 de novembro de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
Profa. Ma.GABRIELA ANTONIA CORRÊA DA SILVA 
Secretária de Educação 

PROCESSO Nº.  62.859/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 173/21 
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de medicamento, constante no presente processo, a favor da 
empresa: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNTOS LTDA, no valor de R$ 
21.007,35 (Vinte e um mil e sete reais e trinta e cinco centavos);  
G.P., aos 11/11/2021 
MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
 
PROCESSO Nº.  62.807/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 125/21 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de medicamento, constante no presente processo, a favor da 
empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, no valor de R$ 77.000,00 
(Setenta e sete mil  reais);  
PMT, aos 11/11/2021 
MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
 
PROCESSO Nº.  62.870/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor da 
empresa: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no valor de R$ 3.789,00 (Três mil, 
setecentos e oitenta e nove reais);  
G.P, aos 11/11/2021 
DR. MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETARIO DE SAÚDE 
 
PROCESSO Nº 43.289/21 
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
DESPACHO 
Ratifico o presente Acordo de Cooperação objeto do processo em epígrafe, consoante os documentos 
acostados aos autos que comprovam a Inexigibilidade de Chamamento Público, com base no parecer 
exarado pela Procuradoria Geral do Município de Taubaté e conforme o art. 31 da Lei Federal nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014 e suas alterações, para celebração de parceria com a LIGA METROPOLITANA 
DE GINÁSTICA, objetivando a execução do Projeto denominado “Na Onda da Ginástica Rítmica”, com 
realização de concessão compartilhada de uso de bem imóvel, por um período de 13 meses, devendo ser 
adotadas as seguintes providências:  
1 - Ao Departamento Técnico Legislativo, para publicação nos termos da referida Lei Federal e 
providências quanto a formalização do Acordo de Cooperação; 
  
2 - À Secretaria de Esportes e Lazer/Secretaria de Educação, para acompanhamento e adoção das 
providências que julgarem necessárias. 
SEEL, 11/11/2021. 
LUCAS ALCANTARA DOMINONI 
SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER 
EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 
PARTÍCIPES: MUNICÍPIO DE TAUBATÉ E A REDE CIDADE DE COMUNICAÇÃO E 
CIDADANIA – TV CIDADE PROCESSO: 28.869/21 – INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO ASSINATURA: 11/11/21 OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 20/07/21, QUE TEM POR 
OBJETO PARCERIA DESTINADA A PRODUÇÃO DE FILMES INSTITUCIONAIS COM 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA, MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR VIGÊNCIA: ATÉ 20/12/21 
FUNDAMENTO: LEI FEDERAL Nº. 13.019/14, EM SUA REDAÇÃO ATUAL.  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE TERMO DE CONVÊNIO 
PARTÍCIPES: MUNICÍPIO DE TAUBATÉ E FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS 
SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - FUNCABES PROCESSO: 17.239/21 
ASSINATURA: 28/10/21 OBJETO: ADITIVO DO TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE 
AS PARTES EM 10/05/21, QUE TEM POR OBJETO AUMENTAR O NÚMERO DE CARGOS E 
ALTERAR A NATUREZA DO CARGO DE COORDENADO, DE COORDENADOR PEDAGÓGICO 
PARA COORDENADOR ADMINISTRADO, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE 
TRABALHO REVISADO  FUNDAMENTO: LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES APLICÁVEIS A 
ESPÉCIE. 
 
PROCESSO Nº. 63.378/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 59/21 
D E S P A C H O:  Autorizo a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de teste 
psicológico para o porte de arma de fogo, constante do presente processo, a favor da empresa: 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO E PESQUISA - IBGP, no valor de R$ 15.055,98 (Quinze mil 
e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos); 
PMT, aos 11/11/2021 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA 
 
PROCESSO Nº. 62.501/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 14/21 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de material medico e hospitalar, constante do presente processo, 
a favor da empresa:HOFFMANN & GOMES LTDA EPP,no valor de R$ 3.360,00 (Três mil trezentos e 
sessenta reais); 
G.P, aos 10/11/2021 
DR. MARIOCELSO PELOGGIA 
SECRETARIO DE SAÚDE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
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PROCESSO Nº. 62.575/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/21 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor da 
empresa:DAKFILM COMERCIAL LTDA, no valor de R$ 12.725,00 (Doze mil setecentos e vinte e 
cinco reais). 
  G.P, aos 10/11/2021 
DR.MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
 
PROCESSO Nº. 62.420/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 258/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de material medico hospitalar, constante no presente processo, a 
favor das empresas: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, no valor de R$ 
5.710,00 (Cinco mil setecentos e dez reais); PONTUAL COMERCIAL EIRELI, no valor de R$ 680,00 
(Seiscentos e oitenta reais); Totalizando em R$ 6.390,00 (Seis mil trezentos e noventa reais); 
G.P., aos 10/11/2021 
DR. MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
PROCESSO Nº. 62.563/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 111/21 
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de medicamento, constante no presente processo, a favor da 
empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA, no valor de R$ 
122.100,00 (Cento e vinte e dois mil e cem reais); 
PMT, aos 10/11/2021 
MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
PROCESSO Nº.  62.600/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 77/21 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de medicamentos manipulados, constante no presente processo, a 
favor das empresas: FARMÁCIA MANIPULAÇÃO IDEAL FÓRMULAS LTDA ME, no valor de R$ 
63,00 (Sessenta e três reais); ELIAH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME, no valor de R$ 
3.284,70 (Três mil duzentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos). Totalizando R$ 3.347,70 (Três 
mil trezentos e quarenta e sete reais e setenta centavos); 
PMT., aos 10/11/2021 
MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
 
PROCESSO Nº 62.523/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/21 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de insulinas, constante no presente processo, a favor da empresa: 
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., no valor total de 
R$ 37.004,00 (Trinta e sete mil e quatro reais); 
G.P, aos  10/11/2021 
DR.MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETARIO DE SAÚDE 
                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
 
PROCESSO Nº. 62.335/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 284/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de alimento nutricional completo, constante do presente 
processo, a favor da empresa: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.,no valor de R$ 25.005,00 (Vinte e cinco 
mil e cinco reais); 
PMT, aos 10/11/2021 
MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
 
PROCESSO Nº. 62.588/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 196/21 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de medicamento, constante no presente processo, a favor das 
empresas: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, no valor de R$ 1.521,60 
(Um mil quinhentos e vinte e um reais e sessenta centavos); 
PMT, aos 10/11/2021 
MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
 
PREGÃO PRESENCIAL    
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acha aberto o pregão presencial abaixo, junto ao 
respectivo Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6022, ou à 
Avenida Tiradentes nº520 - Centro, Taubaté SP CEP 12030.180, mesma localidade, das 08hs às 12hs e 
das 14hs às 18hs, sendo R$ 38,20 (Trinta e oito reais  e vinte  centavos) o custo de cada edital, para 
retirada na Prefeitura. O edital também estará disponível sem custos, pelo site desta Municipalidade, 
www.taubate.sp.gov.br. 
 
Pregão presencial Nº 17/21, que cuida do registro de preços para eventual contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços em suspensão para veículos leves, pick-up, vans, micro-ônibus, 
ônibus e caminhões incluindo todas as peças e componentes necessários ao completo e perfeito 
funcionamento dos veículos pertencentes ao quadro da Prefeitura Municipal de Taubaté, por um período 
de 12 (doze) meses, improrrogáveis, com encerramento dia 29.11.21 às 08h30. 
 
PMT, aos 11.11.2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR – Prefeito Municipal. 

PREGÃO ELETRÔNICO 
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acham abertos o pregões eletrônicos abaixo, junto ao 
respectivo Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6022, ou à 
Avenida Tiradentes nº520 - Centro, Taubaté SP CEP 12030.180, mesma localidade, das 08hs às 12hs e 
das 14hs às 18hs, sendo R$ 38,20 (Trinta e oito reais  e vinte  centavos) o custo de cada edital, para 
retirada na Prefeitura. Os editais também estarão disponíveis sem custos, pelo site desta Municipalidade, 
www.taubate.sp.gov.br, e pela plataforma eletrônica do ComprasBR www.comprasbr.com.br.  
 
