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Prévias do PSDB: 
Dória é considerado 
favorito na disputa

A Defesa Civil em conjunto 
com a Secretaria de Mobilida-
de Urbana da prefeitura mu-
nicipal de de Taubaté iniciou 
a instalação de placas para 
sinalização de áreas que pos-
suem riscos de alagamento em 
algumas localidades na cidade 
como medida preventiva devi-
do ao período de chuvas.

Apresentada em reunião reali-
zada no dia 27 de Outubro pela 
Defesa Civil, que tratou do Pla-
no Operação Chuvas de Verão, 
a implantação de sinalização 
que indica as áreas com risco 
de alagamento, foi colocada 
como medida importante para 
prevenir situações de perigo 
e emergência nas localidades 
onde o alto volume de chuvas 
podem causar enchentes e aci-
dentes.

Três locais receberam a sinali-
zação: a Avenida Walter Thau-
maturgo (Avenida do Povo), 
Rua José Ângelis no bairro 
Campos Elíseos e a Estrada 
Municipal Prof. Dr. José Luis 
Cembranelli no Sete Voltas. 
Também deverá receber a si-
nalização a área localizada em-
baixo da Via Dutra, conhecida 
como Túnel da Daruma.

A Defesa Civil ressalta que ao 
se deparar com áreas alagadas 
não é recomendado o contato 
ou enfrentamento das águas 
e em situações como essas os 
agentes da Defesa Civil podem 
ser acionados 24h pelo telefone 
199. A orientação é de que as 
pessoas evitem deixar veículos 
estacionados nessas áreas indi-
cadas em momentos de chuva.

O governador João Doria che-
ga a Brasília amanhã sábado 
(20) onde participará dos atos 
finais para a eleição do can-
didato do PSDB à Presidên-
cia da República. As prévias 
ocorrem domingo (21) no 
Centro de Convenções Ulys-
ses Guimarães, tendo como 
homenageados os ex-prefei-
tos Bruno Covas (SP) e Firmi-
no Filho (Teresina).

Ao todo, 44.700 tucanos po-
dem votar. Em Brasília, esta-
rão reunidos 700 mandatários 
que votarão em urnas eletrô-
nicas auditadas pela Justiça 
Eleitoral. Votarão governa-
dores, prefeitos, vices, sena-
dores, deputados federais, 
deputados estaduais, o presi-
dente nacional e ex-presiden-
tes do PSDB. Vereadores e fi-
liados votarão via aplicativo. 
A votação acontecerá das 8h 
às 15h deste domingo, dia 21 
de novembro. O anúncio do 
vencedor será às 17h.. 

Doria chegará ao Centro de 
Convenções Ulysses Gui-
marães acompanhado pelos 
companheiros de partido 
Eduardo Leite e Arthur Virgi-
lio. Às 15h o presidente nacio-
nal do PSDB, Bruno Araújo, 
fará um balanço das prévias.     

Pelas prévias, Doria percor-
reu 21 estados nos quatro 
cantos do Brasil. Além de 
viagens a municípios de São 
Paulo, o governador este-
ve no Mato Grosso do Sul, 
Goiás, Paraná, Santa Catari-
na, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Rio Grande do Norte, 
Pernambuco, Pará, Amazo-
nas, Distrito Federal, Mato 
Grosso, Tocantins, Minas Ge-
rais, Sergipe, Paraíba, Ceará, 
Bahia e Rio Grande do Sul.

Alerta: Operação 
Chuvas de Verão

Ilustres cidadãos: Câmara 
realiza segunda solenidade para 

entrega de títulos Pg. 02

Os mais novos 
cidadãos taubateanos
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Metalúrgicos: Posse da 
diretoria do Sindmetau
A diretoria eleita do Sindmetau (Sindicato dos 
Metalúrgicos de Taubaté e Região) para o man-
dato 2021-2025 tomou posse na última quin-
ta-feira (18). A diretoria é liderada pelo atual 
presidente do Sindicato, Claudio Batista, o 
Claudião, que segue a frente da entidade pelos 
próximos quatro anos. 

A cerimônia contou com a presença de autori-
dades do município, como do vereador Paulo 
Miranda (Presidente da Câmara Municipal) e 
da vice-prefeita Adriana Mussi.

A entidade está à frente de aproximadamente 
11 mil metalúrgicos e metalúrgicas nos muni-
cípios de Taubaté, Tremembé, Caraguatatuba, 
Ubatuba, São Luís do Paraitinga, Redenção 
da Serra, Lagoinha, Natividade da Serra, San-
to Antonio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e 
Campos do Jordão.

A direção executiva é composta por: Cláudio 
Batista da Silva Júnior (Claudião) – presidente; 
Fabiano Uchoas, vice-presidente; Aldrey Allan 
Candido (Piu), secretário-geral; Odair Viriato, 
secretário-geral adjunto; Juarez Ribeiro, secre-
tário de Administração e Finanças; Celso Ri-
cardo dos Santos (Celsinho), secretário de Ad-
ministração e Finanças adjunto; Arnaldo César 
Cabral, secretário de Organização; Raimundo 

Dias Pires (Baiano), secretário de Organização 
adjunto e Edenilson Andrade de Abreu (Liu), 
secretário de Formação.

A Secretaria de Plane-
jamento e o Departa-
mento de Habitação 

da Prefeitura Municipal de 
Taubaté, realizará neste sá-
bado (20), a entrega de 134 
escrituras de conjuntos ha-
bitacionais de interesse so-
cial que foram regulariza-
dos recentemente.

A iniciativa vai beneficiar 
alguns moradores dos con-
juntos habitacionais de inte-
resse social Jardim das Amé-
ricas, Canuto Borges, Vila 
Prosperidade, Parque dos 
Bandeirantes e Vila Bela.

Serão entregues 29 títulos 
de legitimação fundiária do 
conjunto habitacional Jar-
dim Das Américas, 11 do 
Canuto Borges, 13 escrituras 
da Vila Prosperidade, 5 títu-
los do Parque Bandeirantes 
e 76 documentos do conjun-
to habitacional Vila Bela. Os 
números podem aumentar 
porque o Departamento de 
Habitação aguarda a libera-
ção de outras escrituras no 
decorrer dessa semana.

As escrituras serão entre-
gues a partir das 9h na 
EMIEF Ernesto de Oliveira 
Filho, no Parque Aeroporto 
e vai contar com a presença 
do prefeito, José Saud, vere-
adores, entre outras autori-
dades.

Os munícipes que foram be-
neficiados com essa iniciati-
va receberam convites para 

participar da solenidade de 
entrega. Os demais morado-
res dos bairros regulariza-
dos serão chamados grada-
tivamente.

A entrega das escrituras teve 
início em agosto, quando fo-
ram beneficiados alguns mo-
radores dos conjuntos habita-
cionais: Parque Três Marias, 
Água Quente III e Bardan. Já 
em setembro alguns muníci-
pes do conjunto habitacional 
Maria Canavezzi Valério, co-
nhecido como Cecap IV, re-
ceberam as legitimações fun-
diárias. Nos meses de agosto 
e setembro 59 escrituras já 
foram entregues. Já no mês 
de outubro 212 moradores 
dos conjuntos habitacionais 
José Pereira Coelho, Jardim 
América I e II, Belém e Gran-
jas Panoramas receberam o 
documento.

Os processos de regulariza-
ção fundiária dos conjuntos 
habitacionais de interesse 
social foram iniciados em 
2013 e foram sendo criados 
ao longo dos últimos 30 
anos.

Ao todo foram regulariza-
dos 5.206 unidades habi-
tacionais, desse total 2.854 
escrituras serão entregues 
pela Prefeitura e 2.352 per-
tencem a CDHU (Compa-
nhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano) sen-
do deles a responsabilidade 
das entregas das titulações.

Prefeitura entrega novas escrituras
hAbitAção

*Da Redação

A Câmara Munici-
pal de Taubaté 
promoveu, na noi-

te da última quinta-feira 
(18), mais uma solenida-
de para entregar títulos 
de cidadania taubateana 
a homenageados ilustres 
no município.

A reunião teve início 
às 19h e, ao todo, foram 
entregues cinco títulos 
de cidadania. As home-
nagens foram entregues 
por cinco vereadores: o 
presidente da Casa, Pau-
lo Miranda (MDB), o ve-
reador Dentinho (PSL), 
vereador Richardson da 
Padaria (DEM), vereador 
Adriano Coletor Tigrão 
(Cidadania) e o vereador 
Diego Fonseca (PSDB).

O vereador Dentinho foi 
o responsável por en-
tregar a homenagem ao 
confrade Renato Lima de 
Oliveira. Quem também 
foi homenageado foi Ma-
teus de Oliveira Soares, 
que recebeu o título do 
vereador Paulo Miranda.

Entre os homenageados, 

estava o Deputado Fe-
deral Alexandre Leite, 
que recebeu a honraria 
das mãos do vereador Ri-
chardson da Padaria. Já 
o vereador Diego Fonse-
ca homenageou Cândido 
Augusto Rezende Neto, 
enquanto que o vereador 
Coletor Tigrão fez a hon-
raria à Sra. Lúcia Andréia 
Gomes de Souza Silveira.

A homenagem da últi-
ma quinta-feira foi a se-
gunda promovida pelo 
Legislativo neste mês 
de novembro. Na sema-
na passada, seis pessoas 
foram agraciadas com o 
título de cidadão tauba-
teano.

Na ocasião, receberam 
as homenagens a Sra. 
Andréa Gonçalves (atra-
vés do vereador Rodson 
Lima Bobi, do PSDB), Sr. 
Luiz Gabriel (pelo verea-
dor Jessé Silva, do PL), a 
reitora da UNITAU, Nara 
Fortes (pela vereadora 
Vivi da Rádio, do Repu-
blicanos), Jarbas Martins 
(pelo vereador Boanerge 
dos Santos, do PTB), Le-
andro Barreto (pelo ve-
reador Serginho, do PP), 
além de Ronaldo José 

Robles, que recebeu a ho-
menagem através da ve-
readora Elisa Representa 
Taubaté (Cidadania).

Próximas homenagens
A Câmara de Taubaté en-
cerra, na próxima quinta-
feira (25), também às 19h, 
a série de solenidades de 
entrega de títulos de ci-
dadania taubateana. 

Do vereador Douglas 
Carbonne (DEM), a ho-
menageada será Magali 
Neves Rodrigues, se-
cretária de Meio Am-
biente. Por iniciativa do 
vereador Alberto Barre-
to (PRTB), o Deputado 
Estadual Oscar Castello 
Branco de Luca receberá 
a homenagem.

O vereador Moises Piru-
lito (PL) entregará o tí-
tulo à deputada federal 
Katia da Silva Sastre. O 
vereador Professor Ed-
son (PSD) irá homenage-
ar a fundadora do grupo 
Unidos Pela Fé, Marilda 
Aparecida de Matos Ro-
cha, enquanto que o ve-
reador Marcelo Macedo 
(MDB) entregará o diplo-
ma à policial civil Vera 
Luciana Rezende.

