
Pág. 03

 R$ 2,00 

&
R

e
g

iã
o

VOZ DOVALE
Seu Jornal, Sua Voz

Ano 10  |  nº  2757

Prefeitura MuniciPal 
de taubaté

ATOS OFICIAIS

Teatro Metrópole: agendamento 
de apresentações.  Pág. 04

Goleiro Felipe poderá reforçar 
o E.C. Taubaté. Pág. 05

Opinião : Gaudêncio 
Torquato.  Pág. 02

Esportes Cultura  Política 

www.vozdovaleonline.com.br

Vale  do  Paraíba  |  Quarta  -  feira  |  24  de  novembro  de  2021

Prevenção: 
mais uma cidade 

da região cancela 
o carnaval 2022 

Reportagem 
de Capa:  

Ubatuba  cancela 
o Carnaval 2022

A Prefeitura de Ubatuba deci-
diu cancelar o desfile de blocos 
do Carnaval de 2022 após ava-
liar o risco iminente do aumen-
to de novos casos de COVID-19 
durante as festividades que re-
únem milhares de pessoas nas 
ruas da cidade. Os médicos sa-
nitaristas foram unânimes ao 
afirmar que o evento de 2020 foi 
um dos grandes disseminadores 
do vírus em todo o país no início 
da pandemia, devido à aglome-
ração.

“A municipalidade optou por 
preservar a população justamen-
te no momento em que o governo 
federal ampliou a dose de refor-
ço da vacina para todos os gru-
pos vacináveis. Além da questão 
sanitária, a Prefeitura levou em 
conta a questão econômica por-
que o dinheiro usado nas festivi-
dades poderão ser aplicados em 
áreas que ficaram muitos tempo 
sem investimentos, como saúde 
e infraestrutura”, divulgou em 
nota a Prefeitura de Ubatuba. O 
cancelamento do evento teve o 
apoio de lideranças dos blocos 
carnavalescos da cidade.

“Entre economizar recursos fi-
nanceiros e a necessidade da ter-
ceira dose da vacina, que nos cria 
um novo sinal de alerta sobre 
a pandemia, achamos pruden-
te cancelar o Carnaval de Rua. 
No entanto, nossas mais de 100 
praias e todo o comércio estarão 
abertos para receber os turistas. 
Todos estão convidados a virem 
para Ubatuba e desfrutar das be-
lezas naturais, dos pontos turís-
ticos e de todo o entretenimento 
que a cidade oferece”, ressaltou 
a prefeita Flavia Pascoal.

Além de Ubatuba, outras cida-
des da região, entre elas Tauba-
té, também já oficializaram o 
cancelamento da festa de Car-
naval. A lista de municípios que 
não terão a festividade incluem 
Monteiro Lobato, São Bento do 
Sapucaí, Cunha, Natividade da 
Serra, Roseira, Caçapava, Parai-
buna e Santo Antonio do Pinhal.

Reportagem de Capa

Cada 10 homens 
só procuram um 
médico quando 
os sintomas são 
insuportáveis

De acordo com o recente 
levantamento do Institu-
to Lado a Lado pela Vida, 
que lidera a campanha do 
Novembro Azul, seis em 
cada 10 homens no Brasil 
só procuram um médico 
quando os sintomas estão 
insuportáveis.

Esse é o tamanho do desa-
fio da campanha Novembro 
Azul, que completa 10 anos 
em 2021 e busca conscien-
tizar o público masculino 
sobre a necessidade da pre-
venção em saúde. 

Segundo informações da 
Rádio Agência Nacional, o 
que inicialmente era uma 
campanha contra o câncer 
de próstata, hoje abarca to-
das as principais doenças 
que acometem os homens, 
como doenças cardiovas-
culares ou o pouco falado 
câncer de pênis. Somente 
no ano de 2020, o câncer de 
próstata acometeu mais de 
65 mil homens no Brasil e, 
em 2019, matou 16 mil.
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A Vida Como Ela Era

Concordem uns, discordem outros, o fato é 
que a vida social e as atividades produtivas 
voltam a ser quase iguais ao que eram antes 
da pandemia. No próximo mês, a pandemia, 
que tem como origem a cidade de Wuhan, 
província de Hubei, na China, completa dois 
anos de vida. Explicando a expressão “qua-
se iguais”, valho-me do filósofo Heráclito 
de Éfeso, que ensinava: “Ninguém pode en-
trar duas vezes no mesmo rio, pois quando 
nele se entra novamente, não se encontram 
as mesmas águas, e o próprio ser já se modi-
ficou”. Para milhares de pessoas, a vida fez 
uma curva. Perderam e muito, mas algum 
ganho ocorreu.

O planeta abriga contingentes humanos 
feridos e amargurados com a perda de 
amigos e parentes, sendo raro encontrar 
alguém que tenha passado ao largo da de-
vastação, sem casos para contar. Um mor-
reu aqui, outro ali, alguns sofreram muitos 
nas UTIs, e as narrativas se locupletam de 
relatos doloridos. O planeta terra continua 
azul e com correntes de nuvens sobrevoan-
do os continentes, mas, sob seu solo, mi-
lhões foram empurrados para seu eterno 
habitat.

A dor traz a tristeza e esta vem acompanha-
da de fartas doses de angústia, desencanto 
e desespero, que afligem milhões de se-
res vulneráveis, principalmente as massas 
que perderam seus empregos, caindo nas 
bordas do desemprego, sem os estoques 
mensais que subsidiavam sua existência. 
Os coitados entram em um novo modo de 
vida, com um olho aqui, outro ali, procu-
rando um jeito de se acomodar aos tem-
pos de penúria que pontuam por todos os 
lados.

No Brasil, os dados apontam um índice 
de 15% de desemprego, abrigando 14,8 
milhões de pessoas sem ocupação, um nú-
mero que se torna muito maior se obser-
varmos outras variantes, como quebra e 
diminuição de salários, redução significa-
tiva de serviços, recomposição de formas 
de trabalho etc.