Pregão eletrônico Nº 293/21, que cuida do registro de preços para eventual aquisição de materiais 
descartáveis, por um período de 12 (doze) meses, improrrogáveis, com encerramento dia 29.11.21 às 
08h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.comprasbr.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 288/21, que cuida do registro de preços para eventual contratação de empresa 
especializada para eventual prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos via 
satélite por GPS/GSM/GPRS, incluindo a instalação de módulos rastreadores em comodato, a 
disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web e App, licença de uso de software e 
os respectivos serviços de instalação, configuração, capacitação, suporte técnico e garantia de 
funcionamento para gestão de frota da Prefeitura Municipal de Taubaté, por um período de 12 meses, 
improrrogáveis, com encerramento dia 29.11.21 às 14h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte 
endereço eletrônico: www.comprasbr.com.br. 
 
 PMT, aos 11.11.2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR – Prefeito Municipal. 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 09-I21 
AGRICULTURA FAMILIAR 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, informa que se acha reaberto a Chamamento Público nº 
09-I/21 – Aquisição de Gêneros Alimentícios (Geleia nos sabores goiaba e pêssego – sem açúcar) da 
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar(PNAE), com vencimento às 08h30 do dia 06.12.2021. Maiores informações pelo 
telefone (12) 3625-5010, ou à Av. Tiradentes, 520 – centro, das 8h às 12h e das 14h às 17h. O edital está 
disponível gratuitamente no endereço acima ou através do site www.taubate.sp.gov.br. 
P.M.T., aos 11/11/2021 
Profa. Ma. Gabriela Antonia Côrrea da Silva – Secretária de Educação 
 
Resolução 158/CMDCA/2021 
O CMDCA torna publico nominata dos Candidatos a cadeira do CMDCA e Eleitores conforme Art. 4ª § II 
do Edital Nº 002/CMDCA/2019 /Processo de Escolha a membros do CMDCA, Representantes da 
Sociedade Civil – Biênio 2022/2023 
 

Candidatos Entidade de Classe/Entidades Cadastradas no CMDCA 

1. Danilo Elias dos Santos   TV Cidade – Rede Cidade de Comunicação e Cidadania 

2. Mario Jefferson Leite Melo TV Cidade – Rede Cidade de Comunicação e Cidadania 

3. Fernando Borges Correia Filho  APEOESP- Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do 
Estado de São Paulo 

4. Rodolfo Santos Pereira  Associação Franciscana de Assistência Social Coração de 
Maria -Centro de Assistência Social Santa Verônica  

5. Ana Carolina Ferreira da Silva  SOAPRO- Sociedade de Amparo e Promoção 

6. Salomita Oliveira Guimarães  Guarda Mirim 

7. Jeferson Campos SINPRO- Sindicato dos Professores de Taubaté Região  

8. Tassiane Cristine de Almeida Klos ASSID- Associação para Síndrome Down 

9. Rosemeire Vieira Pinto HAPET - Associação projeto Esperança Criança e Família  

10. Marcos Roberto Alves Moreira  Serviço de Proteção à Criança - Casa da Criança 

11.  Juliana Souza Restani  Serviço Paroquial de Assistência- Bom Pastor  

12.  Andreia Cristiane Lacerda dos 
Santos  

Lar Irmã Amália sob Patrocínio de São José  

13. Carlos Alberto de Almeida  Entidade Filantrópica Projeto Esperança São Pedro 
Apostolo 

14.  Alison Jean Gregório Entidade Filantrópica Projeto Esperança São Pedro 
Apostolo 

15. Taina Cristina Maciel Migoto Casa de Apoio Mulher e Vida 

 

Eleitores Entidade de Classe/Entidades Cadastradas no CMDCA 

1. Cláudia Valeria de Castro Perroni Leite 
Melo 

TV Cidade – Rede Cidade de Comunicação e Cidadania 

2. André Luis Ferreira Alves TV Cidade – Rede Cidade de Comunicação e Cidadania 

3. Mario Jefferson Leite Melo TV Cidade – Rede Cidade de Comunicação e Cidadania 

4. Marcelo dos Anjos Teixeira  APEOESP- Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do 
Estado de São Paulo 

5. Cristiane Peixoto do Amaral  APEOESP- Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do 
Estado de São Paulo 

6. Fernando Borges Correia Filho  APEOESP- Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do 
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UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Processo PRA-448/2019 – 

Demanda de energia elétrica para 
atender as instalações em média 

tensão de Departamentos em 
2020. 

 
DESPACHO: 
Com base no parecer jurídico de fl. 
388-verso e justificativas 
apresentadas, como razão de 
decidir, autorizo a ampliação do 
Contrato de Adesão CUSD/CCER 
nº 3612239, mantido com a 
empresa EDP São Paulo 
Distribuição de Energia S.A., cujo 
objeto é o fornecimento de energia 
elétrica – instalação nº 603131, 
passando o valor estimado anual 
para R$ 204.884,84 (duzentos e 
quatro mil, oitocentos e oitenta e 
quatro reais e oitenta e quatro 
centavos), a partir de 16/11/2021, 
conforme minuta apresentada nos 
autos do Processo PRA nº 
448/2019, mantendo-se as demais 
cláusulas e condições contratuais. 
1) Publique-se; 
2) Empenhe-se; 
3) Redija-se o termo de 
aditamento e demais providências. 
Taubaté, 11 de novembro de 2021. 
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi 
Fortes - Reitora 

 
 

   
 
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Processo PRA-326/2021 – 

Pagamento de taxa associativa à 
ANIMES. 

 
DESPACHO: 
Com base no parecer jurídico, 
como razão de decidir, ratifico e 
autorizo o pagamento a favor da 
Associação Nacional das 
Instituições Municipais de Ensino 
Superior  – ANIMES, referente ao 
pagamento de taxa associativa, no 
valor de R$ 3.510,00 (três mil, 
quinhentos e dez reais), por 
inexigibilidade de licitação, 
fundamentado no artigo 25, inciso 
I,  da Lei Federal nº. 8.666/93. 
1) Publique-se; 
2) Empenhe-se a despesa e 
expeça-se a nota de empenho; 
3) Formalize-se o termo de 
contrato e demais providências. 
Taubaté, 11 de novembro de 2021. 
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi 
Fortes - Reitora 

 
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

                           Aviso de Adjudicação e Homologação  

Pregão Presencial n° 35/2021 

“Aquisição de scanner de mesa com instalação, suporte, manutenção, 
suprimentos e treinamento de pessoal” 

       A Sra. Pregoeira da Universidade de Taubaté (Autarquia 
Municipal) informa que Sr. Pró-reitor de Administração adjudicou e 
homologou o procedimento licitatório a favor da empresa E.C.S 
COMERCIO E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 
no valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais). Outras informações 
pelos telefones: (0xx12) 3632-8362/3632-7559. Márcia Regina Rosa – 
Pregoeira. 
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UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

                                              Aviso de Revogação 

Tomada de Preço n° 02/2021 

“Contratação de empresa especializada para fabricação, fornecimento e 
instalação de elevador para uso comercial, com fornecimento de 
manutenção preventiva e corretiva pelo prazo de 12 meses após a 

instalação” 

A Comissão Permanente de Licitações da Universidade de Taubaté 
informa que o Sr. Pró-reitor de Administração revogou o processo 
supracitado, tendo em vista que a única licitante a participar do certame 
teve sua proposta desclassificada.  Outras informações pelos telefones 
(0xx12) 3632 8362/7559. Marcia Regina Rosa - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitações 
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UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

                             Aviso de Habilitação e Inabilitação 

Tomada de Preço n° 01/2021 

“Contratação de empresa especializada para desenvolvimento e elaboração 
de projetos e planilha de quantitativos para construção de clínica veterinária 

da UNITAU (Universidade de Taubaté).” 