Ilustres personalidades: Câmara Municipal 
realiza segunda solenidade  para entrega de títulos

CiDADão tAUbAtEANo
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* Por Lucas Tavares

A pandemia do novo 
Coronavírus, que 
teve início ainda no 
primeiro semestre 

do ano passado, contribuiu di-
retamente para o aumento do 
número de óbitos confirmados 
em Taubaté. De acordo com um 
levantamento anual, divulgado 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) nesta 
semana, a cidade teve um cres-
cimento de 8,7% no número de 
óbitos no ano passado.

Segundo apurou o jornal Voz do 
Vale & Região, Taubaté teve um 
total de 2.283 mortes confirma-
das entre janeiro e dezembro de 
2020. No ano anterior, em 2019, 
foram registrados 2.099 óbitos.

Em 2020, a cidade de Taubaté 
teve 203 vítimas fatais da CO-
VID-19. Caso não houvesse a 
pandemia e, consequentemente, 
vítimas fatais do Coronavírus, o 
município teria registrado 2.080 
mortes no ano passado, o que 
representaria uma redução de 
0,9% no índice em comparação 
a 2019.

O aumento percentual no nú-
mero de mortes ocorridas em 
ao longo de 2020 é, inclusive, 
maior do que a média registra-
da no Vale do Paraíba. Segundo 
o IBGE, a região teve um cresci-
mento de 6,87% na estatística no 
ano passado.

De janeiro a dezembro de 2020, 
a RMVale contabilizou um total 
17.932 mortes. Em 2019, no mes-
mo período, foram 16.780 re-
gistros de óbitos contabilizados 
pelo IBGE na região.

Apesar de acima da média, 
Taubaté registrou apenas o 16º 
maior aumento na estatística 
entre as 39 cidades do Vale, nú-
meros superiores a municípios 
como São José dos Campos e Ca-
raguatatuba, por exemplo.

Entre as cidades, a que teve o 
maior salto percentual nas mor-
tes registradas pelo IBGE na re-
gião foi Monteiro Lobato, que viu 
a estatística aumentar 63,64% no 
ano passado. Segundo o Institu-
to, a cidade passou de 11 óbitos 
em 2019 para 18 em 2020.

São José do Barreiro aparece em 

segundo lugar, com um aumen-
to de 60% no número de óbitos 
em 2020. No ano passado foram 
40 registros em 12 meses, en-
quanto que, em 2019, haviam 
sido contabilizadas apenas 25 
mortes.

À frente de Taubaté ainda apa-
recem as seguintes cidades, em 
ordem: Canas (33,33%), Potim 
(30,77%), São Bento do Sapu-
caí (25,97%), Bananal (21,74%), 
Arapeí (17,65%), Redenção da 
Serra (15,63%), Piquete (13,46%), 
São José dos Campos (11,05%), 
Queluz (9,59%), Lorena (9,25%), 
Santa Branca (9,09%), Lavrinhas 
(9,09%) e Caraguatatuba (8,93%).
Em São José dos Campos, o cres-
cimento de 11,05% aconteceu 
devido ao salto que o municí-
pio teve de 4.361 óbitos em 2019 
para 4.843 em 2020. Já em Ca-
raguatatuba, no Litoral Norte, 
a evolução de 8,93% se deu por 
conta de 1.000 registros de mor-
tes contabilizados pelo IBGE no 
ano passado. Em 2019 haviam 
sido 918 óbitos na cidade.

Além de Taubaté e as 15 cidades 
do Vale do Paraíba com maiores 
aumentos na estatística, as ou-

tras cidades da região tiveram 
os seguintes números: Caçapava 
(aumento de 8,47%), Tremem-
bé (6,98%), Campos do Jordão 
(6,93%), São Sebastião (6,57%), 
Jacareí (6,55%), São Luiz do Pa-
raitinga (5,56%), Cachoeira Pau-
lista (5,28%), Ubatuba (5,20%), 
Pindamonhangaba (4,88%), 
Guaratinguetá (2,69%) e Lagoi-
nha (2,56%).

Paraibuna, por sua vez, manteve 
o mesmo número de mortes em 
2019 e em 2020 (120 em cada um 
dos anos), não tendo evolução 
percentual. Outras 11 cidades da 
região tiveram diminuição nas 
mortes no ano passado, mesmo 
com a pandemia: Igaratá puxou 
a lista, com queda de 20,69% nas 
mortes, passando de 58 em 2019 
para 46 em 2020.

Na sequência aparece a cida-
de de Roseira, no Vale Histó-
rico, com redução de 18,97%, 
seguida por Natividade da Ser-
ra (-12,50%), Cunha (-12,14%), 
Jambeiro (-11,76%), Aparecida 
(-8,90%), Santo Antônio do Pi-
nhal (-8,70%), Silveiras (-6,25%), 
Ilhabela (-5,85%), Cruzeiro 
(-4,77%) e Areias (-2,86%).

Mortes cresceram 8,7% em 2020 
durante a pandemia

Dados do IBGE mostraram que o município de Taubate, passou de 2.099 óbitos em 2019 para 2.283 no ano passado
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ACIT: Super MEI – 
Pronto para crescer

A ACIT, em parceria com o SEBRAE, vai realizar 
o curso “Super MEI – Pronto para crescer: Um 
salto de qualidade no negócio”, que acontece 
dentro do projeto Empreenda Rápido.As aulas 
são voltadas a potenciais micro empresários e 
empreendedores que já formalizaram, ou que 
desejam formalizar, seu negócio e buscam co-
nhecimento para realizar esse salto de forma 
segura.

Serão cinco dias de aulas com informações 
sobre as diversas abordagens do tema, como: 
Legislação: Conhecer os riscos e benefícios de 
estar legalizado; Planejamento: A Importância 

e vivência na prática dos resultados que isso 
pode gerar; Indicadores de Gestão: Entendi-
mento dos fatores chaves de sucesso para cada 
setor e noção de identificação dos indicadores 
essenciais para o negócio; Inovação: O que é e 
a importância de implementar em seu negócio; 
e Informação Sobre Crédito: Riscos e benefícios 
do acesso ao crédito, compressão e análise das 
opções ofertadas no mercado.

O curso acontece de forma presencial no audi-
tório da Associação Comercial e Industrial de 
Taubaté entre os dias 29 de novembro à 03 de 
dezembro, sempre das 13h às 17h. Os interes-
sados devem fazer a inscrição pelo endereço 
https://bit.ly/agenda_sebraesjc.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (12) 3621-5223.

iGUALDADE

Dia Nacional  da Consciência Negra

Neste sábado (20) é 
celebrado no Brasil 
o Dia Nacional da 

Consciência Negra. A data 
foi escolhida como homena-
gem a Zumbi dos Palmares, 
morto em 20 de novembro 
de 1695. Zumbi foi o maior 
líder do Quilombo dos Pal-
mares. A Profa. Dra. Maria 
Fátima de Melo Toledo, do-
cente no curso de História 
da Universidade de Taubaté 
(UNITAU), atua no ramo de 
pesquisas históricas, princi-
palmente na área de História 
do Brasil Colonial e leciona a 
disciplina História da Áfri-
ca. A historiadora conta que, 
com a morte de Zumbi dos 
Palmares, ele se tornou um 
grande símbolo da resistên-
cia negra do Brasil. 

“Essa data não deveria ser 
importante só para as comu-
nidades negras, mas para 
todos os brasileiros. O Dia 
da Consciência Negra é uma 
data para tomar consciência 
da condição histórica imposta 
aos homens e mulheres ne-
gros no Brasil e não nos esque-
cermos disso”, argumentou. 
A historiadora complementa 
afirmando que é muito im-
portante relembrar essa data, 
visto que ainda hoje são per-
ceptíveis as desigualdades 
sociais e econômicas entre 
negros e brancos no Brasil. 
“Essa data é um elemento a 
mais nisso tudo. O que pode 
auxiliar de fato no combate 
ao racismo é a criação de po-
líticas públicas nas mais di-
ferentes áreas, especialmente 
na educação, que incorporem 
uma série de discussões que 
passam pela questão étnico
-racial”, pontua.

Em 2003, foi sancionada a 
lei que alterou a lei de Dire-
trizes e bases da educação e 
tornou obrigatória a presen-
ça da temática “História e 
cultura afro-brasileira e afri-
cana’ nas escolas. “A inicia-
tiva do estado foi fantástica. 
O grande problema é que, 
de uns anos para cá, tudo 
isso foi desmantelado, toda 
uma estrutura criada para 
combater oficialmente a dis-
criminação racial foi deixada 

de lado”, disse a professora.

Uma iniciativa da aluna Vic-
toria Souza Pereira, do dé-
cimo semestre do curso de 
Psicologia da UNITAU, pro-
moveu, em maio deste ano, o 
combate à discriminação ra-
cial dentro da Universidade. 
O projeto “Sankofa” idealiza-
do pela estudante teve como 
objetivo oferecer um espaço 
de interação e de acolhimen-
to entre os alunos negros da 
Instituição para comparti-
lharem ideias e opiniões. Os 
encontros online do projeto 
tiveram sete etapas e discuti-
ram sobre identidade, eman-
cipação da população negra e 
a importância da união. “De-
senvolver projetos como esse 
dentro das universidades é 
muito importante pela repre-
sentatividade e não só existir 
por existir, mas, sim, por fa-
zer algo concreto, por fazer 
com que os jovens negros 
sejam escutados, acolhidos, 
que sejam vistos pela sua po-
tencialidade e que possam, 
nesse ambiente ‘hostil’, fazer 
trocas e percepções para que 
seja possível a manutenção 
deles nas universidades”, ex-
põe a futura psicóloga.

Durante essas datas come-
morativas e até mesmo antes, 
diversas instituições e profis-
sionais do Vale do Paraíba e 
de todo o Brasil se sensibili-
zam com a causa e realizam 
trabalhos e homenagens com 
essa temática. Esse é o caso do 
Prof. Dr. Júlio Cesar Voltolini, 
docente no curso de Biologia 
da UNITAU e fotógrafo. O 
biólogo foi convidado pelo 
Centro Cultural e Biblioteca 
Zumbi dos Palmares para or-
ganizar a exposição fotográfi-
ca “Muhatu”, que ocorreu no 
dia 13 de novembro.

“As fotos retratam três gera-
ções de mulheres que vive-
ram momentos diferentes do 
Brasil, mas com algo em co-
mum: o preconceito e a falsa 
igualdade. Dar voz e imagem 
a elas é um ato de resistência 
e devemos trabalhar nisso, 
juntos, desde o início, den-
tro das escolas”, comentou o 
professor.