Os impactos são de monta, bastando 
olharmos para crianças e adolescentes 
que deixaram de ir à Escola, um dano in-
contável que se projeta no atraso educa-
cional de uma geração. Quase dois anos 
sem Escola ou amparados em ferramentas 
virtuais que não substituem a presença 
física em sala de aula, esse grupamento 
sofrerá abalos em suas carreiras profis-

sionais. Imaginem o que isso significa 
em termos de impacto sobre a evolução 
educacional e tecnológica do planeta. Um 
gigantesco buraco. Um atraso na vida ci-
vilizatória.

Para não ficarmos apenas na esfera dos 
males, podemos inferir que a pandemia 
trouxe em seu bojo um conjunto de valo-
res até então desprestigiados. A paciência 
para suportar as perdas, mostrando que 
não somos imunes a vírus e bactérias. O 
domínio do conhecimento nas ciências 
biológicas com a avalanche de vacinas em 
processamento em centenas de laborató-
rios. O diálogo mais aberto e sincero en-
tre as Nações, apesar dos conflitos iniciais 
travados pelas potências sobre a origem 
da pandemia. A solidariedade que joga 
sua mão para acolher grupos sofridos, 
principalmente junto às populações do 
continente africano. A revisão positiva da 
maneira de viver, que baixa sobre a cons-
ciência de indivíduos sem nenhuma preo-
cupação com o amanhã.

Infelizmente, não são poucos aqueles 
que vivem no esbanjamento, deixando de 
olhar para os infortunados, preocupados 
tão somente com o acúmulo de riquezas. 
Governantes há que brincam com o sofri-

mento, negando a eficácia da vacina ou 
desprezando as recomendações da ciên-
cia. Muitos dos nossos representantes, 
que estarão humildemente pedindo votos 
no palanque de 2022, hoje se esforçam 
para expandir recursos e aumentar seus 
feudos, sob a suspeita de que parte das 
verbas jamais chegará ao destino por eles 
apontado. São pessoas medíocres.

José Ingenieros, pensador argentino, diz 
em O Homem Medíocre: “Os servis e me-
díocres se alardeiam de honestos, como 
se alguma vez a incapacidade do mal pu-
desse ser confundida com virtude...os 
medíocres preferem a maledicência surda 
à calúnia violenta, de modo que praticar 
a infâmia escondida e sutil é menos ar-
riscado e, portanto, mais condizente com 
sua condição de moradores do limbo que 
sobra entre o superior e o inferior, mais 
especificamente nas margens da compri-
da avenida espremida entre o mediano e 
o médio.”

*Por Gaudêncio Torquato - 
Jornalista, escritor, professor 

titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato
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Um ultimato para 
a humanidade

O ano de 2021 tem sido marcado por 
grandes desafios, seja nas questões sa-
nitárias com o enfrentamento da pan-
demia de COVID-19, ou na geopolítica 
internacional com a retomada do poder 
no Afeganistão pelo grupo extremista 
Talebã. Além disso, notícias a respeito 
de eventos climáticos extremos como 
chuvas torrenciais na Rússia e China, 
fortes ondas de calor no Canadá e EUA, 
e o Brasil vivenciando um cenário de 
extremos, dividido entre as piores es-
tiagens e geadas dos últimos 100 anos, 
chamam cada vez mais a atenção da co-
munidade científica e da população de 
um modo geral. 

Essas questões se tornam ainda mais 
preocupantes quando analisamos o re-
latório do Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas (IPCC), um 
órgão da ONU, denominado “Climate 
Change 2021: The Physical Science Ba-
sis”. Segundo António Guterres, secre-
tário-geral da ONU, o estudo apresenta 
um caráter de “código vermelho”, que 
na linguagem militar significa uma es-
pécie de punição para quem descumpre 

as regras impostas pela corporação, 
como se o planeta estivesse punindo a 
humanidade com as consequências das 
mudanças climáticas globais.

É importante observar que as discus-
sões ambientais são consideradas re-
centes, ganhando contornos de inte-
resse internacional apenas no fim dos 
anos 60, seja pelo início das discussões 
no âmbito da política internacional ou 
como bandeira de movimentos ambien-
talistas que se difundiram no mundo. 

Em 1978, com o relatório Brundtland 
surge a necessidade de se (re)pensar 
nosso modelo civilizatório, pautado na 
ideia de “desenvolvimento sustentá-
vel”, que tem estado sempre presente 
em conferências internacionais, bus-
cando um desenvolvimento que seja 
ambientalmente suportável, economi-
camente viável e socialmente justo.

Deve-se ressaltar que o IPCC é um pai-
nel de especialistas que atua há mais 
de 30 anos construindo uma base cien-
tífica sólida a respeito das mudanças 
climáticas globais, sendo que o últi-
mo relatório foi baseado numa revisão 
de mais de 14 mil artigos científicos e 
contou com a colaboração de 234 espe-
cialistas de 66 países - colocando uma 

“pá de cal” sobre qualquer argumento 
negacionista ou dúvida a respeito do 
papel do ser humano como agente das 
mudanças climáticas. O cenário alar-
mante evidenciado no novo relatório 
do IPCC reforça a necessidade de ações 
rápidas e conjuntas entre os países para 
desacelerar tais mudanças, que se apre-
sentam hoje como “sem precedentes”. 

Além de afirmar pela primeira vez que o 
ser humano é responsável direto pelas 
mudanças do clima, foi possível quan-
tificar a “interferência antrópica”. Os 
dados do relatório apontam uma ele-
vação da temperatura em torno de 1,07 
°C, que pode ser de 1,5 °C a 2 °C nesse 
século caso não ocorra uma mudança 
drástica em nossa sociedade. Cada uma 
das últimas quatro décadas foi sucessi-
vamente mais quente do que qualquer 
outra que as precedeu desde 1850.

Uma prova do impacto da elevação da 
temperatura do planeta é a maior ocor-
rência dos chamados “eventos climáti-
cos extremos” como chuvas torrenciais, 
furacões e tufões, ondas de calor que 
têm se tornado cada vez mais frequen-
tes e intensas, além do aumento da de-
sertificação, gerando os chamados re-
fugiados do clima, populações que são 
obrigadas a deixar seu local de origem 

de maneira temporária ou permanente, 
por conta de eventos climáticos – afe-
tando seriamente seu estilo de vida, 
principalmente o acesso à água e o de-
senvolvimento agrícola, ou até mesmo, 
gerando risco de vida, como observado 
em Porto Rico ou no Haiti, áreas forte-
mente afetadas por furacões. Esse gru-
po é quatro vezes maior do que o de re-
fugiados vítimas de conflitos políticos 
ou perseguição religiosa.