A Comissão Permanente de Licitações da Universidade de Taubaté 
(Autarquia Municipal) informa que ocorreu a abertura dos envelopes nº 01 
(habilitação) da Tomada de Preço n. º 01/21, da qual foram participantes as 
empresas: Pedro de Freitas Costa e Cia Ltda, S Matos Projetos Ltda, 
Citplan Engenharia Ltda; Sandra Chcchter & Vania Tramontino 
arquitetura S/S EPP e Officeplan Planejamento e Gerenciamento Ltda 
A Comissão inabilitou a empresa Pedro de Freitas Costa e Cia Ltda por não 
apresentar as Certidões referentes aos itens 4.1.7 e 4.1.8 do edital e não 
apresentar atestado de capacidade técnica da área da saúde e/ou veterinária, 
conforme Termo de Referência (Anexo I) do Edital e a empresa  Citplan 
Engenharia Ltda não apresentar atestado de capacidade técnica da área da 
saúde e/ou veterinária, conforme Termo de Referência (Anexo I) do Edital; 
as demais empresas foram consideradas habilitadas dada a exatidão dos 
documentos apresentados. Assim, a Comissão informa ainda que está aberto 
prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de recurso e igual prazo para 
impugnações, independente de nova publicação. Outras informações pelos 
telefones (0xx12) 3632-8362/3632-7559. Marcia Regina Rosa – Presidente 
da Comissão Permanente de Licitações. 
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UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Atos da Reitoria 

 
 
PORTARIA R-Nº 311/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, e na conformidade da Deliberação 
Consep nº 054/2019, Processo nº MED-267/2018, 
R E S O L V E: Nomear ANA CLAUDIA ARAGÃO DELAGE, 
RG nº M-7.672.040, classificada em 3º lugar no concurso público 
objeto do Edital R nº 002/2019, homologado pelo Conselho de 
Ensino e Pesquisa em 11/04/2019, e prorrogado pela Portaria R-Nº 
064/2021, para exercer, em caráter efetivo, o cargo vago de 
Professor Auxiliar, Nível I, padrão MS/1, na matéria/grupo de 
disciplinas “Anestesiologia; Clínica Cirúrgica I (Fundamentos de 
Cirurgia e Especialidades Cirúrgicas); Clínica Cirúrgica II 
(Fundamentos de Cirurgia e Especialidades Cirúrgicas); Clínica 
Cirúrgica III (Especialidades Cirúrgicas); Clínica Cirúrgica IV 
(Especialidades Cirúrgicas); Clínica Cirúrgica I (Internato); Clínica 
Cirúrgica II (Internato) com área de atuação em Anestesiologia”, da 
Unidade de Ensino – Departamento de Medicina, previsto no Art. 9º 
e Anexo II, da Lei Complementar nº 248/2011 (Estatuto do 
Magistério Superior da Universidade de Taubaté). 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia oito de novembro do ano dois mil e vinte e um.  
 
PORTARIA R-Nº 312 /2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, 
R E S O L V E: Retificar a Portaria R- nº 305/2021, de 25/10/2021 
que atribuiu ao Prof. Dr. RENATO ROCHA, Pró-reitor de 
Administração, a responsabilidade de responder, cumulativamente e 
sem remuneração, pela Pró-reitoria de Extensão, para o período de 
03 a 09/11/2021, e não como constou, permanecendo inalterados os 
demais termos da referida Portaria. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia oito de novembro do ano dois mil e vinte e um.  
 
PORTARIA R-Nº 313/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, 
R E S O L V E: Atribuir a Profa. Dra. LETÍCIA MARIA PINTO 
DA COSTA, Pró-reitora de Extensão, no período de 10 a 
22/11/2021, a responsabilidade de responder, cumulativamente e 
sem remuneração, pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, em 
substituição à Profa. Dra. Sheila Cavalca Cortelli, titular do cargo, 
que se encontra em gozo de licença médica. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia oito de novembro do ano dois mil e vinte e um.  
 
PORTARIA R-Nº 314/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, e em face dos elementos constantes 
dos elementos do Memorando R-nº 047/2021, 
R E S O L V E: Designar a servidora LETÍCIA DOS SANTOS 
ROSA, RG nº 17.856.190-3, Auxiliar Administrativo, padrão M/10, 
para exercer, em substituição, o cargo de Chefe do Gabinete do 
Reitor, padrão S/39, no período de 08 a 19/11/2021, em razão de 
licença médica de Elaine Regina de Faria, titular do cargo, fazendo 
jus à respectiva diferença de vencimento. 
A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 08/11/2021. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia nove de novembro do ano dois mil e vinte e um.  
 
PORTARIA R-Nº 315/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, e em face dos elementos constantes 
do Processo PRA-281/2021, 
R E S O L V E: Conceder a LÍVIA MEIRELLES DE ARAÚJO 
PASQUALIN, RG nº 32.175.956-4, Professor Auxiliar, Nível I, 
padrão MS/1, da disciplina  “Pediatria”, da Unidade de Ensino – 
Departamento de Medicina, licença para tratar de interesses 
particulares, pelo prazo de até vinte e quatro meses, sem 
remuneração, com fundamento no Artigo 79 da Lei Complementar 
nº 248/2011 (Estatuto do Magistério Superior da Universidade de 
Taubaté). 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia onze de novembro do ano dois mil e vinte e um.  
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes 
Reitora 

 
Selma Notari Gobbo 

Secretária da Reitoria 
 

 

Estado de São Paulo 

7.. Silvana Vieira dos Santos  Associação Franciscana de Assistência Social Coração de 
Maria -Centro de Assistência Social Santa Verônica  

8. Erica Fernanda de Paula Borges Associação Franciscana de Assistência Social Coração de 
Maria -Centro de Assistência Social Santa Verônica  

9. . Rodolfo Santos Pereira  Associação Franciscana de Assistência Social Coração de 
Maria -Centro de Assistência Social Santa Verônica  

10. Iúri de Toledo Rehder AAJA-  AAJA- Associação de Apoio ao Jovem e ao 
Adolescente  

11. Maeda Ariana da Silva Ferreira   AAJA -Associação de Apoio ao Jovem e ao Adolescente  

12. Regina de Agostini   AAJA -  Associação de Apoio ao Jovem e ao Adolescente  

13. Luciana Galvão Luiz  Guarda Mirim de Taubaté 

14. Rute Maria Oliveira de Paula Guarda Mirim de Taubaté 

15. Renan Luis Mantoane Moreira Oliveira  Guarda Mirim de Taubaté 

16. Thelma Regina de Oliveira  Serviço Paroquial de Assistência- Bom Pastor  

17. Carlos Eduardo Gradim  Serviço Paroquial de Assistência- Bom Pastor  

18- Juliana Souza Restani Serviço Paroquial de Assistência- Bom Pastor  

19. Therezinha  da Silva Miragaia  SOAPRO- Sociedade de Amparo e Promoção 

20. Alzira Oliveira da Silva Souza  SOAPRO- Sociedade de Amparo e Promoção 

21. Aline Francine dos Santos SOAPRO- Sociedade de Amparo e Promoção 

22. Everton Borges Galvão SINPRO- Sindicato dos Professores de Taubaté Região  

23. Gustavo da Silva Miragaia  SINPRO- Sindicato dos Professores de Taubaté Região 

24. Jaqueline Fernandes da Silva  SINPRO- Sindicato dos Professores de Taubaté Região 

25. Tassiane Cristine de Almeida  Klos ASSID- Associação Para Síndrome de Down 

26. Maria Del Pilar Ortega Barberam  ASSID- Associação Para Síndrome de Down 

27. Joana D Arc Teixeira Pinto ASSID- Associação Para Síndrome de Down 

28. Manoela Maria da Silva  Serviço de Proteção à Criança – Casa da Criança 

29. Priscila Barboza Santos  Serviço de Proteção à Criança – Casa da Criança 

30. 30. Cláudia Lúcia Lucas dos Santos da 
Silva  

Serviço de Proteção à Criança – Casa da Criança  

31. Adriele Aparecida dos Santos  HAPET- Associação Projeto Esperança Criança e Família  

32. Douglas Rogerio Giraldi HAPET- Associação Projeto Esperança Criança e Família  

33. Diego Vitor Silva HAPET- Associação Projeto Esperança Criança e Família  

34. Kely Aparecida Assaf Lar Irmã Amália sob Patrocínio de São José  

35. Lariane Gabrielle de Almeida Santos  Entidade Filantrópica Projeto Esperança – São Pedro 
Apostolo  

36. Fabiana Andreia da Silva  Entidade Filantrópica Projeto Esperança – São Pedro 
Apostolo  

37. Carlos Alberto de Almeida  Entidade Filantrópica Projeto Esperança – São Pedro 
Apostolo  

38. Pamela Aparecida Gomes Casa de Apoio Mulher e Vida 

39. Dinamar Cabral Lisboa Casa de Apoio Mulher e Vida 

40. Taina Cristina Maciel Migoto Casa de Apoio Mulher e Vid 

Candidaturas registradas individualmente e numeradas de acordo com a ordem de inscrição  Taubaté, 12 
de Novembro de 2021. 
Erica Fernanda de Paula Borges  
Presidente do CMDCA 
 