EXPOSIÇÃO

fotos 
retratam 

três 
gerações 

de mulheres 
que viveram 
momentos 
diferentes 
do Brasil, 
mas com 
algo em 

comum:o 
preconcei-
to e a falsa 
igualdade

MEio AMbiENtE

Mais de 1 tonelada de resíduos reciclados

O protejo piloto 
“Ecomunidade 
– Compostagem 

Comunitária”, desenvol-
vido pela Prefeitura de 
Taubaté através da Secre-
taria de Meio Ambiente, 
encerrou sua primeira 
ação após quatro meses 
de trabalho.

O projeto de educação 
ambiental teve início em 
junho e foi realizado com 
a comunidade do bairro 
Santa Tereza, abrangen-
do os membros da coo-
perativa de reciclagem 
situada no bairro.

Diversas atividades fo-
ram desenvolvidas com 
o objetivo de despertar 
a consciência ecológica 
na comunidade quanto à 
importância e as formas 
de reaproveitamento de 
resíduos domésticos, em 
especial os resíduos or-
gânicos, através do estí-
mulo à prática da com-
postagem.

As etapas do projeto en-
volveram visitas pelo 
bairro para apresentação 
da proposta, cadastro de 
interessados em partici-
par, oficinas para ensinar 
a confecção de compos-
teiras domésticas a partir 
de materiais que seriam 
descartados, distribuição 
de baldes para que os 
participantes coletassem 
os resíduos orgânicos em 

casa e oficina para insta-
lação da composteira co-
munitária.

A composteira comu-
nitária foi instalada em 
uma área verde ao lado 
da Cooperativa Amigos 
de Santa Tereza, através 
de um método em leira, 
utilizando uma técnica 
que apresenta vantagens 
de simplicidade de ope-
ração.

Durante o projeto, de 
julho a setembro, foram 
compostados 442,7 kg 
de material orgânico na 
primeira leira e uma se-
gunda leira foi instala-
da para continuidade, a 
qual recebeu 732,9 kg de 
orgânicos. Ao todo fo-
ram compostados 1.175,6 
kg de resíduos orgânicos 
durante a execução do 
projeto e os participantes 
aprenderam a realizar a 
manutenção da compos-
teira comunitária com o 
propósito de levarem a 
prática adiante.

A compostagem é uma 
alternativa eficiente e 
com custo reduzido para 
o tratamento de resídu-
os orgânicos, que são 
transformados em um 
composto orgânico rico 
em nutrientes. Parte do 
composto orgânico gera-
do foi distribuído entre 
os participantes e outra 
parte foi utilizada na re-
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esportes

Retomada: Estádio Joaquim de Morais Filho não recebe 
torcedores desde março do ano passado

Informações sobre equipes 
e atletas de Taubaté

. CIClISMO: foi realizado na cidade de Paulínia 
o Campeonato Paulista de Estrada. Josimar do 
Sacramento, da equipe Taubaté Cycling Team 
(TCT), venceu a prova na categoria Elite Mascu-
lino, que teve também Alan Maniezzo na quinta 
colocação. Na categoria Máster (Sub30), Rafael 
Russi, da equipe Taubaté CCT (Comumnic apa-
relhos auditivos, Chianello engenharia, Taubike 
bicicletário), conquistou a terceira colocação;

. HANDEBOl: pelo Super Paulistão, a equipe 
masculina de handebol de Taubaté obteve na 
noite da última quinta-feira (18) sua sexta vitó-
ria em seis jogos na competição. 

No Ginásio do Emecal, o time derrotou o São Ca-
etano por 43x16; 

. VôlEI FEMININO: A equipe feminina Sub21 de 
Taubaté está classificada para as semifinais do 
Campeonato Paulista Sub da categoria. A vaga 
foi obtida após o time eliminar, com duas vitó-
rias, a Associação Realizar de Santos. Coman-
dado pelo técnico André Bartelega, as tauba-
teanas enfrentarão a equipe do Pinheiros nas 
semifinais. 

. FuTSAl: serão disputas neste sábado (20), no 
Ginásio da Vila Aparecida, os confrontos válidos 
pela fase quartas de final da Copa Taubaté de 
Futsal. Confira a tabela de jogos: Inter Colinas 
x Racha Grupo (14h), Balaioo x Marlene Miranda 
(15h), Evolução x Jardim das Nações (16h) e Ins-
tituto Vida x Poko loko (17h).

NotAS CURtAS
Divulgação

toRNEio RENAto bRAGA

Decisão contará com presença 
de público no Joaquinzão

Após 10 anos, o es-
tádio Joaquim de 
Morais Filho volta-

rá a receber uma final do 
Torneio Renato Braga. No 
próximo domingo (28), o 
principal palco do futebol 
da cidade será a casa da 
decisão entre as equipes 
do Esplanada Santa Tere-
zinha e Internacional.

A principal novidade para 
o jogo será a liberação da 
presença de público. A úl-
tima vez que o Joaquinzão 
abriu seus portões para 
receber torcedores foi em 
março do ano passado, 
antes do início da pande-
mia, em uma partida entre 
o Esporte Clube Taubaté e 
o XV de Piracicaba válida 
pelo Campeonato Paulista 
da Série A2.

Já no futebol amador, a 
última vez que o público 
esteve presente no estádio 
do Alvi Azul foi na de-
cisão do Campeonato da 
Primeira Divisão de 2019 
entre União Operária e 
Vila São Geraldo.

“Fico muito feliz em poder 
realizar essa final no Joa-
quinzão, palco de grandes 
decisões do futebol ama-
dor e tenho certeza que 
essa final também ficará 
na história. Meus agrade-
cimentos ao Presidente 
Gilson Rezende pela libe-
ração do estádio”, desta-

cou o presidente da Liga 
Municipal de Futebol, Die-
go Magalhães.

Os ingressos serão limita-
dos a quantia de dois mil 
bilhetes que estarão à dis-
posição dos torcedores e 
amantes do futebol ama-
dor. Cada time receberá 
uma cota de 500 ingres-
sos, e será o responsável 
pela distribuição deste 
montante. As outras 1000 
entradas restantes serão 
trocadas por 1kg de ali-
mento não perecível (so-
mente arroz, feijão e óleo) 
que serão destinados às 
categorias de base do E.C. 
Taubaté, medida tomada 
em comum acordo entre o 
Esporte Clube Taubaté e a 
Liga Municipal. 

A troca deverá ser feita na 
bilheteria do estádio Joa-
quim de Morais Filho, em 
dias e horários que ain-
da serão definidos e pos-
teriormente divulgados. 
Cada torcedor poderá re-
tirar o limite máximo de 
cinco ingressos.

No dia do jogo, será obri-
gatória para a entrada no 
Joaquinzão a apresentação 
da carteirinha com as duas 
doses completas da vacina 
contra COVID-19 ou um 
teste PCR realizado no má-
ximo até 48 horas antes do 
início da partida.

FUtEboL

Burro da Central anuncia 
contratação do atacante Thiaguinho

Renan Oliveira / EC Jacuipense

Jogador é o quinto atleta oficialmente contratado pelo Alvi Azul para a disputa da Série A2

A diretoria do Esporte 
Clube Taubaté anun-
ciou oficialmente na 

tarde da última sexta-feira 
(19) a quinta contratação 
do clube para a disputa do 
Campeonato Paulista da Sé-
rie A2 do próximo ano. Tra-
ta-se do atacante Thiagui-
nho, de 23 anos.

“Sempre tive vontade de 
disputar o Campeonato 
Paulista. Aceitei o convite 
pois acredito que no projeto 
e o clube ainda me ofereceu 
todas as condições para que 
eu possa demonstrar toda 
minha capacidade”, disse o 
atleta, que também acumu-
la passagens por grandes 
clubes do futebol brasileiro, 
como Bahia e Vitória.

Thiaguinho chega ao Joa-
quinzão após uma boa tem-
porada defendendo o Vila 
Nova/GO e a Jacuipense/
BA, onde disputou a Série C 
do Campeonato Brasileiro e 
Copa do Brasil.

“O grupo que está sendo 
montado é forte, as contra-
tações estão sendo muito 

boas e meu objetivo é somar 
e conquistar o acesso. Estou 
bastante motivado e com 
vontade de vencer”, desta-
cou o atacante.

A possibilidade da contrata-
ção do jogador já havia sido 
divulgada pela Voz do Vale 
& Região na edição do últi-
mo dia 18 de novembro. 

A partir de agora, Thiagui-
nho se junta aos também ata-
cantes Bambam, com quem 
atuou pela Jacuipense/BA, e 
Dudu, ao volante Janderson 
e ao zagueiro Betão na lista 
de atletas confirmados pelos 
cartolas do Alvi Azul para a 
temporada de 2022.

PróxiMoS anúncioS 

Nos próximos dias a direto-
ria do Burro da Central de-
verá oficializar a chegada de 
novos jogadores, entre eles 
do volante Luís Fernando, 
também oriundo da Jacui-
pense, do zagueiro Donato, 
que defendeu o Taubaté em 
2018 e que na atual tempora-
da vestiu a camisa do ABC/
RN, do goleiro Matheus 

Cabral e do zagueiro Gui-
lherme Barreto, ambos ex-
jogadores do Flamengo de 
Guarulhos.

Além destes nomes, o clube 
deverá também confirmar a 
permanência dos volantes 
Ygor e Buchecha, do lateral 
direito João Salles e do meia 
Matheus, oriundos dos ti-
mes de base e que integra-
ram o time profissional ao 
longo da temporada 2021.

Sub20

Dos jogadores que defende-
ram a equipe Sub20 do Es-
porte Clube Taubaté na úl-
tima edição do Campeonato 
Paulista de categoria, e que 
no próximo mês de janeiro 
irão representar o clube na 
Copa São Paulo de Futebol 
Junior, deverão integrar o 
elenco principal na Série 
A2 os goleiros João Pedro e 
Giovanni, o zagueiro Lucas 
Minhoca, o lateral esquerdo 
Romero, o volante Peloggia, 
o meia Sapata e os atacantes 
Garcez e João Paulo. 

Divulgação
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LEI Nº 5.670, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021  
Autoria: Vereador Paulo Miranda 
Revoga a Lei nº 5.212, de 19 de agosto de 2016, que dispõe sobre o envio de arquivos digitais à Câmara 
de Taubaté pelos órgãos públicos que especifica. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ  
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica revogada a Lei nº 5.212, de 19 de agosto de 2016. 
 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 18 de novembro de 2021, 382º da Fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
Prefeito Municipal 
FERNANDO AMÂNCIO DE CAMARGO 
Secretário de Administração e Finanças 
Publicada na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 18 de novembro de 2021. 
JOSÉ AFONSO LOBATO 
Secretário de Governo e Relações Institucionais 
PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR 
Diretor do Departamento Técnico Legislativo 
 
LEI Nº  5.671, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021  
Autoria: Vereador Marcelo Macedo 
Denomina Rua Luis André Gadioli a atual Rua Dr. Granadeiro Guimarães, no Distrito de Quiririm. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Passa a denominar-se Rua Luis André Gadioli a atual Rua Dr. Granadeiro Guimarães, 
no Distrito de Quiririm, neste município. 