Discutir mudanças climáticas globais é 
uma tarefa de sobrevivência e urgente 
para o ser humano. Passa por um es-
forço político, entre chefes de Estado, 
empresas e ONGs, além dos contínuos 
investimentos em pesquisa, desenvol-
vimento de novas tecnologias, busca 
por novas fontes de energia renová-
veis e limpas, e a redução da queima de 
combustíveis fósseis que liberam gran-
des quantidades de dióxido de carbono 
na atmosfera, intensificando o efeito 
estufa, e, por consequência, gerando o 
aquecimento global. Eis o grande desa-
fio dos nossos tempos!

*Por Eduardo Berkenbrock Lopes - 
Geógrafo e professor de Geografia 

do Colégio Positivo

O Programa BR do Mar

A infraestrutura, o transporte e a logísti-
ca são imprescindíveis para o desenvol-
vimento de qualquer país e seu comércio 
exterior. No entanto, há a necessidade de 
integração entre todos os modais: maríti-
mo, ferroviário, terrestre e aeroviário. 

O Brasil com sua dimensão continental e, 
aproximadamente 8 mil km de costa, tem 
como primordial o modal marítimo, com 
95% do comércio exterior passando pelos 
portos. No entanto, apenas 11% da carga 
total de transporte dentro do território 
brasileiro é feito por meio da cabotagem, 
que é o transporte de cargas por meio ma-
rítimo de um porto a outro no mesmo país. 
Os outros 89% são feitos por transportes 
ferroviários e terrestres.

Encontra-se em trâmite no Senado Fede-
ral, o Projeto de Lei (PL) 4.199/2020, que 
estimula e amplia a cabotagem, também 
conhecido como o programa BR do Mar, 
que tem por um de seus objetivos, equili-
brar a matriz de transportes. 

Além disso, o texto promete reduzir o ICMS 
do bunker (combustível dos navios da ca-
botagem) e também aumentar a concor-
rência com maior oferta de embarcações, 
minimizando os custos, tempo de trânsito 
e riscos existentes no modal rodoviário.

A importância do transporte marítimo 
para o país é enorme, pois além de 95% 
do comércio exterior ser feito por via 
marítima, vale notar que 80% das cargas 
movimentadas mundialmente é por este 
modal. 

Merece atenção também, investimentos 
no transporte hidroviário, que no Brasil 
não é dado a devida importância. São 44 
mil km de vias navegáveis, dos quais me-
nos de 30% da malha é utilizada, mesmo 
apresentando capacidade para transportar 
mais volumes e ter custos menores em re-
lação a outros modais.
As regiões produtoras incluindo o Cen-
tro-Oeste, terão a ganhar com uma matriz 
mais equilibrada, considerando a expan-
são do agronegócio, que é também um dos 
pilares do BR do Mar. Além disso, o progra-
ma contempla outros benefícios como a 
possibilidade de docagem em estaleiros 

brasileiros, para reparos e proporcionar o 
aumento da vida útil das embarcações. 

O PL, apresenta alguns pontos contro-
versos para as empresas que operam na 
cabotagem quando indica a possibilidade 
de serem constituidas EBNs (empresas 
brasileiras de navegação) sem que tenham 
embarcação própria, conforme é exigido 
na Lei 9.432/1997. Outro item é a obriga-
toriedade do emprego de mão de obra em 
navios estrangeiros. Há proposta de que 
seja aplicado ao texto a composição de um 
terço da tripulação por brasileiros e não, 
de dois terços como previsto inicialmente, 
seguindo as regras trabalhistas do país. 

Está previsto também o afretamento de 
navios a Tempo ou a Casco Nu. A Tempo 
são os navios já equipados e em condições 
e a casco nu, aqueles em que não há tripu-
lação. Ambos por tempo determinado.

No entanto, um estudo de 2019, realizado 
pelo Tribunal de Contas da União (TCU), 
aponta que é preciso melhorar a infraes-
trutura as políticas públicas e também, eli-
minar os gargalos para o desenvolvimento 
da cabotagem nacional como o excesso de 

burocracia, alta carga tributária, previsi-
bilidade e regularidade nos transportes, 
vinculação na indústria de cabotagem e 
previsibilidade regulatória a longo prazo.

Considerando esses aspectos, o projeto 
de lei do programa BR do Mar visa a am-
pliação de ofertas de navios brasileiros e 
estrangeiros na cabotagem, o incentivo e 
a competitividade para serviços no modal 
marítimo. 

Além de maior equilíbrio na matriz de 
transportes, melhor distribuição de carga 
e custo. O projeto de lei deverá ainda ser 
encaminhado para a Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (CCJ), pela 
Comissão de Agricultura e pela Comissão 
de Infraestrutura e Transportes e após 
isso será encaminhado para votação no 
plenário.

*Por Najla Buhatem Maluf - 
Especialista em direito marítimo 

e comércio exterior, professora da 
Maritime Law Academy e sócia do 

Rachid Maluf Advs
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Da Redação

O ministro da Educa-
ção, Milton Ribei-
ro, usou sua conta 
no Twitter para 

divulgar o tema da redação 
do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) 2021. 

Neste ano, os estudantes 
precisaram falar sobre “In-
visibilidade e Registro Ci-
vil: garantia de acesso à 
cidadania no Brasil”. De 
acordo com o dado oficial 
mais recente, cerca de três 
milhões de brasileiros che-
gam à idade adulta sem ter 
certidão de nascimento. E, 
sem essa certidão, também 
ficam impedidos de tirar to-
dos os outros documentos.

Sem documentação oficial, 
essas pessoas acabam fican-
do sem acesso a serviços de 
saúde, educação, progra-
mas sociais, entre outros. 

Em tempos de pandemia, 
também não podem tomar 
a vacina contra a covid-19. 
Para Wilson Galvão, coor-
denador do Ensino Médio 
do Sistema Positivo de En-
sino, o tema não surpreen-
deu. “Normalmente a te-
mática da redação do Enem 
versa sobre situações-pro-
blema relacionadas a ques-
tões sociais brasileiras. En-
tão, os estudantes que se 
prepararam tinham plenas 
condições de falar sobre 
o tema deste ano, que não 
chega a ser uma novidade 
para eles”, afirma.