 

Estado de São Paulo 

7.. Silvana Vieira dos Santos  Associação Franciscana de Assistência Social Coração de 
Maria -Centro de Assistência Social Santa Verônica  

8. Erica Fernanda de Paula Borges Associação Franciscana de Assistência Social Coração de 
Maria -Centro de Assistência Social Santa Verônica  

9. . Rodolfo Santos Pereira  Associação Franciscana de Assistência Social Coração de 
Maria -Centro de Assistência Social Santa Verônica  

10. Iúri de Toledo Rehder AAJA-  AAJA- Associação de Apoio ao Jovem e ao 
Adolescente  

11. Maeda Ariana da Silva Ferreira   AAJA -Associação de Apoio ao Jovem e ao Adolescente  

12. Regina de Agostini   AAJA -  Associação de Apoio ao Jovem e ao Adolescente  

13. Luciana Galvão Luiz  Guarda Mirim de Taubaté 

14. Rute Maria Oliveira de Paula Guarda Mirim de Taubaté 

15. Renan Luis Mantoane Moreira Oliveira  Guarda Mirim de Taubaté 

16. Thelma Regina de Oliveira  Serviço Paroquial de Assistência- Bom Pastor  

17. Carlos Eduardo Gradim  Serviço Paroquial de Assistência- Bom Pastor  

18- Juliana Souza Restani Serviço Paroquial de Assistência- Bom Pastor  

19. Therezinha  da Silva Miragaia  SOAPRO- Sociedade de Amparo e Promoção 

20. Alzira Oliveira da Silva Souza  SOAPRO- Sociedade de Amparo e Promoção 

21. Aline Francine dos Santos SOAPRO- Sociedade de Amparo e Promoção 

22. Everton Borges Galvão SINPRO- Sindicato dos Professores de Taubaté Região  

23. Gustavo da Silva Miragaia  SINPRO- Sindicato dos Professores de Taubaté Região 

24. Jaqueline Fernandes da Silva  SINPRO- Sindicato dos Professores de Taubaté Região 

25. Tassiane Cristine de Almeida  Klos ASSID- Associação Para Síndrome de Down 

26. Maria Del Pilar Ortega Barberam  ASSID- Associação Para Síndrome de Down 

27. Joana D Arc Teixeira Pinto ASSID- Associação Para Síndrome de Down 

28. Manoela Maria da Silva  Serviço de Proteção à Criança – Casa da Criança 

29. Priscila Barboza Santos  Serviço de Proteção à Criança – Casa da Criança 

30. 30. Cláudia Lúcia Lucas dos Santos da 
Silva  

Serviço de Proteção à Criança – Casa da Criança  

31. Adriele Aparecida dos Santos  HAPET- Associação Projeto Esperança Criança e Família  

32. Douglas Rogerio Giraldi HAPET- Associação Projeto Esperança Criança e Família  

33. Diego Vitor Silva HAPET- Associação Projeto Esperança Criança e Família  

34. Kely Aparecida Assaf Lar Irmã Amália sob Patrocínio de São José  

35. Lariane Gabrielle de Almeida Santos  Entidade Filantrópica Projeto Esperança – São Pedro 
Apostolo  

36. Fabiana Andreia da Silva  Entidade Filantrópica Projeto Esperança – São Pedro 
Apostolo  

37. Carlos Alberto de Almeida  Entidade Filantrópica Projeto Esperança – São Pedro 
Apostolo  

38. Pamela Aparecida Gomes Casa de Apoio Mulher e Vida 

39. Dinamar Cabral Lisboa Casa de Apoio Mulher e Vida 

40. Taina Cristina Maciel Migoto Casa de Apoio Mulher e Vid 

Candidaturas registradas individualmente e numeradas de acordo com a ordem de inscrição  Taubaté, 12 
de Novembro de 2021. 
Erica Fernanda de Paula Borges  
Presidente do CMDCA 
 
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Atos da Reitoria 

 
 
PORTARIA R-Nº 311/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, e na conformidade da Deliberação 
Consep nº 054/2019, Processo nº MED-267/2018, 
R E S O L V E: Nomear ANA CLAUDIA ARAGÃO DELAGE, 
RG nº M-7.672.040, classificada em 3º lugar no concurso público 
objeto do Edital R nº 002/2019, homologado pelo Conselho de 
Ensino e Pesquisa em 11/04/2019, e prorrogado pela Portaria R-Nº 
064/2021, para exercer, em caráter efetivo, o cargo vago de 
Professor Auxiliar, Nível I, padrão MS/1, na matéria/grupo de 
disciplinas “Anestesiologia; Clínica Cirúrgica I (Fundamentos de 
Cirurgia e Especialidades Cirúrgicas); Clínica Cirúrgica II 
(Fundamentos de Cirurgia e Especialidades Cirúrgicas); Clínica 
Cirúrgica III (Especialidades Cirúrgicas); Clínica Cirúrgica IV 
(Especialidades Cirúrgicas); Clínica Cirúrgica I (Internato); Clínica 
Cirúrgica II (Internato) com área de atuação em Anestesiologia”, da 
Unidade de Ensino – Departamento de Medicina, previsto no Art. 9º 
e Anexo II, da Lei Complementar nº 248/2011 (Estatuto do 
Magistério Superior da Universidade de Taubaté). 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia oito de novembro do ano dois mil e vinte e um.  
 
PORTARIA R-Nº 312 /2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, 
R E S O L V E: Retificar a Portaria R- nº 305/2021, de 25/10/2021 
que atribuiu ao Prof. Dr. RENATO ROCHA, Pró-reitor de 
Administração, a responsabilidade de responder, cumulativamente e 
sem remuneração, pela Pró-reitoria de Extensão, para o período de 
03 a 09/11/2021, e não como constou, permanecendo inalterados os 
demais termos da referida Portaria. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia oito de novembro do ano dois mil e vinte e um.  
 
PORTARIA R-Nº 313/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, 
R E S O L V E: Atribuir a Profa. Dra. LETÍCIA MARIA PINTO 
DA COSTA, Pró-reitora de Extensão, no período de 10 a 
22/11/2021, a responsabilidade de responder, cumulativamente e 
sem remuneração, pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, em 
substituição à Profa. Dra. Sheila Cavalca Cortelli, titular do cargo, 
que se encontra em gozo de licença médica. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia oito de novembro do ano dois mil e vinte e um.  
 
PORTARIA R-Nº 314/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, e em face dos elementos constantes 
dos elementos do Memorando R-nº 047/2021, 
R E S O L V E: Designar a servidora LETÍCIA DOS SANTOS 
ROSA, RG nº 17.856.190-3, Auxiliar Administrativo, padrão M/10, 
para exercer, em substituição, o cargo de Chefe do Gabinete do 
Reitor, padrão S/39, no período de 08 a 19/11/2021, em razão de 
licença médica de Elaine Regina de Faria, titular do cargo, fazendo 
jus à respectiva diferença de vencimento. 
A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 08/11/2021. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia nove de novembro do ano dois mil e vinte e um.  
 