Parágrafo único. As placas denominativas conterão os seguintes dizeres: 
Rua Luis André Gadioli 

Art. 2º A biografia do homenageado consta do anexo único desta Lei. 
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei onerarão a verba 

orçamentária própria. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Taubaté, 19 de novembro de 2021, 382º da Fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
Prefeito Municipal 
Publicada na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 19 de novembro de 2021. 
JOSÉ AFONSO LOBATO 
Secretário de Governo e Relações Institucionais 
PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR 
Diretor do Departamento Técnico Legislativo 

 
LEI Nº 5.671/2021  
Autoria: Vereador Marcelo Macedo 
ANEXO ÚNICO 
BIOGRAFIA 

Luis André Gadioli nasceu em 19 de novembro de 1970 e faleceu no dia 17 de abril de 1997, 
conforme certidão de óbito anexa. 

Filho de Dirlei Geraldo Gadioli e de Maria Luiza Ferreira Gadioli, hoje donos e proprietários da 
Cantina Gadioli. 

Luis André Gadioli sempre morou em Quiririm, estudou na Escola Deputado Cesar Costa. 
Na juventude foi estudar em Minas Gerais, na cidade de Inconfidentes, na Escola Agrotécnica, 

onde desenvolveu o seu amor por plantas e animais. Ainda na juventude foi precursor do Carnaval em 
Quiririm, confeccionando os bonecões que foi aprender por conta própria na cidade de São Luiz do 
Paraitinga, onde alegrava as crianças e adultos no carnaval. 

Prestou concurso para a Polícia Civil onde fez vários cursos preparatórios, adorava o ofício que 
cumpria. Seu pai sempre pedia para que deixasse a profissão de policial por ser muito perigosa, mas ele 
mesmo assim quis continuar e cumprir seu dever. 

Por onde atuou fez muitos amigos e sempre os delegados o elogiavam pela sua humildade, 
dedicação e comprometimento com o trabalho desenvolvido. 

No dia 17 de abril de 1997 saiu de casa para cumprir seu dever, e infelizmente no dia fatídico 
sofreu um acidente em serviço (tiro fatal) e veio a óbito, o que causou extremo pesar para toda a família, 
pois tinha somente 26 anos, causou um impacto muito grande também na Polícia Civil e amigos, sendo de 
uma comoção geral. 
 
LEI Nº  5.672, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021  
Autoria: Vereador Diego Fonseca 
Denomina Academia ao ar livre Stephanie Karoline da Silva Geovanini. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Passa a denominar-se Academia ao ar livre Stephanie Karoline da Silva Geovanini o 
atual espaço destinado à prática de esporte e lazer localizado na Praça João de Almeida no Bairro 
Residencial Colinas - Taubaté. 

Parágrafo único. As placas denominativas conterão os seguintes dizeres: 
Academia ao Ar Livre Stephanie Karoline da Silva Geovanini 

Cidadã Prestante 
Art. 2º A biografia constante do anexo único é parte integrante desta Lei. 
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução desta Lei onerarão a verba orçamentária 

própria, suplementada se necessário. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Taubaté, 19 de novembro de 2021, 382º da Fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
Prefeito Municipal 
Publicada na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 19 de  novembro de 2021. 
JOSÉ AFONSO LOBATO 
Secretário de Governo e Relações Institucionais 
PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR 
Dirtor do Departamento Técnico Legislativo 
 
LEI ORDINÁRIA Nº 5.672/2021  
Autoria: Vereador Diego Fonseca 
ANEXO ÚNICO 

Stephanie Karoline da Silva Geovanini nascida no dia 11 de abril de 1997 na cidade de Taubaté, 
filha de pais separados, foi criada pela mãe e avós maternos a partir dos 8 anos de idade. Estudou nas 
escolas Ramon de Oliveira Ortiz, Antônio Magalhães Bastos e Emilio Simonetti, todas no município de 
Taubaté. 

Viveu uma infância tranquila e com seu carisma cultivou muitas amizades. Com sua 
contagiante vontade de viver e seu modo verdadeiro de pensar acrescentou em sua vida pessoas que a 
admiravam pela pessoa que realmente era.  

Sofreu preconceito por pensar e agir diferente, porém nunca se deixando abalar por qualquer 
motivo. 

Em sua breve vida não adquiriu bens materiais significantes, mas deixou plantado nesse lugar 
onde viveu seus melhores momentos e também no coração de todos que a amavam o bem maior, a 
amizade verdadeira, boas lembranças, amor e muita saudade. 

Talvez uma das pessoas mais incríveis de nossa família, um ser humano sempre disposto a 
ajudar o próximo, independente de suas condições, mostrando ser uma pessoa humilde e com grande 
coração. Por onde passava deixava seu sorriso, sua alegria e sua amizade, tornando melhores os dias das 
pessoas que por ela passavam. Como filha seu amor era gigante, sempre era “benção mãe”, “benção Vó”, 
“benção Vô” e tudo isso não apenas para receber as bênçãos e sim porque sabia que essas pessoas 
ficariam felizes por ela ter se tornado uma filha e neta educada e do bem. 

Stephanie, um presente de Deus para a vida de todos que em algum momento por ela passaram. 
Por pouco tempo, talvez, mas tempo esse que sem dúvida algum dia tornará eterno. 

Stephanie nos deixou no dia 26 de fevereiro de 2018, deixando muita saudade no coração de 
todos que a conheceram. 

Relatos de sua mãe Alessandra Valéria Moreira da Silva. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: MAXMED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PROCESSO: 59.174/2021 ASSINATURA: 
19/11/2021  OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3 1000MG CÁPSULA (DEMANDA JUDICIAL) 
VALOR: R$ 792,00 VIGÊNCIA: 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2022 MODALIDADE: DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº. 0157/2021 PROPONENTES: 03 FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS 
NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, EM SUA REDAÇÃO ATUAL, DA LEI 
COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR  Nº. 147/14 E 
Nº. 155/16, PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/2021 ALTERADO PELO DECRETO 
MUNICIPAL Nº. 15.081/2021 E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.  
 
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0730/2016 
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÈ CONTRATADA: MILCLEAN 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA PROCESSO: 45.270/2016 ASSINATURA: 08/11/2021 OBJETO: 
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 
26/10/2016, ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA EM 08/11/2016, PRORROGADO E REAJUSTADO 
EM 08/02/2018 (2%), ADITADO QUALITATIVAMENTE EM 14/06/2018, PRORROGADO 
SUPRIMIDO (9,375%) E REAJUSTADO (4,5255600%) EM 09/05/2019 E PRORROGADO EM 
07/08/2020 VALOR: R$ 911.995,32 VIGÊNCIA: 06 (SEIS) MESES MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 0243/2016 FUNDAMENTO LEGAL: EM FACE DO PERMITIDO NO ARTIGO 57 
INCISO II § 4º DA LEI FEDERAL Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES. 
 
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - ATA Nº. 0295/2021 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: AR FIORENZANO 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP PROCESSO: 34.367/2021 ASSINATURA: 
18/11/2021 OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CELEBRADA 
EM 10/09/2021 VIGÊNCIA: 06 (SEIS) MESES MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0173/2021 FUNDAMENTO LEGAL: EM FACE DO PERMITIDO NO 
ARTIGO 14 DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.317/2014 E EM ATA (CLÁUSULA 2.2, FLS. 145). 
 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: AGNUS TOUR 
VIAGEM E TURISMO EIRELI PROCESSO: 54.305/2021 ASSINATURA: 19/11/2021 OBJETO: 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS VALOR 
ESTIMADO: R$ 227.579,40 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES MODALIDADE: PREGÃO 
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0274/2021 PROPONENTES: 02 FUNDAMENTO 
LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL   Nº. 10.520/02 E SEUS 
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Atos oficiais
ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL               Nº. 13.409/14 ALTERADO 
PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/14 E Nº. 
13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 
Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06 
ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/14 E Nº. 155/16, EM SUAS REDAÇÕES 
ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: LUCIANO 
BETIATE TREINAMENTOS & COMÉRCIO LTDA PROCESSO: 52.321/2021 ASSINATURA: 
18/11/2021 OBJETO: REALIZAÇÃO DE CURSO DE “CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS 
TUTELARES DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ” VALOR: R$ 11.000,00 VIGÊNCIA: 23/11/2021 A 
25/11/2021 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0129/2021 PROPONENTES: 03 
FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL          
Nº. 8.666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06 ALTERADA PELAS LEIS 
COMPLEMENTARES Nº. 147/14 E Nº. 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, DO DECRETO 
MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, E, 
SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 
 
PORTARIA  Nº 1126, DE 19 DE NOVEMBRO DE  2021. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais e à vista dos elementos constantes do processo administrativo nº 28.660/2019, 
RESOLVE: 
Prorrogar, por mais dois anos, a partir do vencimento, que deverá ocorrer no dia 24/12/2021, o prazo de 
validade do Concurso Público nº 004/2019, para preenchimento do cargo de Padeiro, objeto do processo 
nº 28.660/2019. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 19 de novembro de  2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA  Nº  1127, DE 19 DE NOVEMBRO DE  2021. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais e à vista dos elementos constantes do processo administrativo nº 56.843/2019, 
RESOLVE: 
  Prorrogar, por mais dois anos, a partir do vencimento, que deverá ocorrer no dia 
31/12/2021, o prazo de validade do Concurso Público nº 008/2019, para preenchimento dos cargos de 
Dentista, Dentista Especialista – Bucomaxilo Facial, Dentista Especialista – Endodontia, Dentista 
Especialista – Odontopediatria, Dentista Especialista – Ortodontia, Dentista Especialista – Pacientes 
Especiais, Dentista Especialista – Patologia Bucal, Dentista Especialista – Periodontia, Enfermeiro PSF, 
Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Especialista – Acupunturista, Médico Especialista 
– Alergologista, Médico Especialista – Cirurgião Plástico, Médico Especialista – Dermatologista Adulto, 
Médico Especialista – Dermatologista Infantil, Médico Especialista – Endocrinologista Adulto, Médico 
Especialista – Endoscopista, Médico Especialista – Fisiatra, Médico Especialista – Gastroenterologista, 
Médico Especialista – Geriatra, Médico Especialista – Mastologista, Médico Especialista – 
Otorrinolaringologista, Médico Especialista – Vascular, Médico Veterinário, Nutricionista, Psicólogo, 
objeto do processo nº 56.843/2019. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 19 de novembro de  2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA  Nº 1128, DE 19 DE NOVEMBRO  DE  2021. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais, 
RESOLVE: 
Nomear o servidor abaixo relacionado, em virtude de habilitação em Concurso Público, devidamente 
homologado em 17/01/2020, (Processo Nº 59.580/2019), para exercer o Cargo de Oficial de 
Administração – Ref. “28A”, lotado na Secretaria de Administração e Finanças, ficando sujeito ao estágio 
probatório, previsto no caput do Artigo 41 da constituição Federal, com redação dada pela Emenda 
Constitucional Nº19/1998. 
NOME CPF 
ALEX DOMIRES DA SILVA RANGEL 475.552.638-82 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 19 de novembro de  2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA  Nº  1129, DE 19 DE NOVEMBRO DE  2021. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais, 
RESOLVE: 
Nomear o servidor abaixo relacionado, em virtude de habilitação em Concurso Público, devidamente 
homologado em 07/11/2019, (Processo Nº 54.611/2019), para exercer o Cargo de Motorista – Ref. 
“26A”, lotado no Gabinete do Prefeito, ficando sujeito ao estágio probatório, previsto no caput do Artigo 
41 da constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional Nº19/1998. 
NOME CPF 
JOÃO DO ESPÍRITO SANTO CLARO PEREIRA 318.882.908-62 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 19 de novembro de  2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