No entanto, Galvão avalia 
que não se trata de um tema 
polêmico, como muitas ve-
zes acontece no exame. “É 
uma temática que não le-
vanta grandes discussões. 
Mesmo assim, é pertinente 
para se pensar o país por-
que, com toda a diversida-
de no espaço brasileiro, a 
cultura de não fazer o regis-

tro traz muitas dificuldades 
ao estado. 

Sem registros confiáveis é 
muito mais difícil propor 
e executar políticas públi-
cas”, lembra.

Em 2019, o tema foi “de-
mocratização do acesso ao 
cinema no Brasil” e, em 
2020, os temas para a edi-
ção impressa e digital fo-
ram diferentes. Quem fez a 
prova impressa falou sobre 
“o estigma associado às do-
enças mentais na sociedade 
brasileira”, enquanto quem 
fez a digital falou sobre “o 
desafio de reduzir as desi-
gualdades entre as regiões 
do Brasil”.

Com uma pontuação que 
vai de zero a mil, a reda-
ção é uma das etapas mais 
importantes do Enem, cuja 
primeira parte foi realiza-
da neste domingo (21), e 
tem, além da redação, 90 

questões objetivas. Três 
áreas do conhecimento fo-
ram contempladas no pri-
meiro dia: 45 questões de 
Ciências Humanas e suas 
Tecnologias e outras 45 de 
Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias. Os portões fo-
ram fechados às 13h e os 
candidatos tiveram até as 
19h para finalizar a prova. 
No próximo domingo (28), 
é a vez de demonstrar os 
conhecimentos em Ciências 
da Natureza e Matemática.

Em 2021, pouco mais de 3,3 
milhões de jovens se inscre-
veram para prestar o Enem. 
O número é o mais baixo 
desde 2005. O exame é uma 
das principais portas de en-
trada para a universidade 
no Brasil. As notas conquis-
tadas no Enem também dão 
direito a participar do Pro-
grama Universidade para 
Todos (ProUni) e do Siste-
ma de Seleção Unificada 
(Sisu).

Registro Civil e direito à cidadania foram tema 
da redação do Enem 2021

Sem documentação oficial, os cidadãos acabam ficando sem acesso a serviços de saúde, educação e programas sociais

ESSE PET ÉESSE PET É
DESCARTÁVELDESCARTÁVEL   

ESSE NÃOESSE NÃO   

Denuncie!
Guarda Ambiental: 153

CCZ: 12- 99711-8747

DIGA NÃO AO
ABANDONO!
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Agendamento 
de apresentações 
no Teatro Metrópole

A Prefeitura de Taubaté promove no dia 26 de 
novembro, sexta-feira, às 9h, uma reunião de 
abertura de agenda para uso do Teatro Metró-
pole no ano de 2022. O encontro será no pró-
prio teatro.

O encontro visa atender as solicitações de pro-

dutores artísticos, grupos, escolas e interessa-
dos por datas disponíveis para uso do espaço 
destinado a apresentações das mais variadas 
expressões artísticas. 

Também serão apresentadas as regras para o 
uso das dependências do teatro, estabelecendo 
normas para sua utilização e a atualização no 
valor da taxa de uso.

Para mais informações, os interessados devem 
ligar para (12) 3624-8695 ou encaminhar email 
para teatrometropole@taubate.sp.gov.br.

cAmpAnhA

Novembro Azul: cronograma de ações 

Durante o mês de 
novembro, a Se-
cretaria de Saúde 

da Prefeitura de Taubaté, 
realiza a Campanha No-
vembro Azul, com ênfase 
para detecção precoce do 
Câncer de Próstata. Sema-
nalmente as unidades de 
saúde promovem ações de 
cuidados ao público mas-
culino e o cronograma está 
sendo divulgado pela Pre-
feitura. A campanha deste 
ano, com o tema “Homem: 
cuidar-se também faz par-
te!”, salienta que além da 
detecção precoce, também 
é importante a prevenção e 
os cuidados de saúde que 
todos devem ter rotineira-
mente. 

E com este enfoque, as uni-
dades de saúde farão ações 
como acolhimento de ca-
sos suspeitos, palestras so-
bre o tema e sobre preven-
ção, além do agendamento 
de consultas médicas dos 
casos suspeitos, solicita-
ção de exames específicos 
e encaminhamento aos es-
pecialistas quando neces-
sário. Os casos mais graves 
terão prioridade. Sempre 
respeitando as regras de 
distanciamento social e o 
uso de máscaras e limpeza 
das mãos.

Durante esta semana, de 
22 a 26 de novembro, as 
unidades estarão promo-
vendo ações que tiveram 
início nas ESF Esplanada, 
Novo Horizonte, São Ge-
raldo, Santa Tereza, Esto-
ril, Barreiro e nos Pamos 
Cidade Jardim, IAPI, Jar-
dim Resende e Três Marias 
II.

A campanha segue duran-
te a semana nas seguintes 
unidades de saúde: ESF 
Piratininga (25), Planalto 
(até o dia 30), Ana Rosa 
(26), Vila Marli (26), Água 
Quente (25), Marlene Mi-
randa (30), e Continental 
(25). Participam também 
os Pamos: Bosque da Saú-
de (25), Imaculada (25), 
Paduan (25), Quiririm (25), 
Registro (24), Santa Fé (25), 
São Pedro (25), Vila Velha 
(25) e a UBS Mourisco (25).

Em 2019 foram confirma-
dos 24 casos novos casos 
de câncer de próstata em 
Taubaté. E em 2020 foram 
registrados 31 casos con-
firmados da doença. Com 
a pandemia da COVID-19, 
muitos homens deixaram 
de procurar os serviços de 
saúde e a estimativa é de 
que esse número possa au-
mentar nos próximos anos. 