PORTARIA R-Nº 315/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, e em face dos elementos constantes 
do Processo PRA-281/2021, 
R E S O L V E: Conceder a LÍVIA MEIRELLES DE ARAÚJO 
PASQUALIN, RG nº 32.175.956-4, Professor Auxiliar, Nível I, 
padrão MS/1, da disciplina  “Pediatria”, da Unidade de Ensino – 
Departamento de Medicina, licença para tratar de interesses 
particulares, pelo prazo de até vinte e quatro meses, sem 
remuneração, com fundamento no Artigo 79 da Lei Complementar 
nº 248/2011 (Estatuto do Magistério Superior da Universidade de 
Taubaté). 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia onze de novembro do ano dois mil e vinte e um.  
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes 
Reitora 

 
Selma Notari Gobbo 

Secretária da Reitoria 
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REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL 

Estado de São Paulo 
Comarca de Taubaté 

Cartório de Registro Civil
das Pessoas Naturais 

do 2º subdistrito
Bel. Marcello Verderamo 

Oficial Titular

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. Oficial 
do Registro Civil de , 
ESDRAS RICHARD 
GOUVÊA SAMPAIO 
e ALINE PIRES DOS 
SANTOS, para o que 
apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Cruzeiro-SP, nascido 
a 01 de abril de 1988, 
de profissão autônomo, 
residente em Taubaté/
SP, filho de EDISON 
JOSÉ TEIXEIRA 
SAMPAIO, 60 anos, 
natural de Cruzeiro-
SP, nascido na data de 
30 de março de 1961, 
residente e domiciliado 
em Cruzeiro-SP e 
de ROSANE ROSA 
GOUVÊA, 55 anos, 
natural de Teófilo Otoni-
MG, nascida na data 
de 12 de dezembro 
de 1965, residente 
e domiciliada em 
Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 23 de março de 1993, 
de profissão autônoma, 
residente em Taubaté/
SP, filha de SERGIO 
LUIZ DOS SANTOS, 
49 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascido 
na data de 10 de março 
de 1972 e de ZULEIDE 
PIRES, 50 anos, natural 
de Ubatuba-SP, nascida 
na data de 20 de maio 
de 1971, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. Oficial 
do Registro Civil de 
, LUCAS PEREIRA 
DE SOUZA RIBEIRO 
e RENATA LEMOS 
BRITO, para o que 
apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Tremembé-SP, 
nascido a 21 de junho 
de 1995, de profissão 
militar, residente em 
Taubaté/SP, filho de 
MAMÉDIO PEREIRA 
RIBEIRO, autonomo, 
n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 49 anos, 
natural de Alagoinha/
BA, nascido na data 
de 05 de abril de 1972, 
residente e domiciliado 

Taubaté-SP e de MARIA 
PEREIRA DE SOUZA 
RIBEIRO, falecida em 
Taubaté/SP na data 
de 29 de novembro de 
2011.
A  habilitante é natural 
de São Paulo-SP, 
nascido a 23 de junho 
de 1996, de profissão 
autonoma, residente 
em Taubaté/SP, filha 
de FRANCISCO 
RONALDO LEMOS 
DE BRITO, autonomo, 
n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 49 anos, 
natural de Jaguaretama/
CE, nascido na data de 
09 de junho de 1972, 
residente e domiciliado 
Taubaté-SP e de MARIA 
CONCEIÇÃO SILVA 
BRITO, aposentada, 
n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 41 
anos, natural de 
J a g u a r e t a m a / C E , 
nascida na data de 21 
de novembro de 1979, 
residente e domiciliada 
Taubaté/SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. Oficial 
do Registro Civil de , 
GUSTAVO GUEDES 
DE OLIVEIRA e 
THAYNARA DA 
SILVA FERNANDES 
ROSA, para o que 
apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 08 de fevereiro de 
1999, de profissão 
barbeiro, residente em 
Taubaté/SP, filho de 
BENEDITO CELSO DE 
OLIVEIRA, natural de 
Taubaté-SP, residente 
e domiciliado em 
Taubaté-SP com 45 
anos de idade e de 
ALINE FERNANDA 
GUEDES, 40 anos, 
natural de Taubaté-
SP, nascida na data de 
29 de julho de 1981, 
residente e domiciliada 
em Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 31 de maio de 1999, 
de profissão técnica de 
enfermagem, residente 
em Taubaté/SP, filha de 
CLAUDIO ROBERTO 
FERNANDES ROSA, 
42 anos, natural de São 
José dos Campos-SP, 
nascido na data de 09 
de novembro de 1978 e 
de RAQUEL PEREIRA 
DA SILVA ROSA, 
43 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascida na 
data de 13 de dezembro 
de 1977, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 

conforme cópia 
recebida do Sr. 
Oficial do Registro 
Civil de , WAGNER 
ALFREDO DE 
ALMEIDA e PRISCILA 
FERNANDA GODOI 
DE SOUZA, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: 
I, III, IV e V, do Código 
Civil Brasileiro.

O  habilitante é 
natural de Taubaté-
SP, nascido a 18 de 
fevereiro de 1989, de 
profissão abastecedor, 
residente em Taubaté/
SP, filho de AMBRÓSIO 
MARCONDES DE 
ALMEIDA, 61 anos, 
natural de São Luiz 
do Paraitinga-SP, 
nascido na data de 27 
de janeiro de 1960, 
residente e domiciliado 
em Taubaté-SP e 
de ANGELA MARIA 
DA SILVA PIÃO DE 
ALMEIDA, falecida em 
Taubaté-SP na data de 
25 de agosto de 2006.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 27 de julho de 1981, 
de profissão autônoma, 
residente em Taubaté/
SP, filha de IRINEU 
PEREIRA DE SOUZA 
FILHO, 72 anos, natural 
de Taubaté-SP, nascido 
na data de 01 de março 
de 1949 e de MARTA 
GODOI DE SOUZA, 
62 anos, natural de 
Córrego do Bom Jesus-
MG, nascida na data 
de 24 de dezembro 
de 1958, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.

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

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
fixado em Cartório 

no lugar de costume, 
e enviada cópia para 

ser publicada pela 
Imprensa Local.

Taubaté, 03 de 
novembro de 2021

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. Oficial 
do Registro Civil de 
TREMEMBÉ - SP, 
LEONARDO GABRIEL 
ALVES ALEXANDRINO 
SANT’ANNA e LISSA 
MARIA DE CAMPOS 
HERCULANO, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 26 de fevereiro de 
1995, de profissão 
artes cênicas, residente 
em Taubaté/SP, filho 

de JORGE GABRIEL 
A L E X A N D R I N O 
SANT’ANNA e de 
ANGELA ALVES 
A L E X A N D R I N O 
SANT’ANNA.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 13 de março de 
1994, de profissão 
estudante, residente 
em Tremembé/SP, filha 
de JOSÉ CARLOS 
HERCULANO e de 
DENISE CARDOSO 
DE CAMPOS 
HERCULANO.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. Oficial 
do Registro Civil 
de , WELLINSTER 
RANIELI DOS 
SANTOS LOURENÇO 
e GABRIELA 
ALINE MARTINS 
PEREIRA, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 22 de março de 
1997, de profissão 
motorista, residente 
em Taubaté/SP, filho 
de JOSÉ DONIZETE 
LOURENÇO, motorista, 
n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 65 anos, 
natural de Ubatuba/SP, 
nascido na data de 28 
de setembro de 1956, 
residente e domiciliado 
Ubatuba/SP e de 
SOLANGE DE FÁTIMA 
DOS SANTOS, falecida 
em Taubaté/SP na data 
de 14 de outubro de 
2020.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, 
nascido a 15 de maio 
de 1996, de profissão 
vendedora, residente 
em Taubaté/SP, filha de 
BENEDITO CARLOS 
MARTINS PEREIRA, 
chefe de manutenção, 
n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 52 anos, 
natural de Ubatuba/SP, 
nascido na data de 16 
de março de 1969 e de 
JANETE APARECIDA 
R O D R I G U E S 
PEREIRA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 
52 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascida 
na data de 06 de abril 
de 1969, residentes e 
domiciliados Taubaté-
SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. Oficial 
do Registro Civil de , 
LAFAIETE BRUM e 
SILVANI CRISTINA 
SANT’ANNA, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: 

I, III, IV e V, do Código 
Civil Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 29 de setembro de 
1953, de profissão 
corretor de imóveis, 
residente em Taubaté/
SP, filho de JOSÉ 
CALAZANS NONATO 
BRUM, falecido em 
Taubaté/SP na data 
de 09 de novembro de 
1982 e de CARMEN 
GUISARD BRUM, 
falecida em Taubaté/SP 
na data de 02 de janeiro 
de 1971.