PORTARIA  Nº  1130, DE 19 DE NOVEMBRO DE  2021. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais, 
RESOLVE: 
Nomear o servidor abaixo relacionado, em virtude de habilitação em Concurso Público, devidamente 
homologado em 31/12/2019, (Processo Nº 59.794/2019), para exercer o Cargo de Agente de Controle de 
Vetores – Ref. “21A”, lotado na Secretaria de Saúde, ficando sujeito ao estágio probatório, previsto no 
caput do Artigo 41 da constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional Nº19/1998. 
NOME CPF 
JURANDIR DAMIAO ARAUJO 078.909.897-09 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 19 de novembro de  2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA  Nº  1131, DE 19 DE NOVEMBRO DE  2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais, 
RESOLVE: 
Nomear o servidor abaixo relacionado, em virtude de habilitação em Concurso Público, devidamente 
homologado em 14/02/2020, (Processo Nº 68.758/2019), para exercer o Cargo de Enfermeiro – Ref. 
“38B”, lotado na Secretaria de Saúde, ficando sujeito ao estágio probatório, previsto no caput do Artigo 
41 da constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional Nº19/1998. 
NOME CPF 
KAREN DE OLIVEIRA ALMEIDA 283.339.338-58 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 19 de novembro de  2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA  Nº 1132, DE 19 DE NOVEMBRO DE  2021. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais, 
RESOLVE: 
Nomear o servidor abaixo relacionado, em virtude de habilitação em Concurso Público, devidamente 
homologado em 31/12/2019, (Processo Nº 59.794/2019), para exercer o Cargo de Agente de Controle de 
Endemias – Ref. “24A”, lotado na Secretaria de Saúde, ficando sujeito ao estágio probatório, previsto no 
caput do Artigo 41 da constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional Nº19/1998. 
NOME CPF 
KELVIN VIEIRA RAMOS 389.360.278-08 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 19 de novembro de  2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA  Nº  1133, DE  19 DE NOVEMBRO DE  2021. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais, 
RESOLVE: 
Nomear o servidor abaixo relacionado, em virtude de habilitação em Concurso Público, devidamente 
homologado em 31/12/2019, (Processo Nº 56.843/2019), para exercer o Cargo de Enfermeiro PSF – 
Pessoa com Deficiência – Ref. “44B”, lotado na Secretaria de Saúde, ficando sujeito ao estágio 
probatório, previsto no caput do Artigo 41 da constituição Federal, com redação dada pela Emenda 
Constitucional Nº19/1998. 
NOME CPF 
MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA 442.055.258-18 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 19 de novembro de  2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA  Nº 1134, DE  19 DE NOVEMBRO DE  2021. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais, 
RESOLVE: 
Nomear o servidor abaixo relacionado, em virtude de habilitação em Concurso Público, devidamente 
homologado em 17/01/2020, (Processo Nº 59.580/2019), para exercer o Cargo de Inspetor de Alunos – 
Ref. “20A”, lotado na Secretaria de Educação, ficando sujeito ao estágio probatório, previsto no caput do 
Artigo 41 da constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional Nº19/1998. 
NOME CPF 
MONIQUE LUSKO MENDONCA CESAR 358.898.988-92 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 19 de novembro de  2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA  Nº  1135, DE 19 DE NOVEMBRO DE  2021. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais, 
RESOLVE: 
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Nomear o servidor abaixo relacionado, em virtude de habilitação em Concurso Público, devidamente 
homologado em 04/03/2020, (Processo Nº 68.752/2019), para exercer o Cargo de Servente – Ref. “18A”, 
lotado no Gabinete do Prefeito, ficando sujeito ao estágio probatório, previsto no caput do Artigo 41 da 
constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional Nº19/1998. 
NOME CPF 
SILVANA APARECIDA QUIRINO SANTOS 268.216.828-01 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 19 de novembro de  2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA  Nº  1136, DE 19 DE NOVEMBRO DE  2021. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais, 
RESOLVE: 
Nomear os servidores abaixo relacionados, em virtude de habilitação em Concurso Público, devidamente 
homologado em 17/01/2020, (Processo Nº 59.580/2019), para exercerem o Cargo de Oficial de 
Administração – Ref. “28A”, lotados na Procuradoria Geral do Município, ficando sujeitos ao estágio 
probatório, previsto no caput do Artigo 41 da constituição Federal, com redação dada pela Emenda 
Constitucional Nº19/1998. 
NOME CPF 
GABRIEL DE OLIVEIRA BRITO CONCEIÇÃO 334.959.608-80 
LUIZ FELIPE ANDRE COELHO 461.843.978-50 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 19 de novembro de  2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 

PORTARIA  DA  Nº     895     DE    18      DE       NOVEMBRO       DE 2021 
JOSÉ ANTUNES PEREIRA NETO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto n.º 7196, de 13/01/93, e á vista da 
recomendação proferida pela Divisão de Perícia Médica, constante do Processo nº 1.900/2021, 
R E S O L V E: 
Considerar readaptada a servidora IVONE APARECIDA DOS SANTOS – matrícula 30373, – titular 
do cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotado na Secretaria de Saúde, por 02 (dois) anos, no 
período de 11/11/2021 a 11/11/2023, devendo exercer as funções que lhe forem atribuídas na Secretaria 
de Saúde, na forma do disposto no artigo 93 da Lei Complementar 01, de 4 de dezembro de 1990. 
JOSÉ ANTUNES PEREIRA NETO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
PORTARIA  DA  Nº     896     DE    18      DE       NOVEMBRO       DE 2021 
JOSÉ ANTUNES PEREIRA NETO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto n.º 7196, de 13/01/93, e á vista 
da recomendação proferida pela Divisão de Perícia Médica, constante do Processo nº 48.387/2020, 
R E S O L V E: 
Considerar readaptada a servidora ADRIANA VIANA – matrícula 31.681, – titular do cargo de Gari, 
lotado na Secretaria de Serviços Públicos, por 02 (dois) anos, no período de 11/11/2021 a 11/11/2023, 
devendo exercer as funções que lhe forem atribuídas na Secretaria de Serviços Públicos, na forma do 
disposto no artigo 93 da Lei Complementar 01, de 4 de dezembro de 1990. 
JOSÉ ANTUNES PEREIRA NETO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
PORTARIA  DA  Nº     918    DE    18      DE      NOVEMBRO       DE 2021 
JOSÉ ANTUNES PEREIRA NETO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto n.º 7196, de 13/01/93, e á vista 
da recomendação proferida pela Divisão de Perícia Médica, constante do Processo nº 24.280/2017, 
R E S O L V E: 
Considerar readaptada a servidora ORDALVA COELHO MEIRA DA SILVA – matrícula 20333, – 
titular do cargo de Professor III, lotado na Secretaria de Educação, por 02 (dois) anos, no período de 
18/11/2021 a 18/11/2023, em serviço administrativo, sem redução de jornada, devendo exercer as 
funções que lhe forem atribuídas na Secretaria de Educação, na forma do disposto no artigo 93 da Lei 
Complementar 01, de 4 de dezembro de 1990. 
JOSÉ ANTUNES PEREIRA NETO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

PORTARIA  DA  Nº     920     DE    19      DE       NOVEMBRO       DE 2021 
JOSÉ ANTUNES PEREIRA NETO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto n.º 7196, 
de 13/01/93, e á vista da recomendação proferida pela Divisão de Perícia Médica, constante do 
Processo nº 51.485/2013, 
R E S O L V E: 
Considerar readaptado o servidor REINALDO DE JESUS – matrícula 25450, – titular do cargo de 
Braçal, lotado na Secretaria de Obras, por 01 (um) ano, no período de 18/11/2021 a 18/11/2022, 
devendo exercer as funções que lhe forem atribuídas na Secretaria de Obras, na forma do disposto no 
artigo 93 da Lei Complementar 01, de 4 de dezembro de 1990. 
JOSÉ ANTUNES PEREIRA NETO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
PORTARIA SEGOV Nº 27,   DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 
JOSÉ AFONSO LOBATO, SECRETÁRIO DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, no uso 
de suas atribuições legais, 

R E S O L V E: 
Considerar cessados os efeitos da Portaria SEGOV nº 13, de 31 de março de 2021, a contar de 
19/11/2021, que designou a servidora ELAINE PEREIRA DA SILVA – matrícula 30612, para exercer a 
função de confiança de Assistente Técnico de Registro e Distribuição de Convênios, subordinada à 
Secretaria de Governo e Relações Institucionais. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 19 de novembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ AFONSO LOBATO 
SECRETÁRIO DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
 
PORTARIA SEGOV Nº 28,   DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 
JOSÉ AFONSO LOBATO, SECRETÁRIO DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, no uso 
de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar designada a servidora ELAINE PEREIRA DA SILVA, titular de cargo efetivo – matrícula 
30612, a contar de 19/11/2021, para exercer a função de confiança de Chefe da Divisão de Formalização 
de Atos Oficiais – Ref. “48”, subordinada à Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 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 19 de novembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ AFONSO LOBATO 
SECRETÁRIO DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
 
PORTARIA SEGOV Nº 29,   DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 
JOSÉ AFONSO LOBATO, SECRETÁRIO DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, no uso 
de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Designar a servidora ADRIANA ROSANE SILVA MACIEL AGUIAR, titular de cargo efetivo – 
matrícula 35091, a partir de 22/11/2021, para exercer a função de confiança de Assistente Técnico de 
Conferência de Atos Oficiais – Ref. “38”, subordinada à Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 
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 19 de novembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ AFONSO LOBATO 
SECRETÁRIO DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 22/21 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ RETIFICA A DATA LIMITE PARA ENTREGA 
DOS ENVELOPES DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 22/21 - que cuida da Seleção/Contratação de 
Organização Social qualificada no âmbito do Município de Taubaté, para apoio técnico, gerenciamento e 
execução de atividades, ações e serviços de saúde no Hospital Municipal Universitário de Taubaté - 
HMUT. A NOVA data limite para entrega dos envelopes é 23/12/2021 às 13h30min, tal alteração se faz 
necessária devido a correções editalicias. O edital com todas as informações necessárias está disponível 
gratuitamente no site www.taubate.sp.gov.br.  
P.M.T., aos 19/11/2021. 
Mario Celso Peloggia – Secretário de Saúde  
 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso 
Público nº 006/2019, para o cargo de Motorista – de acordo com o inciso IV do art. 8º da Lei 
Complementar nº 173, publicada no Diário Oficial da União em 28/05/2020 -, para comparecer 
IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 26/11/2021 – sexta-feira, na Área de Recursos Humanos, 
localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 
12h e das 14h às 18h, MEDIANTE AGENDAMENTO. O agendamento deve ser realizado através do 
telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência. 