PalEsTra

No dia 26 de novembro 
será realizada uma palestra 
sobre o tema “Novembro 
Azul”. A ação, terá início às 
14h no CCI do bairro Vila 
Marli, e contará com a par-
ticipação do médico Uro-
logista da Policlínica Dr. 
Leonardo Xavier Moreira 
e terá como público-alvo os 
idosos do Projeto Conviver 
e pacientes acompanhados 
pelo CRAS.  O objetivo é 
chamar a atenção para os 
cuidados com a saúde mas-
culina e, principalmente, 
sobre o câncer de próstata. 
O Centro de Convivência 
está localizado na Rua Is-
mênia de Matos Ribas, nº 
65.

Atividades 
acontecem 

durante 
toda a 

semana 
em unidos 

da ESF 
e Pamos 
da cidade

*Da Redação

O Sincovat (Sindi-
cato do Comér-
cio Varejista de 

Taubaté e Região) pro-
jetou um crescimento 
de até 20% nas vendas 
durante a Black Friday 
na RMVale (Região Me-
tropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) 
em 2021.

Celebrada nesta sexta-
feira (26) – a última do 
mês de novembro –, a 
Black Friday é uma das 
datas mais importan-
tes para o comércio em 
geral. De acordo com 
o Sindicato, as vendas 
deste ano devem cres-
cer cerca de 15% nas 
lojas físicas e 20% no e-
commerce, na compara-
ção com o ano passado.

Segundo o presidente 
do Sincovat e vice-pre-
sidente da Fecomer-
cioSP, Dan Guinsburg, 
o aumento previsto nas 
vendas online deve-se 
à adesão das empre-
sas e consumidores a 
esse método, através 
da pandemia da CO-
VID-19. “Com a pande-
mia, muitos consumi-
dores que até então não 
tinham comprado pela 
internet, começaram a 
aderir ao e-commerce. 
Muitas lojas também 
começaram a vender 
seus produtos e servi-

ços pelas plataformas 
digitais. 
Por outro lado, com o 
fim das restrições e com 
as pessoas vacinadas, 
a circulação de consu-
midores nos centros de 
compras também vai 
aumentar”, disse o pre-
sidente, que reforçou 
que é necessário que os 
estabelecimentos ofe-
reçam boas promoções 
e qualidade no aten-
dimento. “É uma óti-
ma oportunidade para 
atrair novos clientes, 
mas é preciso garantir 
boas promoções e bom 
atendimento. O consu-
midor sabe se o preço 
realmente está mais ba-
rato, se o produto é de 
qualidade. Então, o lo-
jista precisa se planejar 
para realizar boas ven-
das”, concluiu Dan.

De acordo com o Sin-
covat, os celulares con-
tinuam no topo da lis-
ta de preferência dos 
consumidores no Vale 
do Paraíba. Além dos 
smartphones, outros 
aparelhos eletrônicos e 
eletrodomésticos tam-
bém têm a preferência 
dos clientes.

A última data comercial 
antes do Natal, entre-
tanto, também movi-
menta outros setores 
do comércio, como o 
de roupas e acessórios, 
além dos calçados e dos 
setores casa e móveis.

blAck FRidAy

Sindicato Varejista prevê aumento 
de até 20% nas vendas 

Celulares 
e aparelhos 
eletrônicos 

lideram 
preferência 

dos 
consumidores 

na região
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esportes

Somente as pessoas vacinadas com as duas doses ou dose única 
(Janssen) poderão entrar no estádio

Copa Taubaté: semifinais 
nesta quarta-feira

Na noite desta quarta-feira (24) serão definidos os 
finalistas da primeira edição da Copa Taubaté de 
Futsal. Após vencerem os confrontos da fase quar-
tas de final, disputados no sábado (20), as equipes 
do Inter Colinas, Marlene Miranda, Evolução e Poko 
Loko voltam à quadra hoje para as semifinais.

Os confrontos serão realizados em rodada dupla, 
a partir das 19h30, no Ginásio da Vila Aparecida. 
Confira a tabela ao lado:

Confira a tabela:

QUARTAS DE FINAL – RESULTADOS

Inter Colinas 3x2 Racha Grupo
Balaioo (SJC) 1x1 Marlene Miranda (2x3 nos pênaltis)

Evolução 3x2 Jardim das Nações
Instituto Vida 1x4 Poko Loko (Aparecida)

SEMIFINAIS

24/11 – 19h30 –
 Inter Colinas x Marlene Miranda

24/11 – 20h30 – 
Evolução x Poko Loko

FUTSAl

Divulgação

FUTEbOl AmAdOR

Troca de ingressos do Torneio 
Renato Braga

A Liga Municipal de 
Futebol inicia hoje,  
quarta-feira (24) 

a troca de ingressos para 
a decisão de domingo do 
Torneio Renato Braga entre 
Esplanada Santa Terezinha 
e Internacional que será re-
alizada no estádio Joaquim 
de Morais Filho.

Serão aceitos os seguintes 
alimentos: arroz, feijão e 
óleo. Cada torcedor pode-
rá retirar no máximo cinco 
ingressos. A troca será feita 
na bilheteria do Joaquinzão. 
Menores de cinco anos de 
idade não precisam de in-
gresso. As trocas acontecem 
até o sábado (27). No do-
mingo, data da partida, não 
haverá troca de ingressos.

Na bilheteria do Joaquinzão 
estarão disponíveis 1300 bi-
lhetes. Os demais 700 foram 
entregues as próprias agre-
miações para que façam 
suas distribuições. Toda 
arrecadação será destina-
da para a alimentação das 
equipes de base do Esporte 
Clube Taubaté. “Como rea-
lizamos em 2019 na final do 
Campeonato da Primeira 
Divisão, estamos novamen-
te fazendo a troca dos in-
gressos a todos os torcedo-
res que desejam  prestigiar a 
final do Renato Braga. 

O torcedor também pode-

rá guardar o bilhete como 
recordação deste dia espe-
cial. Certamente será uma 
grande partida”, afirmou o 
presidente da Liga Munici-
pal de Futebol, Diego Ma-
galhães.

Somente os vacinados com 
as duas doses ou dose única 
(Janssen) poderão entrar no 
estádio ou, no caso de ape-
nas uma dose, deverá obri-
gatoriamente ser apresen-
tado o teste de COVID-19, 
PCR, realizado até 48h an-
tes do jogo.