A  habilitante é natural 
de São Paulo-SP, 

nascido a 30 de julho 
de 1980, de profissão 
m i c r o e m p r e s á r i a , 
residente em 
Taubaté/SP, filha de 
JOSÉ TARCISIO 
SANT’ANNA, mestre 
de obras, nacionalidade 
brasileira, 66 anos, 
natural de Taubaté/SP, 
nascido na data de 13 
de junho de 1955 e de 
DORALICE FERREIRA 
S A N T ’ A N N A , 
c o z i n h e i r a , 
nacionalidade brasileira, 
66 anos, natural de São 
Paulo/SP, nascida na 
data de 04 de junho 
de 1955, residentes e 
domiciliados Taubaté-
SP.

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

09
VOZ DOVALE

Atos oficiais
Vale  do  Paraíba  |  Sexta  -  feira  |  12  de  novembro  de  2021

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Tremembé
Foro de Tremembé
2ª Vara
Rua Costa Cabral, 1183, ., Centro - CEP 12120-000, Fone: (12) 3672-3554,
Tremembe-SP - E-mail: tremembe2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1000671-20.2018.8.26.0634
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária
Requerente: Francisco Antonio Scachetti Campos

2ª Vara2ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1000671-20.2018.8.26.0634

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Tremembé, Estado de São Paulo, Dr(a).
LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) Roberto Carlos Feres, bem como de, Mário de Almeida, Madalena de
Almeida, Marlene de Souza Almeida, Mauro de Almeida, Maria de Fátima Almeida, Marino
Almeida, César Feres, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges e/ou sucessores, que Francisco Antonio Scachetti Campos ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando a aquisição prescritiva do O imóvel rural registrado no SRI de Taubaté-SP
na matrícula 49.989, localizado no Bairro do Mato Dentro, Município de Tremembé-SP
denominado Sítio Cristina que teve sua área seccionada pela abertura da Estrada Municipal Mario
Andrade de Souza, passando a constituir as Glebas “A” e “B”, cadastrada no INCRA sob
nº635.219.001.929-8, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-
se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Tremembe, aos 13 de agosto de
2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Tremembé
Foro de Tremembé
2ª Vara
Rua Costa Cabral, 1183, ., Centro - CEP 12120-000, Fone: (12) 3672-3554,
Tremembe-SP - E-mail: tremembe2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1000671-20.2018.8.26.0634
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária
Requerente: Francisco Antonio Scachetti Campos

2ª Vara2ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1000671-20.2018.8.26.0634

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Tremembé, Estado de São Paulo, Dr(a).
LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) Roberto Carlos Feres, bem como de, Mário de Almeida, Madalena de
Almeida, Marlene de Souza Almeida, Mauro de Almeida, Maria de Fátima Almeida, Marino
Almeida, César Feres, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges e/ou sucessores, que Francisco Antonio Scachetti Campos ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando a aquisição prescritiva do O imóvel rural registrado no SRI de Taubaté-SP
na matrícula 49.989, localizado no Bairro do Mato Dentro, Município de Tremembé-SP
denominado Sítio Cristina que teve sua área seccionada pela abertura da Estrada Municipal Mario
Andrade de Souza, passando a constituir as Glebas “A” e “B”, cadastrada no INCRA sob
nº635.219.001.929-8, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-
se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Tremembe, aos 13 de agosto de
2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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JAZIGO PERPÉTUO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL 
DE TAUBATÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE HERDEIROS

A Prefeitura Municipal de Taubaté, CONVOCA 
pelo prazo de 30 (trinta) dias, os herdeiros ou 
sucessores (Filhos, netos, pais, avós, cônjuge, 
sobrevivente, irmãos, sobrinhos, etc.), nos ter-
mos dos artigos 1603 e seguintes do Código Ci-
vil Brasileiro, de: Dolores dos Santos, falecida 
em 11/06/1953, sepultada no Jazigo Nº27  atual Nº 
441 da Quadra Nº 04 do Cemitério Municipal de 
Taubaté, para comparecerem à Divisão Funerá-
ria e Cemitérios, localizada na Rua São Benedi-
to, s/n (Velório Municipal), no horário das 8:00 
às 12:00 horas e das 14:00 às 18 horas, munidos de 
documentos comprobatórios de herdeiros, a fim 
de se habilitarem no direito de uso do respectivo 
jazigo perpétuo. Esclarece que o referido jazigo 
está sendo reclamado por: José Romão dos San-
tos Neto, RG: Nº 20.515.500-5 / CPF: Nº 121.971.328-
73. Deixando como Concessionários do Perpé-
tuo: Regina Celia dos Santos, Marli Cordeiro, 
Eduardo, Marcelo dos Santos, Rafael Cordeiro 
de Carvalho e Adriano Cordeiro de Carvalho.

O não comparecimento no prazo acima será pre-
sumido como renúncia ao referido direito (pro-
cesso administrativo nº 11.678/1989).          

Secretaria de Serviços Públicos, 
aos 11 de novembro de 2021.

Andre Luís da Rocha
Divisão de Funerária e Cemitérios Municipais

Alexandre Magno Borges
Secretário de Serviços Públicos 
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Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. 
Oficial do Registro 
Civil de , THIAGO 
MOREIRA QUERIDO 
e ALESSANDRA 
SANTOS DE 
PAULA, para o que 
apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 15 de outubro de 
1993, de profissão 
feirante, residente 
em Taubaté/SP, filho 
de JOÃO MARCIO 
QUERIDO, 65 anos, 
natural de Piquete-SP, 
nascido na data de 
14 de junho de 1956 
e de LICÍNIA LUCIA 
PEREIRA MOREIRA, 
63 anos, natural de 
P i n d a m o n h a n g a b a -
SP, nascida na data 
de 13 de abril de 
1958, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 10 de outubro de 1997, 
de profissão feirante, 
residente em Taubaté/
SP, filha de CARLOS 
ROBERTO DE PAULA, 
51 anos, natural de São 
Luiz do Paraitinga-SP, 
nascido na data de 21 
de dezembro de 1969 e 
de INES DOS SANTOS 
MOREIRA, 49 anos, 
natural de Natividade 
da Serra-SP, nascida 
na data de 18 de janeiro 
de 1972, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.

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

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
fixado em Cartório 

no lugar de costume, 
e enviada cópia para 

ser publicada pela 
Imprensa Local.