Nome CPF Classificação 

DAVID TAVARES DOS SANTOS 183.847.218-58 47 

 
PROCESSO Nº. 64.331/21 
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 da empresa: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA no valor de R$ 656,40 (Seiscentos e cinquenta e seis 
reais e quarenta centavos); 
G.P., aos 17/11/2021 
DR. MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
 
PROCESSO Nº.  64.353/21 
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 da empresa: ELIAH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME, no valor de R$ 20,00 (Vinte 
reais). 
PMT., aos 17/11/2021 
DR. MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
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UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Atos da Reitoria 

 
 
 
PORTARIA R-Nº 316/2021 - 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 315, de 11 de novembro 
de 2021, que concedeu a LÍVIA MEIRELLES DE ARAÚJO 
PASQUALIN, licença para tratar de interesses particulares, pelo 
prazo de até vinte e quatro meses, sem remuneração, para declarar 
que a interessa é Professor Auxiliar, Nível II, padrão MS/2, e não 
como constou, permanecendo inalterados os demais termos da 
referida Portaria. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia doze de novembro do ano dois mil e vinte e um.  
 
 
PORTARIA R-Nº 317/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, em face dos elementos constantes 
do Processo DIRRH-0022/2021, 
R E S O L V E: 
1. Aposentar, voluntariamente, a partir de 22/11/2021, 
ODALICIO VIEIRA DE SIQUEIRA, RG nº 5.535.565-1 SSP/SP, 
Professor Assistente, Nível II, padrão MS-5, lotado na Unidade de 
Ensino – Instituto Básico de Biociências, com fundamento no Artigo 
40, § 1º, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, e nos termos 
da Certidão expedida pela Diretoria de Recursos Humanos, da Pró-
reitoria de Administração. 
2. Os proventos serão pagos pelo Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté – IPMT. 
3. Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia dezenove de novembro do ano dois mil e vinte e um.  
 
 
PORTARIA R-Nº 318/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, em face dos elementos constantes 
do Processo DIRRH-0026/2021, 
R E S O L V E: 
1. Aposentar, voluntariamente, a partir de 22/11/2021, JOÃO 
CARLOS NORDI, RG nº 11.448.850-2 SSP/SP, Professor 
Assistente, Nível III, padrão MS-6, lotado na Unidade de Ensino – 
Instituto Básico de Biociências, com fundamento no Artigo 40, § 1º, 
inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, e nos termos da 
Certidão expedida pela Diretoria de Recursos Humanos, da Pró-
reitoria de Administração. 
2. Os proventos serão pagos pelo Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté – IPMT. 
3. Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia dezenove de novembro do ano dois mil e vinte e um.  
 
 
PORTARIA R-Nº 319/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, em face dos elementos constantes 
do Processo DIRRH-0027/2021, 
R E S O L V E: 
1. Aposentar, voluntariamente, a partir de 22/11/2021, 
MARIA CECÍLIA BARBOSA DE TOLEDO, RG nº 13.869.535-
0 SSP/SP, Professor Assistente, Nível III, padrão MS-6, lotada na 
Unidade de Ensino – Instituto Básico de Biociências, com 
fundamento no Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, e 
nos termos da Certidão expedida pela Diretoria de Recursos 
Humanos, da Pró-reitoria de Administração. 
2. Os proventos serão pagos pelo Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté – IPMT. 
3. Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia dezenove de novembro do ano dois mil e vinte e um.  
 
 
PORTARIA R-Nº 320/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, em face dos elementos constantes 
do Processo DIRRH-0032/2021, 
R E S O L V E: 
1. Aposentar, voluntariamente, a partir de 22/11/2021, 
JEFFERSON JOSÉ RIBEIRO DE MOURA, RG nº 11.563.998-6 
SSP/SP, Professor Assistente, Nível II, padrão MS-5, lotado na 
Unidade de Ensino – Departamento de Comunicação Social, com 
fundamento no Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, e 
nos termos da Certidão expedida pela Diretoria de Recursos 
Humanos, da Pró-reitoria de Administração. 
2. Os proventos serão pagos pelo Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté – IPMT. 
3. Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia dezenove de novembro do ano dois mil e vinte e um.  
 
 
PORTARIA R-Nº 321/2021 – A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, em face dos elementos constantes 
do Processo DIRRH-0033/2021, 
R E S O L V E: 
1. Aposentar, voluntariamente, a partir de 22/11/2021, ANA 
CLARA DA MOTA, RG nº 16.139.074-2 SSP/SP, Professor 
Assistente, Nível II, padrão MS-5, lotada na Unidade de Ensino – 
Instituto Básico de Ciências Exatas, com fundamento no Artigo 6º 
da Emenda Constitucional nº 41/2003, e nos termos da Certidão 
expedida pela Diretoria de Recursos Humanos, da Pró-reitoria de 
Administração. 
2. Os proventos serão pagos pelo Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté – IPMT. 

3. Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia dezenove de novembro do ano dois mil e vinte e um.  
 
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes 
Reitora 

 
Selma Notari Gobbo 

Secretária da Reitoria 
 

    
 
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Pregão Presencial nº 27/2021 – 
Aquisição de equipamento de 

informática. 
 
DESPACHO: 
Com base no parecer jurídico e 
justificativas apresentadas, como 
razão de decidir, autorizo a 
alteração do Contrato nº 34/2021, 
mantido com a empresa A4 
COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS E INFORMÁTICA 
LTDA, cujo objeto é a aquisição 
de peças de informática, para 
ampliação do item 02, no importe 
de R$ 80.500,00 (oitenta mil e 
quinhentos reais), e prorrogação do 
prazo de execução, por mais 02 
(dois) meses, passando a data de 
encerramento para o dia 
12/02/2025, com fundamento no 
Art. 65, I, alínea “b”, e §1º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, conforme 
minuta apresentada nos autos do 
Processo Pregão nº 027/2021, 
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, 19 de novembro de 2021. 
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi 
Fortes - Reitora 

 
 

   
 
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Pregão Presencial nº 44/2019 – 

Aquisição de sabonetes em sachê. 
 
DESPACHO: 
Com base no parecer jurídico e 
justificativas apresentadas, como 
razão de decidir, autorizo a 
prorrogação do Contrato nº 
103/2019, mantido com a empresa 
MILCLEAN INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE PRODUTOS 
PARA LIMPEZA LTDA, que tem 
por objeto a aquisição de sabonete 
em sachê, por mais 12 (doze) 
meses, contados a partir de 
29/11/2021, com redução de preço, 
passando o valor total para R$ 
28.483,20 (vinte e oito mil, 
quatrocentos e oitenta e três reais e 
vinte centavos), com fundamento 
na cláusula décima terceira e 
décima quarta, do contrato,  Art. 
57, II, § 1º, III e §2º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, conforme 
minuta apresentada nos autos do 
processo Pregão nº 44/2019, 
mantendo-se as demais cláusulas e 
condições contratuais. 
1) Publique-se; 
2) Empenhe-se a despesa e 
expeça-se a nota de empenho; 
3) Redija-se o termo de 
aditamento e demais providências. 
Taubaté, 19 de novembro de 2021. 
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi 
Fortes - Reitora 

 
    

 
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Processo PRA-143/2021 – 

Inclusão de inadimplentes no 
cadastro do SCPC. 

 
DESPACHO: 
Com base no parecer jurídico de 
fls. 45 - verso e justificativas 
apresentadas, como razão de 
decidir, autorizo a ampliação do 
Contrato de Fornecimento de 
Serviços nº 02/2021, mantido com 
a ACIT - ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL E INDUSTRIAL 
DE TAUBATÉ, cujo objeto é a 
prestação de serviço de inclusão de 
SCPC, no importe de R$ 23.748,39 
(vinte e três mil, setecentos e 
quarenta e oito reais e trinta e nove 
centavos), com fundamento no Art. 
65, I, alínea “b”, e §1º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, conforme 
minuta apresentada nos autos do 
processo PRA  nº 143/2021, 
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, 19 de novembro de 2021. 
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi 
Fortes - Reitora 

 
 

FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO 
E COMUNICAÇÃO DA  UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - FUNAC 

 
AVISO DE EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2021 
 

“Registro de Preços para eventual aquisição de insumos para atendimento do Convênio nº 
17.382/2021.” 

 
Acha-se publicado na Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da 

Universidade de Taubaté - Funac, o Pregão Presencial nº 10/2021, nos termos acima descritos. O 
início do credenciamento será às 09:00h do dia 03 de dezembro de 2021. O Edital completo 
poderá ser retirado junto a Assessoria de Processos Licitatórios da FUNAC, sito a Rua Armando 
Salles de Oliveira, n° 324, Jd. das Nações – Taubaté/SP - CEP: 12.030-080, das 8h30 às 
11h30min e das 14h às 17h30min, mediante o pagamento da taxa de R$ 10,00 (dez reais) ou pelo 
site www.funac.art.br (gratuitamente). Outras informações pelo e-mail licitacao@funac.art.br. 
Reciere Rodrigues Santos – Pregoeiro. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS 
SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE 

TAUBATÉ – FUNCABES 
CNPJ: 51.637.593/0001-32 

Aviso de Edital 
 
Acha-se publicado na FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS 
SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ – FUNCABES, o Pregão 
Presencial nº 09/2021, para a contratação de empresa especializada para 
fornecimento de combustível. O início do credenciamento será às 10h do 
dia 03 de dezembro de 2021. O Edital completo poderá ser retirado junto 
a Assessoria de Processos Licitatórios da FUNCABES, sito a Avenida Nove 
de Julho, 245, Centro, Taubaté/SP, das 8h30 às 11h30min e das 14h às 
17h30min, mediante o pagamento da taxa de R$ 10,00 (dez reais) ou 
pelo site www.funcabes.com.br (gratuitamente). Outras informações pelo 
telefone (12) 36322550.  Carlos Alberto de Oliveira – Pregoeiro. 