CamPEonaTo amador FasT

No final de semana foi re-
alizada a última rodada da 
Primeira Fase do Campeo-
nato Amador Fast. Unidos 
São Gonçalo, Volks, Atléti-
co Bonfim, Fonte Imacula-
da, União Operária, Parque 
Urupês, Redenção United 
e Roba Cova avançaram as 
quartas de final. 

Confira os resultados:

Volks 1x3 Parque Urupês
Unidos São Gonçalo 8x0 

Roba Cova
Redenção United 1x3 

Atlético Bonfim
União Operária 3x0 

Interzurck (WO)
Folgas: Fonte Imaculada 

e Sítio Santo Antônio

FUTEbOl

Ex-goleiro do Corinthians e Flamengo 
poderá defender o Taubaté

Divulgação/Botafogo-PB

De acordo com informações obtidas pela reportagem, Felipe assinou no último sábado (20) 
um pré-contrato com o Alvi Azul

O Esporte Clube 
Taubaté poderá ter 
um reforço de peso 

para a disputa do Campe-
onato Paulista da Série A2 
do próximo ano. A direto-
ria do Alvi Azul está em 
fase final de negociação 
para contratar o goleiro Fe-
lipe.

Com passagens marcantes 
por equipes como Corin-
thians e Flamengo, o joga-
dor de 37 anos defendeu 
em 2021 o Botafogo/PB, 
ajudando a equipe parai-
bana a obter o acesso para 
a Série B do Campeonato 
Brasileiro.

De acordo com informa-
ções obtidas pela reporta-
gem do jornal Voz do Vale 
& Região, Felipe assinou 
no último sábado (20) um 
pré-contrato com o Burro 
da Central. No entanto, a 
diretoria do clube aguarda 
a finalização dos últimos 
detalhes para anunciar ofi-
cialmente a chegada do go-
leiro do clube.

Caso seja concretizada a 
contratação, Felipe terá o 
salário mais alto de todo 
elenco. Além do experiente 
goleiro, o Burro da Central 
deverá contratar ao menos 
outros dois jogadores para 
a função, sendo que um 
deles é o jovem Matheus 
Cabral, de 23 anos, que 
atuava pelo Flamengo de 
Guarulhos. 

João Pedro e Giovanni, 
goleiros do time Sub20 do 
Alvi Azul, também deve-
rão ser integrados ao time 
profissional após a disputa 
da Copa São Paulo de Fute-
bol Junior.

laTEral EsquErdo

Enquanto aguarda os últi-
mos detalhes para anunciar 
a contratação do goleiro 
Felipe, a diretoria do Bur-
ro da Central oficializou a 
chegada do lateral esquer-
do Matheus Silva. Aos 24 
anos, o jogador teve como 
seu último clube o Nacio-
nal de Muriaé/MG.

“Tenho certeza que temos 
chances reais de classifica-
ção e subir o Taubaté para 
a Série A1 do Paulista. To-
dos nós que estamos envol-
vidos nesse projeto vamos 
fazer o possível e o impos-
sível”, destacou o atleta, 
que também possui passa-
gem pelo Santa Cruz/PE e 
Metropolitano/SC.

No futebol paulista, Ma-
theus Silva vestiu a camisa 
do Atibaia nas temporadas 
de 2018 e 2019, sendo cam-
peão da Série A3 pelo clube.

“O torcedor pode esperar 
um Matheus muito com-
prometido, dedicado 100% 
ao clube, empenhado em 
sempre buscar o melhor re-
sultado para nosso elenco e 
sempre com foco no aces-
so”, completou o lateral.

O Taubaté inicia na próxi-
ma segunda-feira (29) os 
trabalhos de pré-tempo-
rada visando a estreia da 
competição agendada para 
o dia 26 de janeiro.

Moacir Silva Santos
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EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: MENG 
ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA PROCESSO: 60.297/2021 ASSINATURA: 
23/11/2021 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SERVIÇOS DE 
MOBILIDADE URBANA NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ VALOR: R$ 571.430,66 
VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2021 MODALIDADE: PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS        Nº. 
0150/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 29.631/2021 FUNDAMENTO LEGAL: DE 
ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/02 E SEUS 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: K. S. ARTIGOS 
ESPORTIVOS - EIRELI PROCESSO: 35.462/2021 ASSINATURA: 23/11/2021 OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE AB MAT COMPOSTO DE COURO E ESPUMA D80, COLCHONETE 
ACABAMENTO EM BAGUM COM DENSIDADE DA ESPUMA D80, PISO DE BORRACHA ANTI-
IMPACTO, BOLA DE MASSAGEM, ACCUPOINT ESPUMA EXPANDIDA DE POLIPROPILENO, 
ROLL SET EPP ESPUMA EXPANDIDA, CINTO DE LIPO TAMANHO P, M E G, CORDA DE 
SISAL, MINI BAND LEVE, MÉDIA E FORTE, SUPER BAND 1,3 CM, 2,2 CM E 3,2 CM E 
SUPORTE PARA ACESSÓRIOS VALOR: R$ 5.769,91 VIGÊNCIA: 12 MESES (GARANTIA) 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0186/2021 PROPONENTES: 02 FUNDAMENTO 
LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL  Nº. 10.520/02 E SEUS 
ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL             Nº. 13.409/14 ALTERADO 
PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/20, 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 ALTERADO 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: CENTURY 
COMERCIAL LTDA ME PROCESSO: 35.462/2021 ASSINATURA: 23/11/2021 OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE PRESILHA OLÍMPICA LOCK PRESS (PAR), WALL BALL 6KG, 8KG, 10KG E 
12KG, SAND BAG 10KG E 20KG, ANILHA OLÍMPICA 5KG, 10KG E 15KG, BARRA OLÍMPICA 
15KG E 20KG E SUPORTE DE BARRAS OLÍMPICAS VALOR: R$ 13.300,00 VIGÊNCIA: 12 
MESES ( GARANTIA ) MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0186/2021 PROPONENTES: 
02 FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 
10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/14 
ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/20, 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 ALTERADO 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: COOPERATIVA 
DE LATICÍNIOS DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA PROCESSO: 59.119/2021 ASSINATURA: 
23/11/2021/ OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO “C” VALOR: R$ 
88.000,00 VIGÊNCIA: 01/12/2021 A 30/04/2022 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0141/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO                  Nº. 28.556/2021 
FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 
10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/14 
ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/20, 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 ALTERADO PELAS LEIS 
COMPLEMENTARES  Nº. 147/14 E Nº. 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, 
SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 
 