Taubaté, 04 de 
novembro de 2021

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. Oficial 
do Registro Civil de , 
IGOR SCOTT SANTOS 
SILVA e PÂMELA 
GLÓRIA MARCELO 
RABELLO, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de São José dos 
Campos-SP, nascido a 
18 de janeiro de 1992, 
de profissão divulgador 
externo, residente em 
Taubaté/SP, filho de 
LUIZ CARLOS SILVA, 
63 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascido 
na data de 25 de 

fevereiro de 1958, 
residente e domiciliado 
em Matinhos-PR e de 
MARIA VICENTINA 
DOS SANTOS SILVA, 
60 anos, natural de 
Sapucai Mirim-MG, 
nascida na data de 
19 de março de 1961, 
residente e domiciliada 
em Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 05 de abril de 1989, de 
profissão recepcionista, 
residente em Taubaté/
SP, filha de LUIZ 
ANTONIO RABELLO, 
55 anos, natural de 
Santo André-SP, 
nascido na data de 14 
de julho de 1966 e de 
ROSANA MARCELO 
RABELLO, 54 anos, 
natural de Taubaté-
SP, nascida na data 
de 24 de dezembro 
de 1966, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. Oficial 
do Registro Civil de , 
TIAGO GUIMARÃES 
CONTI e ANA 
PAULA DE MORAES 
MARCONDES, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Guaratinguetá-
SP, nascido a 28 de 
março de 1988, de 
profissão engenheiro 
civil, residente em 
Taubaté/SP, filho de 
GILVAN ANDERSON 
CONTI, nacionalidade 
sp, 54 anos, natural de 
Guaratinguetá, nascido 
na data de 11 de maio de 
1967 e de ROSEMARY 
GUIMARÃES DE 
SOUZA CONTI, 55 
anos, natural de Lorena 
- SP, nascida na data 
de 11 de dezembro 
de 1965, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté - SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 20 de julho de 1993, 
de profissão cirurgiã 
dentista, residente 
em Taubaté/SP, filha 
de LUIZ MARCIO 
MARCONDES, 67 
anos, natural de 
Taubaté - SP, nascido 
na data de 14 de outubro 
de 1954 e de REGINA 
CELIA DE MORAES 
MARCONDES, 69 
anos, natural de 
Jambeiro - SP, nascida 
na data de 09 de janeiro 
de 1952, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté - SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. 
Oficial do Registro 
Civil de , LUCAS DA 
SILVA MEDEIROS e 
LETICIA CAMISOTE 

DOS SANTOS, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 30 de setembro de 
1996, de profissão 
pintor, residente em 
Taubaté/SP, filho de 
NORIVAL MEDEIROS 
JUNIOR, 51 anos, 
natural de Taubaté-
SP, nascido na data 
de 16 de novembro 
de 1969 e de MARCIA 
HELENA DA SILVA, 
55 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascida 
na data de 02 de abril 
de 1966, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, 
nascido a 24 de julho 
de 1998, de profissão 
estudante, residente 
em Taubaté/SP, filha de 
EDSON PAULO DOS 
SANTOS, 45 anos, 
natural de Ubatuba-
SP, nascido na data 
de 11 de novembro de 
1975 e de ROSILAINE 
A P A R E C I D A 
CAMISOTE, 42 anos, 
natural de Taubaté-
SP, nascida na data 
de 07 de junho de 
1979, residentes 
e domiciliados em 
Ubatuba-SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. 
Oficial do Registro 
Civil de , LUCAS 
DIEGO DA SILVA e 
JENNIFER MELLO 
DE OLIVEIRA, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 28 de setembro de 
1999, de profissão 
metalúrgico, residente 
em Taubaté/SP, filho 
de CLAUDEMIR DA 
SILVA, 50 anos, natural 
de Apucarana-PR, 
nascido na data de 
28 de maio de 1971, 
residente e domiciliado 
em Taubaté-SP e de 
GIOVANNA CRYSTINA 
ZAMBONINI SILVA, 45 
anos, natural de Santo 
André-SP, nascida na 
data de 28 de maio 
de 1976, residente e 
domiciliada em taubaté-
SP.
A  habilitante é natural 
de Tremembé-SP, 
nascido a 24 de julho 
de 1999, de profissão 
do lar, residente em 
Taubaté/SP, filha 
de DANIEL CESAR 
OLIVEIRA, 39 anos, 
natural de Taubaté-
SP, nascido na data 
de 11 de novembro de 
1981 e de PATRICIA 
MELLO DE OLIVEIRA, 

41 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascida 
na data de 08 de julho 
de 1980, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.

Faço saber que 
pretendem converter 
a união estável em 
casamento conforme 
artigo 8º da Lei 
9.278/96 conforme 
cópia recebida do Sr. 
Oficial do Registro 
Civil de , CLEITON 
JOSÉ BENEDITO e 
ANA FLAVIA VILLARTA 
DOS SANTOS, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: 
I, III, IV e V, do Código 
Civil Brasileiro.

O  habilitante é 
natural de Jacareí-SP, 
nascido a 27 de maio 
de 1983, de profissão 
professor, residente 
em Taubaté/SP, filho 
de JOSÉ APARECIDO 
BENEDITO, falecido 
em Jacareí/SP na data 
de 02 de janeiro de 2021 
e de JOSEFA JOANA 
DE BRITO BENEDITO, 
do lar, nacionalidade 
brasileira, 65 anos, 
natural de Lagoa do 
Itaenga/PE, nascida 
na data de 03 de junho 
de 1956, residente e 
domiciliada Jacareí/SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 06 de setembro de 
1996, de profissão 
advogada, residente 
em Taubaté/SP, filha de 
DOUGLAS VILLARTA 
DOS SANTOS, 
operador eletrônico, 
n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 46 
anos, natural de 
P i n d a m o n h a n g a b a /
SP, nascido na data de 
23 de março de 1975 
e de ALEXANDRA 
CRISTINA DA SILVA, 
auxiliar de creche, 
n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 47 anos, 
natural de Taubaté/
SP, nascida na data 
de 22 de março de 
1974, residentes e 
domiciliados Taubaté/
SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. Oficial 
do Registro Civil de , 
PATRICK DE OLIVEIRA 
NASCIMENTO e 
CAROLINA DA CRUZ 
CAMPOS, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é 
natural de Cariacica-
ES, nascido a 03 
de setembro de 
1994, de profissão 
autonomo, residente 
em Taubaté/SP, filho 
de MARQUES MAURO 
N A S C I M E N T O , 
a u t o n o m o , 

n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 50 anos, 
natural de Vitótia/ES, 
nascido na data de 14 
de junho de 1971 e de 
LUCINÉIA JOSÉ DE 
OLIVEIRA, autonoma, 
n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 50 anos, 
natural de Nova 
Módica/MG, nascida 
na data de 04 de março 
de 1971, residentes e 
domiciliados Taubaté-
SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 23 de outubro de 
1997, de profissão 
auxiliar escolar 
infantil, residente em 
Taubaté/SP, filha de 
ANTONIO CELSO DE 
CAMPOS, professor 
, nacionalidade 
brasileira, 52 anos, 
natural de Taubaté/
SP, nascido na data 
de 22 de janeiro de 
1969 e de LUCILA 
APARECIDA DA CRUZ 
CAMPOS, professora, 
n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 50 anos, 
natural de Taubaté/
SP, nascida na data 
de 23 de junho de 
1971, residentes e 
domiciliados Taubaté-
SP.

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

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
fixado em Cartório 

no lugar de costume, 
e enviada cópia para 

ser publicada pela 
Imprensa Local.

Taubaté, 05 de 
novembro de 2021

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. 
Oficial do Registro 
Civil de , VINICIUS 
ZIBETTI RESKO e 
BIANCA REVELLIN 
DOMINGUES FALCÃO 
DA CRUZ, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Cascavel-PR, 
nascido a 07 de julho 
de 1993, de profissão 
engenheiro de software, 
residente em Taubaté/
SP, filho de BENICIO 
RESKO, autonomo, 
n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 58 anos, 
natural de União da 
Vitória/PR, nascido na 
data de 23 de agosto 
de 1963, residente e 
domiciliado Taubaté-
SP e de MEIRE 
REJANE ZIBETTI 
RESKO, advogada, 
n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 51 anos, 
natural de Guaraniaçu/
PR, nascida na data de 
26 de fevereiro de 1970, 
residente e domiciliada 
São Paulo/SP.