 
 
 
LEILÃO PRESENCIAL Nº 01/21– Proc. Nº 6.796/21. Objeto: 
Leilão dos espaços públicos destinados a comercialização por 
terceiros de alimentos, bebidas, artesanato e brinquedos e 
agregados, durante as Festividades do Natal Iluminado da 
Solidariedade 2021. Abertura:  
02/12/21, às 18h. Retirada do Edital no site 
www.tremembe.sp.gov.br – 
link: Licitações/Em Andamento. Informações:  
Fone (12) 3674-4391. 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ 
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993) 

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”  
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)  

CNPJ 46.638.714/0001-20 
Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000  

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br 

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

A Prefeitura Municipal de Taubaté, C O N V O C A pelo prazo de 30 (trinta) dias, os herdeiros ou sucessores (Fi-
lhos, netos, pais, avós, cônjuge, sobrevivente, irmãos, sobrinhos, etc.), nos termos dos artigos 1603 e seguintes 
do Código Civil Brasileiro, de: Leobino Augusto da Luz Faria, falecido em 04/01/1938, sepultada no Jazigo Nº 177  
atual Nº 177 da Quadra Nº 02 do Cemitério Municipal de Taubaté, para comparecerem à Divisão Funerária e Ce-
mitérios, localizada na Rua São Benedito, s/n (Velório Municipal), no horário das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 
às 18 horas, munidos de documentos comprobatórios de herdeiros, a fim de se habilitarem no direito de uso do 
respectivo jazigo perpétuo. Esclarece que o referido jazigo está sendo reclamado pelo (filho): José Luiz Guisard 
Faria RG: Nº 180433647 / CPF: Nº 105534318-03. 

Deixando como Concessionário do Perpétuo: Neide Faria Cardoso.
O não comparecimento no prazo acima será presumido como renúncia ao referido direito (processo administra-
tivo nº 50505/2021).        
  

Secretaria de Serviços Públicos, aos 19 de novembro de 2021.

Andre Luís da Rocha
Divisão de Funerária e Cemitérios Municipais

Alexandre Magno Borges
Secretário de Serviços Públicos 

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

A Prefeitura Municipal de Taubaté, C O N V O C A pelo prazo de 30 (trinta) dias, 
os herdeiros ou sucessores (Filhos, netos, pais, avós, cônjuge, sobrevivente, irmãos, 
sobrinhos, etc.), nos termos dos artigos 1603 e seguintes do Código Civil Brasileiro, 
de: Zulmira Lopes de Toledo, falecida em 13/06/1961, sepultada no Jazigo Nº 817 da 
Quadra Nº 13b do Cemitério Municipal de Taubaté, para comparecerem à Divisão 
Funerária e Cemitérios, localizada na Rua São Benedito, s/n (Velório Municipal), 
no horário das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18 horas, munidos de documentos 
comprobatórios de herdeiros, a fim de se habilitarem no direito de uso do respec-
tivo jazigo perpétuo. Esclarece que o referido jazigo está sendo reclamado por: 
Valter Lopes de Castro, RG: Nº 5.796713-1 / CPF: Nº 581579728-68. Deixando como 
Concessionários do Perpétuo: Natiane Bonani Lopes de Oliveira, Raquel Bonani L. 
de Castro, Flavia Bonani Lopes Castro, Josiane Bonani de Castro e Livia Bonani L. 
Castro Santos. 

O não comparecimento no prazo acima será presumido como renúncia ao referido 
direito (processo administrativo nº 1.606/1988).          

Secretaria de Serviços Públicos, aos 19 de outubro de 2021.

Andre Luís da Rocha
Divisão de Funerária e Cemitérios Municipais

Alexandre Magno Borges
Secretário de Serviços Públicos 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Atos da Reitoria 

 
 
 
PORTARIA R-Nº 316/2021 - 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 315, de 11 de novembro 
de 2021, que concedeu a LÍVIA MEIRELLES DE ARAÚJO 
PASQUALIN, licença para tratar de interesses particulares, pelo 
prazo de até vinte e quatro meses, sem remuneração, para declarar 
que a interessa é Professor Auxiliar, Nível II, padrão MS/2, e não 
como constou, permanecendo inalterados os demais termos da 
referida Portaria. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia doze de novembro do ano dois mil e vinte e um.  
 
 
PORTARIA R-Nº 317/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, em face dos elementos constantes 
do Processo DIRRH-0022/2021, 
R E S O L V E: 
1. Aposentar, voluntariamente, a partir de 22/11/2021, 
ODALICIO VIEIRA DE SIQUEIRA, RG nº 5.535.565-1 SSP/SP, 
Professor Assistente, Nível II, padrão MS-5, lotado na Unidade de 
Ensino – Instituto Básico de Biociências, com fundamento no Artigo 
40, § 1º, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, e nos termos 
da Certidão expedida pela Diretoria de Recursos Humanos, da Pró-
reitoria de Administração. 
2. Os proventos serão pagos pelo Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté – IPMT. 
3. Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia dezenove de novembro do ano dois mil e vinte e um.  
 
 
PORTARIA R-Nº 318/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, em face dos elementos constantes 
do Processo DIRRH-0026/2021, 
R E S O L V E: 
1. Aposentar, voluntariamente, a partir de 22/11/2021, JOÃO 
CARLOS NORDI, RG nº 11.448.850-2 SSP/SP, Professor 
Assistente, Nível III, padrão MS-6, lotado na Unidade de Ensino – 
Instituto Básico de Biociências, com fundamento no Artigo 40, § 1º, 
inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, e nos termos da 
Certidão expedida pela Diretoria de Recursos Humanos, da Pró-
reitoria de Administração. 
2. Os proventos serão pagos pelo Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté – IPMT. 
3. Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia dezenove de novembro do ano dois mil e vinte e um.  
 
 
PORTARIA R-Nº 319/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, em face dos elementos constantes 
do Processo DIRRH-0027/2021, 
R E S O L V E: 
1. Aposentar, voluntariamente, a partir de 22/11/2021, 
MARIA CECÍLIA BARBOSA DE TOLEDO, RG nº 13.869.535-
0 SSP/SP, Professor Assistente, Nível III, padrão MS-6, lotada na 
Unidade de Ensino – Instituto Básico de Biociências, com 
fundamento no Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, e 
nos termos da Certidão expedida pela Diretoria de Recursos 
Humanos, da Pró-reitoria de Administração. 
2. Os proventos serão pagos pelo Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté – IPMT. 
3. Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia dezenove de novembro do ano dois mil e vinte e um.  
 
 
PORTARIA R-Nº 320/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, em face dos elementos constantes 
do Processo DIRRH-0032/2021, 
R E S O L V E: 
1. Aposentar, voluntariamente, a partir de 22/11/2021, 
JEFFERSON JOSÉ RIBEIRO DE MOURA, RG nº 11.563.998-6 
SSP/SP, Professor Assistente, Nível II, padrão MS-5, lotado na 
Unidade de Ensino – Departamento de Comunicação Social, com 
fundamento no Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, e 
nos termos da Certidão expedida pela Diretoria de Recursos 
Humanos, da Pró-reitoria de Administração. 
2. Os proventos serão pagos pelo Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté – IPMT. 
3. Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia dezenove de novembro do ano dois mil e vinte e um.  
 
 
PORTARIA R-Nº 321/2021 – A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, em face dos elementos constantes 
do Processo DIRRH-0033/2021, 
R E S O L V E: 
1. Aposentar, voluntariamente, a partir de 22/11/2021, ANA 
CLARA DA MOTA, RG nº 16.139.074-2 SSP/SP, Professor 
Assistente, Nível II, padrão MS-5, lotada na Unidade de Ensino – 
Instituto Básico de Ciências Exatas, com fundamento no Artigo 6º 
da Emenda Constitucional nº 41/2003, e nos termos da Certidão 
expedida pela Diretoria de Recursos Humanos, da Pró-reitoria de 
Administração. 
2. Os proventos serão pagos pelo Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté – IPMT. 

3. Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia dezenove 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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Ata de Reunião para apresentação e aprovação do Balanço Financeiro partidário 
do ano de 2020 pela Executiva do Partido Social Democrático (PSD)

 da cidade de Taubaté/ Estado de São Paulo

Aos 09 de fevereiro do ano de 2021, as 09:00 horas, na sede do Partido PSD, sito 
à Rua Visconde do Rio Branco, 690, Centro, Taubaté/SP, reuniram-se os membros 
da Executiva do Partido Social Democrata (PSD) de Taubaté, para apresentação 
do Balanço Anual Partidário. Presentes na reunião, Dr. Rubens Freire Gonçal-
ves, Presidente da Comissão, Edson Aparecido de Oliveira, Dr. Leonardo Gil Soa-
res, Dr. Luiz Rodolfo Cabral e Gustavo Benito Cantanhede Guarnieri, em que foi 
aprovado o Balanço Anual Partidário por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente, Dr. Rubens Freire Gonçalves, declarou 
encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata, que lida e acordada 
conforme, foi assinada pelo Senhor Presidente Dr. Rubens Freire Gonçalves, Dr. 
Leonardo Gil Soares e Dr. Luiz Rodolfo Cabral.

Taubaté 09 de fevereiro de 2021
Dr. Rubens Freire Gonçalves 

Presidente do Partido Social Democrata (PSD) de Taubaté

Edital de Proclamas de TaubatéEdital de Proclamas de Taubaté

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 
, CÉSAR AUGUSTO 
DA SILVA BASTOS 
e SARAH ELIUDE 
LEITE, 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 09 de 
fevereiro de 1996, 
de profissão militar, 
residente em Taubaté/
SP, filho de CESAR DE 
OLIVEIRA BASTOS, 
militar, nacionalidade 
brasileira, 54 anos, 
natural de Miguel 
Pereira/RJ, nascido 
na data de 29 de 
agosto de 1967 e de 
VANDA DA SILVA 
BASTOS, professora, 
n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 57 anos, 
natural de Miguel 
Pereira/RJ, nascida 
na data de 04 de maio 
de 1964, residentes e 
domiciliados Taubaté-
SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, 
nascido a 08 de maio 
de 1995, de profissão 
pedagoga, residente 
em Taubaté/SP, 
filha de BENEDITO 
D O N I Z E T T E 
LEITE, aposentado, 
n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 63 anos, 
natural de São Luis do 
Paraitinga/SP, nascido 
na data de 26 de julho 
de 1958 e de TERESA 
DAS GRAÇAS CRUZ 
LEITE, aposentada, 
n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 59 anos, 
natural de Taubaté/
SP, nascida na data 

de 22 de junho de 
1962, 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, 13 de 
novembro de 2021

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 , ANDREIK 
MOREIRA DOS 
SANTOS e JOSIANE 
D O M I N G U E S 
CUSTODIO, 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 09 
de novembro de 
1978, de profissão 
mecânico, residente 
em Taubaté/SP, filho 
de SEBASTIÃO DOS 
SANTOS, 66 anos, 
natural de Taubaté-
SP, nascido na data 
de 09 de dezembro 
de 1954 e de ELZA 
MOREIRA DOS 
SANTOS, 63 anos, 
natural de Taubaté-
SP, nascida na data 
de 04 de janeiro de 
1958, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.
A  habilitante é 
natural de Taubaté-
SP, nascido a 12 de 
abril de 1977, de 
profissão lactarista, 
residente em Taubaté/
SP, filha de PLACIDIO 

D O M I N G U E S 
CUSTODIO, falecido 
em Taubaté-SP na 
data de 15 de março 
de 2017 e de ELZA DA 
SILVA CUSTODIO, 
73 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascida 
na data de 08 de 
novembro de 1948, 
residente e domiciliada 
em Taubaté-SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. Oficial 
do Registro Civil de , 
VICTOR VALENTIM 
LEITE SOUZA SILVA e 
ELORA SILVA LOPES 
LEITÃO, para o que 
apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: 
I, III, IV e V, do Código 
Civil Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de São José dos 
Campos-SP, nascido 
a 26 de fevereiro de 
1993, de profissão 
autônomo, residente 
em Taubaté/SP, filho 
de FÁBIO FERNANDO 
SOUZA DA SILVA, 
54 anos, natural de 
Mogi das Cruzes-SP, 
nascido na data de 
21 de abril de 1967 
e de ANA BEATRIZ 
VALENTIM LEITE, 55 
anos, natural de São 
José dos Campos-
SP, nascida na data 
de 15 de janeiro de 
1966, residentes e 
domiciliados em São 
José dos Campos-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, 
nascido a 02 de março 
de 1991, de profissão 
médica, residente em 
Taubaté/SP, filha de 
DOMINGOS LEITÃO, 
63 anos, natural de 
Pirajuí-SP, nascido na 
data de 06 de junho de 
1958 e de TERESINHA 
DA SILVA, 58 anos, 
natural de Taubaté-
SP, nascida na data 
de 22 de janeiro de 
1963, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.