Processo Administrativo nº. 60.904/21 
Requerente: CONLIFE – ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA. 
D E S P A C H O 
À vista dos elementos constantes dos autos, AUTORIZO o credenciamento da CONLIFE – 
ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA. junto à esta Municipalidade, regendo-se pelas 
disposições da Lei Municipal nº. 4.004/2006 e suas alterações, com vistas ao fornecimento de 
medicamentos e produtos de farmácia com desconto em folha de pagamento de servidores municipais, 
conforme as disposições da Lei Municipal nº 4.004/2006 e suas alterações. 
Assim, determino: 
1 - Ao DTL, para formalização do Credenciamento; 
2 - Ao Departamento de Administração, para as providências de sua competência. 
G.P., 23/11/2021. 
 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO 
ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL PARCEIRA: LIGA METROPOLITANA DE GINÁSTICA PROCESSO: 43.289/21 
ASSINATURA: 12/11/21 OBJETO: EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO “NA ONDA DA 
GINÁSTICA RÍTMICA”, COM REALIZAÇÃO DE CONCESSÃO COMPARTILHADA DE USO DE 
BEM IMÓVEL VIGÊNCIA: 13 MESES MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO FUNDAMENTO: LEI FEDERAL Nº. 13.019/14.  
 
PORTARIA Nº 1144,   DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais, 
R E S O L V E: 
Remover, com fundamento no inciso I do Art. 107 da Lei Complementar nº 001/90, a servidora 
RAFAELLE MARIANE CURSINO JACINTO – matrícula 29573, da Secretaria de Saúde para a 
Secretaria de Educação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 23 de novembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA  Nº 1145, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais e à vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 35708/2018 e 27441/2020 
R E S O L V E: 
I – Alterar a Comissão de Sindicância, constituída pela portaria 849, de 30, de junho do ano de 2020, 
presidida pelo corregedor geral do município, passando a ser composta por: 
Membros: 
TAMARA SALES CORREA; 
MEIRE HELLEN GONÇALVES SACCHI. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 23 de novembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº 1146, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais e à vista dos elementos constantes do Processo nº 22.813/2020, 
R E S O L V E : 
Alterar a composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, instituído pela Portaria n° 
773, de 09 de junho de 2020, e suas alterações, conforme segue: 
“Art. 1º ... 
II – REPRESENTANTES DE ÓRGÃO GOVERNAMENTAIS 
... 
 b) Universidade de Taubaté – UNITAU 
 Titular:  ... 
 Suplente: Prof. Me. Flavio Brant Mourão 
 
 d) Associação dos Arquitetos Urbanistas de Taubaté – AAUT 
 Titular: Silvia Carmen Lercan Ramiro 
 Suplente: José Roberto Guimarães Garcez 
...”. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 23 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 1147, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais e à vista dos elementos constantes do Processo nº 39.731/2020, 
R E S O L V E : 
Alterar a composição do Conselho Municipal de Habitação, instituído pela Portaria n° 1.299, de 19 de 
outubro de 2020 e suas alterações conforme segue: 
“Art. 1º ... 

a) Representantes do Poder Público 
Secretaria de Meio Ambiente 
Titular:   João Bosco Mancilha Nogueira 
Suplente:  Luiza Fernanda dos Santos Pereira 

...”. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 23 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 1148 , DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais e à vista dos elementos constantes do Processo nº 73.670/2019, 
R E S O L V E : 
Alterar a composição do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, instituído 
pela Portaria n° 727, de 27 de maio de 2020, e suas alterações, conforme segue: 
“Art. 1º ... 
I – Secretaria de Planejamento 
 Titular: Natália Aparecida Custodio Sauer Recco 

Vale  do  Paraíba  |  Quarta  -  feira  |  24  de  novembro  de  2021



07
VOZ DOVALE

Atos oficiais
Edital de Proclamas de Taubaté Suplente: Eurico Arruda Filho 

... 
V) Secretaria de Mobilidade Urbana 
 Titular: Luiz Guilherme Perez 
 Suplente: Gisele Nancy de Carvalho e Silva 
... 
VIII) Conselho Municipal de Habitação 
 Titular: Gustavo Benito Cantanhede Guarnieri 
 Suplente: Victor Augusto Timóteo Cenci 
IX) Conselho Municipal de Meio Ambiente 
 Titular: Prof. Gislson Queiroz de Alcântara 
 Suplente: Paulo Bonani 
X) Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 
 Titular: Fernando Paschoal de Oliveira 
 Suplente: Nathália Maria Novaes Victor” 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 23 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 SES Nº 107 ,DE 18  DE NOVEMBRO DE 2021.  
MARIO CELSO PELOGGIA, SECRETÁRIO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições e com fundamento 
no art. 2º do Decreto 13.123 de 26 de Setembro de 2013. 
RESOLVE:  
I - Alterar a Portaria SES Nº 66 de 23 de Junho de 2021 que constituiu a Comissão de Ética do Servidor 
Público Lotado na Secretaria de Saúde, conforme disposto no Decreto Municipal nº 15.001/2021; 
* Fábio Henrique Cruz - matricula 33694 
* Rafael Felipe de Oliveira - matricula 39116 
* Eliana Cândido Magliano - matricula 37786 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 18 de Novembro de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
DR. MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
 
PORTARIA SEO  Nº 86, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 
RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, SECRETÁRIO DE OBRAS, no uso de suas atribuições 
legais, 
R E S O L V E: 
Considerar atribuída ao servidor GERSON ABEL VASCONCELLOS – matrícula 45937, a incumbência 
de, cumulativamente e sem prejuízo de suas vantagens, substituir o servidor MARCIANO REDENTORE 
DE ANDRADE – matrícula 34860, no período de  15/10 a 13/11/2021, por motivos de férias 
regulamentares, fazendo jus à diferença de vencimentos. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 23 de Novembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES  
SECRETÁRIO DE OBRAS 
 