A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 01 de março de 
1999, de profissão 
enfermeira, residente 
em Taubaté/SP, filha de 
RAIMUNDO FALCÃO 
DA CRUZ, eletricista, 
n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 44 anos, 
natural de Camacan/
BA, nascido na data 
de 12 de março de 
1977 e de MARIA 
JOSÉ DOMINGUES, 
p r o f e s s o r a , 
n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 54 anos, 
natural de Taubaté/
SP, nascida na data 
de 08 de março de 
1967, residentes e 
domiciliados Taubaté-
SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. Oficial 
do Registro Civil de , 
BRUNO DI DOMENICO 
MARQUES SILVA e 
GABRIELA GARCIA 
VIEIRA, para o que 
apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 23 de agosto de 1991, 
de profissão engenheiro 
civil, residente em 
Taubaté/SP, filho de 
MAURICIO MARQUES 
SILVA, 69 anos, 
natural de Bragança 
Paulista-SP, nascido 
na data de 01 de abril 
de 1952 e de DENISE 
BAUM DI DOMENICO 
MARQUES SILVA, 
67 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascida 
na data de 10 de julho 
de 1954, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 05 de junho de 1991, 
de profissão advogada, 
residente em Taubaté/
SP, filha de EDUARDO 
JOSÉ VIEIRA, 54 anos, 
natural de São Paulo-
SP, nascido na data de 
26 de julho de 1967, 
residente e domiciliado 
em São Paulo-SP e 
de ELAINE GARCIA 
VIEIRA, 52 anos, 
natural de Cruzeiro-
SP, nascida na data de 
14 de janeiro de 1969, 
residente e domiciliada 
em Taubaté-SP.

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

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
fixado em Cartório 

no lugar de costume, 
e enviada cópia para 

ser publicada pela 
Imprensa Local.

Taubaté, 06 de 
novembro de 2021
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1000 DIAS DE GOVERNO.
UM BRASIL DIFERENTE, 
UM BRASIL PRA GENTE.
Saiba mais em gov.br/nossobrasil

R$ 6,9 BILHÕES
INVESTIDOS EM
SANEAMENTO
BÁSICO PELO
BRASIL.

R$ 6,9 BILHÕES
INVESTIDOS EM
SANEAMENTO
BÁSICO PELO
BRASIL.
NÃO TE CONTARAM,
MAS O GOVERNO FEDERAL
FEZ ISSO E MUITO MAIS.

1000 DIAS DE GOVERNO.
UM BRASIL DIFERENTE, 
UM BRASIL PRA GENTE.
Saiba mais em gov.br/nossobrasil

R$ 6,9 BILHÕES
INVESTIDOS EM
SANEAMENTO
BÁSICO PELO
BRASIL.

R$ 6,9 BILHÕES
INVESTIDOS EM
SANEAMENTO
BÁSICO PELO
BRASIL.
NÃO TE CONTARAM,
MAS O GOVERNO FEDERAL
FEZ ISSO E MUITO MAIS.
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a iniciativa, coordenada 
pelo circuito litoral nor-
te na Região Turística, tem 
como objetivo reconhecer e 
promover os principais pro-
dutores e estabelecimentos 
de diversos destinos do es-
tado, a fim de organizá-los 
em rotas gastronômicas. 
além disso, o programa é 
uma ação efetiva que vai re-
tratar o caminho percorrido 
pelos produtos da terra, ao 
longo dos municípios, até 
chegar à mesa dos morado-
res e visitantes.

O litoral norte integra o 
chamado Polo 3, em con-
junto com a costa da Mata 
atlântica, totalizando 13 
municípios. Para participar 
deste projeto, foram mais 
de 60 inscritos, entre pro-
dutos e estabelecimentos, 
que passaram por um pro-
cesso de avaliação até che-
gar aos 15 selecionados.

As cidades que compõem 
o circuito litoral norte 
(bertioga, caraguatatuba, 
Ilhabela, São Sebastião e 
ubatuba) se destacaram no 
processo, abrigando 12 dos 
escolhidos que passaram à 
próxima fase. Foram cinco 
eleitos em São Sebastião, 
quatro em Ilhabela, dois 
em caraguatatuba e um em 
bertioga.

“Parabenizamos todos os 
selecionados no programa 
rotas Gastronômicas pela 

litoral Norte 
é destaque no 
Projeto Rotas 

Gastronômicas 
excelente classificação. Fomos 
contemplados com o maior nú-
mero de empreendimentos e 
produtores selecionados, num 
total de 5 entre os 15 finalis-
tas da região. É importante a 
participação no programa pelo 
fato de promover e valorizar os 
produtos e estabelecimentos 
locais. isso fortalece o comér-
cio sebastianense, enaltece as 
raízes caiçaras e divulga ainda 
mais o segmento do turismo 
gastronômico, mostrando o 
seu melhor produto e o grande 
potencial culinário da região”, 
afirma a secretária de turismo 
de São Sebastião, Adriana Au-
gusto balbo.

agora, esses produtos e esta-
belecimentos participarão de 
uma Ação da Ativação reali-
zada pela Setur-SP, tendo um 
documentário gravado que 
contará a sua história com a 
gastronomia regional, além de 
serem cadastrados no guia de 
rotas Gastronômicas da Secre-
taria de turismo e Viagens do 
Estado, para que possam ser 
identificados como principais 
atores gastronômicos de sua 
região.

“a vertente gastronômica é 
uma das mais procuradas no 
mercado turístico. bertioga 
tem uma longa tradição, seja 
na gastronomia caiçara, seja 
na geral. Por exemplo, nossa 
Festa da Tainha, que está acon-
tecendo neste momento, está 
na sua 44ª edição recebendo 
centenas de turistas, de todas 
as partes do Brasil, que ficam 
maravilhados com o festival. 

da mesma forma, por todo o li-
toral norte temos eventos gas-
tronômicos excelentes e para 

todos os gostos”, acrescenta o 
secretário de turismo de ber-
tioga, ney carlos.

Para a secretária de turismo e 
desenvolvimento econômico 
de ilhabela, luciane leite, os 
temperos, sabores e saberes 
estão diretamente relaciona-
dos com a história e cultura 
locais, proporcionando far-
ta experiência aos visitantes. 
“Tanto que a gastronomia é o 
terceiro principal fator moti-
vador de viagens, de acordo 
com a OMt. em ilhabela, onde 
a culinária recebeu influência 
da cultura caiçara, da produção 
dos engenhos de cana-de-açú-
car e da cozinha internacional, 
a gastronomia é um verdadeiro 
atrativo para os turistas, não 
por acaso tivemos 4 empreen-
dimentos selecionados. assim, 
ficamos bastante contentes 
com o destaque conquistado 
pela região no projeto Rotas 
Gastronômicas, parabeniza-
mos todos os participantes e o 
trabalho do Consórcio Circuito 
litoral norte neste processo”.

“O projeto rotas Gastronômi-
cas é importantíssimo na di-
vulgação de produtos locais 
que são realizados aqui em ex-
celência e engrandecem o lito-
ral norte com novos produtos 
e atrativos para um incremen-
to do turismo através de ações 
como essa do circuito litoral 
norte junto ao estado. cara-
guatatuba está muito orgulho-
sa de fazer parte com o nosso 
trade”, finaliza a secretária de 
turismo de caraguatatuba, Ma-
ria fernanda Galter reis.

O consórcio turístico segue 
dando continuidade ao traba-
lho de estruturação, de

senvolvimento de produtos e 
promoção da região turística 
com a participação em feiras e 
eventos do segmento, além de 
ações que vêm sendo desen-
volvidas para profissionaliza-
ção e qualificação do turismo 
na região e no trade.

Saiba MaiS SObre O 
circuitO litOral nOrte

O Consórcio Intermunicipal 
turístico circuito litoral nor-
te de São Paulo vem se con-
solidando como referência 
neste segmento para o esta-
do, apresentando uma gestão 
integrada e focada no desen-
volvimento conjunto das ci-
dades participantes (bertioga, 
Caraguatatuba, Ilhabela, São 
Sebastião e Ubatuba).

O circuito soma atrativos, 
equipamentos e serviços tu-
rísticos das cinco cidades in-
tegrantes, com o objetivo de 
enriquecer a oferta turística, 
ampliar as opções de visita e a 
satisfação do turista, com con-
sequente aumento do fluxo e 
da permanência dos visitantes 
na região do Litoral Norte de 
São Paulo, assim como a gera-
ção de trabalho, renda e quali-
dade de vida.
Nessa retomada, o consórcio 
vem realizando importantes 
parcerias com a Secretaria de 
turismo e Viagens do estado 
e Ministério do turismo, entre 
outras entidades, para garan-
tir o retorno das atividades 
turísticas de forma segura e 
apoiar o trade regional a se 
restabelecer da melhor forma.
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