Se alguém 
souber de algum 

impedimento, 
oponha-o na forma 

da Lei. Lavro o 
presente para 
ser fixado em 

Cartório no lugar 
de costume, e 

enviada cópia para 
ser publicada pela 

Imprensa Local.

Taubaté, 16 de 
novembro de 2021

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. Oficial 
do Registro Civil de 
, MATHEUS SOUZA 
RAMOS NOGUEIRA 
BARBOSA e DAYANE 
DE TOLEDO 
MOURA, 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 26 de 
março de 1987, de 
profissão vendedor, 
residente em 
Taubaté/SP, filho de 
CARLOS NOGUEIRA 
BARBOSA, falecido 
em Itapecerica da 
Serra-SP na data 
de 30 de abril de 
1994 e de MARIA 
NAZARETH SOUZA 
RAMOS, 71 anos, 
natural de Taubaté-
SP, nascida na data 
de 13 de novembro 
de 1950, residente 
e domiciliada em 
Taubaté-SP.
A  habilitante é 
natural de Taubaté-
SP, nascido a 06 de 
novembro de 1987, de 
profissão funcionária 
pública, residente em 
Taubaté/SP, filha de 
CELIO DE MOURA, 
falecido em Taubaté-
SP na data de 30 de 
outubro de 2015 e de 
CLEUSA BORGES 
DE TOLEDO MOURA, 
60 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascida 

na data de 29 de julho 
de 1961, residente 
e domiciliada em 
Taubaté-SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. Oficial 
do Registro Civil de , 
PATRICK MENDES 
OLIVEIRA e ANA 
FABIANA VILHAGRA 
DA SILVA, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: 
I, III e IV, do Código 
Civil Brasileiro.

O  habilitante é 
natural de Itamonte-
MG, nascido a 04 de 
setembro de 1992, de 
profissão auxiliar de 
produção, residente 
em Taubaté/SP, filho de 
BENEDITO DONIZETI 
DE OLIVEIRA, 61 
anos, natural de 
Guarat inguetá-SP, 
nascido na data de 
25 de novembro de 
1959 e de MARIALICE 
MENDES DE 
OLIVEIRA, 52 anos, 
natural de Alagoa-
MG, nascida na data 
de 04 de dezembro 
de 1968, residentes 
e domiciliados em 
Itamonte-MG.
A  habilitante é natural 
de Ponta Porã-MS, 
nascido a 16 de 
outubro de 1989, de 
profissão técnica de 
enfermagem, residente 
em Taubaté/SP, filha 
de LUIZ ROBERTO 
DA SILVA, 59 anos, 
natural de Arapongas-
PR, nascido na data 
de 11 de dezembro 
de 1961 e de TANIA 
LIBERTA VILHAGRA 
DA SILVA, 51 anos, 
natural de Ponta Porã-
MS, nascida na data 
de 20 de novembro 
de 1969, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. Oficial 

do Registro Civil de , 
GENIVALDO VIANA 
DE MORAIS JUNIOR 
e FERNANDA 
APARECIDA ALVES 
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 São Paulo-SP, 
nascido a 19 de junho 
de 1985, de profissão 
pizzaiolo, residente em 
Taubaté/SP, filho de 
GENIVALDO VIANA 
DE MORAIS, 65 anos, 
natural de Iguatu-
CE, nascido na data 
de 15 de outubro de 
1956 e de LUCIMAR 
DE OLIVEIRA VIANA, 
60 anos, natural de 
Iguatu-CE, nascida na 
data de 02 de agosto 
de 1961, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.
A  habilitante é 
natural de Taubaté-
SP, nascido a 12 de 
abril de 1993, de 
profissão atendente, 
residente em 
Taubaté/SP, filha de 
MARCOS ANTONIO 
DOS SANTOS, 51 
anos, natural de 
Guarat inguetá-SP, 
nascido na data de 01 
de fevereiro de 1970 
e de ROSELI ALVES, 
51 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascida 
na data de 03 de junho 
de 1970, 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, 17 de 
novembro de 2021

2º Praça Dr. Monteiro, 103 - Centro - Taubaté / Tel. 3631-4478
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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.
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as atividades econômicas 
continuam no processo de re-
tomada e no setor de turismo 
não é diferente. de acordo 
com projeção da confede-
ração nacional do comércio 
de bens, Serviços e turismo 
(cnc), o número de contrata-
ções formais entre novembro 
de 2021 até fevereiro de 2022 
deverá ser de 478,1 mil. 

Retomada: 
Setor de Turismo 

pretende contratar 
mais  de 478 mil 

profissionais 

Segundo o economista da cnc, 
fabio bentes, deste total, 81,7 mil 
atenderão à demanda da alta tem-
porada, com vagas temporárias. 
na avaliação dele, as admissões 
devem ocorrer em todo o territó-
rio nacional, mesmo em cidades 
que não costumam receber gran-
des quantidades de turistas. 

“basicamente é no brasil inteiro, 
porque mesmo onde não há des-
tinos turísticos conhecidos, como 
alguns estados da região norte e 
no centro-Oeste, o setor de ali-
mentação fora do domicílio vai 
atender ao turista e aos residen-
tes. e é considerada uma ativida-
de típica do turismo. então, será 
no brasil inteiro. claro que isso 
tende a se concentrar nas regiões 
de maior fluxo de visitantes, como 
São Paulo, rio de Janeiro e Minas 
Gerais”, explicou o especialista.  

ainda de acordo com dados da 
cnc, a projeção é de que as ativi-
dades turísticas faturem r$ 171,9 
bilhões ao longo da próxima alta 
temporada. 

ao todo, os principais profissio-
nais demandados devem ser re-
cepcionistas (14,49 mil vagas); 
cozinheiros e auxiliares (8,09 mil); 
camareiros (7,30 mil); garçons e 
auxiliares (4,76 mil); e auxiliares 
de lavanderia (7,76 mil).  

RECuPERAçãO 

O instituto brasileiro de Geografia 
e estatística (ibGe) havia destaca-
do uma alta de 4,6% no Índice de 
atividades turísticas, em agosto. 
O aumento na movimentação eco-
nômica do setor atingiu 49,1% no 
acumulado entre maio e agosto. 
foi o melhor resultado desde fe-
vereiro do ano passado. 

em 2020, em meio ao ápice da 
pandemia, o setor havia apresen-

tado retração de 36% no volume 
de receitas. Já em relação às con-
tratações, o saldo negativo che-
gou a 238,6 mil. 

em 2021, entre janeiro e setem-
bro, as companhias do segmen-
to já haviam registrado um saldo 
positivo de 167,53 mil postos 
formais. Os dados constam no ca-
dastro Geral de empregados e de-
sempregados (caged).  

VENDAS

restando mais de um mês para 
o início do verão, as vendas para 
temporada indicam um grande 
movimente turístico no país nos 
próximos meses. é o que revela 
o boletim Mensal da associação 
brasileira das Operadoras de tu-
rismo (braztoa), divulgado nesta 
semana.

Segundo o estudo, as férias de 
verão e os feriados de natal e ré-
veillon foram responsáveis por 
40,4% das vendas de outubro. 
também foi registrado uma forte 
procura pelo próximo feriado de 
carnaval, celebrado em março de 
2022.

O levantamento mostra ainda que 
93% das operadoras de turismo 
vêm registrando aumento contí-
nuo no faturamento. além disso, 
52% das operadoras alcançaram 
50% do faturamento pré-pande-
mia, sendo que 21% já ultrapas-
sou esse índice. acesse o boletim 
aQui.

Os destinos de Sol e Praia conti-
nuam sendo os mais buscados, 
principalmente com a chegada do 
verão, mas os atrativos de luxo, 
resorts, viagens de inverno, eco-
turismo e turismo rural também 
ganharam espaço e aparecem na 
lista de desejos dos viajantes.

O mercado nacional, por sua vez, 
representa a maior parcela das 
comercializações de outubro. No 
ranking dos destinos, Gramado 
lidera a lista, seguido por Natal e 
Salvador na segunda colocação, e 
Fortaleza, Maceió e Rio de Janeiro 
em terceiro lugar. Já Bonito, Jala-
pão e São luís (MA) então entre 
os destinos com crescimento ex-
pressivo nas buscas de viagens no 
período.

O coordenador-geral de Dados 
e Informações, Elton Medeiros, 
representou o Ministério do Tu-
rismo durante apresentação do 
boletim nesta quinta-feira e pon-
tuou as principais tendências re-
veladas pelo estudo. 

“É fato que as viagens domésticas 
entraram de vez para a cesta de 
produtos dos turistas nacionais. 
Além disso, percebemos uma for-
te tendência para viagens com-
pradas com pouca antecedência, 
principalmente para destinos 
próximos e não convencionais. 
Cidades do interior estão sen-
do mais procuradas, assim como 
destinos de natureza”, comentou.

Segundo o boletim, um quarto das 
vendas foram para embarque no 
próprio mês e 63% terão embar-
ques ainda em 2021. Outros 30% 
foram para o 1º semestre 2022 e 
apenas 6% das viagens contam 
com planejamento a longo prazo 
e se realizarão no 2º semestre do 
próximo ano ou depois.

O Boletim Mensal da Braztoa 
apontou que os Cruzeiros Maríti-
mos representam 15% das ven-
das para o Carnaval, 12% para o 
Réveillon e 11% para o Natal.
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