PROCESSO Nº. 65.223/21 
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 das 
empresas: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA, no valor de R$ 76.628,73 (Setenta e seis mil seiscentos e 
vinte e oito reais e setenta e três centavos); LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA, no valor de R$ 3.887,00 (Três mil oitocentos e oitenta e sete reais); SOMA/SP PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, no valor de R$ 64.387,24 (Sessenta e quatro mil trezentos e oitenta e sete reais 
e vinte e quatro centavos); CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, no valor 
de R$ 720,00 (Setecentos e vinte reais);COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE, no valor de R$ 
3.430,00 (Três mil quatrocentos e trinta reais);LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A,no valor de 
R$ 21.120,00 (Vinte e um mil cento e vinte reais); ACACIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
EIRELI, no valor de R$ 2.755,20 (Dois mil setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos); 
CIRÚRGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP, no valor de R$ 1.164,24 (Um mil cento e setenta e 
quatro reais e vinte e quatro centavos); Totalizando em R$ 174.092,41 (Cento e setenta e quatro mil e 
noventa e dois reais e quarenta e um centavos); 
PMT, aos 22/11/2021 
MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETARIO DE SAÚDE 
 
PROCESSO Nº. 65.257/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 211/21 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de material médico-hospitalar, constante no presente processo, a 
favor das empresas: L. M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, no valor de R$ 9.840,00 (Nove 
mil oitocentos e quarenta reais); ARENA SUPRIMENTOS MED. COML. IMP. E EXP. LTDA, no valor 
de R$ 9.480,00 (Nove mil quatrocentos e oitenta reais); GEMEDICAL DO BRASIL PRODUTOS 
MEDICOS LTDA, no valor de R$ 43.945,00 (Quarenta e três mil novecentos e quarenta e cinco reais); 
HAVERIM COMERCIAL LTDA, no valor de R$ 9.000,00 (Nove mil reais); AMC SAUDE 
COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-ME, no valor de R$ 36.702,00 (Trinta e seis mil setecentos e dois 
reais). Totalizando R$ 108.967,00 (Cento e oito mil novecentos e sessenta e sete reais); 
PMT, aos 22/11/2021 
MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
 
PROCESSO Nº. 65.176/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 184/21 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de material medico hospitalar, constante no presente processo, a 
favor das empresas: CIRÚRGICA SÃO SOJÉ LTDA, no valor de R$ 24.990,00 (Vinte e quatro mil 

novecentos e noventa reais); VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA, no valor de R$ 11.947,50 
(onze mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos); MEDI HOUSE INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI, no valor de R$ 3.632,00 
(Três mil seiscentos e trinta e dois reais); CEMED COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO LTDA, no valor de R$ 11.939,40 (Onze mil novecentos e trinta e nove reais e quarenta 
centavos); VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA, no valor de R$ 6.897,36 (Seis mil 
oitocentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos); HOFFMANN & GOMES LTDA - EPP, no 
valor de R$ 5.035,00 (Cinco mil e trinta e cinco reais). Totalizando R$ 64.441,26 (Sessenta e quatro mil 
quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e seis centavos); 
PMT, aos 22/11/2021 
MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETARIO DE SAUDE 
 
PROCESSO Nº 64.983/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/21 
D E S P A C H O:  Autorizo a contratação de empresa especializada em fornecimento de kit lanche, 
constante do presente processo, a favor da empresa: CSM ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, no valor 
total de R$ 1.440,00 (Um mil quatrocentos e quarenta reais);  
PMT., aos 23/11/2021 
DIMAS DE OLIVEIRA JÚNIOR 
SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
 
PROCESSO Nº 64.939/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/21 
D E S P A C H O:  Autorizo a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
segurança desarmada, constante do presente processo, a favor da firma: CELER SEGURANCA 
PRIVADA EIRELI - EPP, no valor total de R$ 11.035,29 (Onze mil e trinta e cinco reais e vinte e nove 
centavos); 
  G.P, aos 22/11/2021 
DIMAS DE OLIVEIRA JÚNIOR  
SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
 
PROCESSO Nº 64.898/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/21 
D E S P A C H O:  Autorizo a contratação de empresa especializada em locação de banheiro químico, 
constante do presente processo, a favor da empresa: A. M. FIGUEIRA EVENTOS ME, no valor total de 
R$ 4.720,00 (Quatro mil setecentos e vinte reais);  
  G.P, aos 22/11/2021 
DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR 
SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
 
PROCESSO Nº. 65.211/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 272/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
hospedagem, constante do presente processo, a favor da empresa: BRASITUR EVENTOS E TURISMO 
LTDA ME, no valor total de R$ 2.698,14 (Dois mil seiscentos e noventa e oito reais e catorze centavos);  
G.P, aos 22/11/2021 
DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR 
SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
 
PROCESSO Nº. 64.915/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 71/21 
D E S P A C H O:  Autorizo a contratação de empresa especializada em fornecimento de kit camarim, 
constante do presente processo, a favor da empresa: PRISCILA DA S. FEITOSA ME, no valor de R$ 
7.050,00 (Sete mil e cinquenta reais); 
G.P, aos 22/11/2021 
DIMAS DE OLIVEIRA JÚNIOR 
SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
 
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 310/21, que cuida da aquisição de aparelhos de Raio X, portáteis e analógicos, 
instalados e aparelhos de fototerapia,, com encerramento dia 08.12.21 às 08h30.  A sessão pública 
ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.comprasbr.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 319/21, que cuida da aquisição de materiais para realização de cirurgias de castração 
de animais, com encerramento dia 08.12.21 às 08h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço 
eletrônico: www.comprasbr.com.br. 
 
PMT, aos 23.11.2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR – Prefeito Municipal. 
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RESOLUÇÃO nº 44, de 22 de novembro de 2021. 
Aprova a Prestação de Contas do Recurso Federal – Bloco  Proteção Social Especial de Média e Alta 
Complexidade. 
O Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté – CMAS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Complementar nº 416, de 05 de outubro de 2017 e considerando deliberação de sua 
Plenária Extraordinária realizada aos vinte e dois de novembro de 2021, 
RESOLVE: 
Art. 1º APROVAR a Prestação de Contas 2020 Recurso Federal – Bloco Proteção Social Especial de 
Média e Alta Complexidade (Transferência Fundo a Fundo) conforme consta no Processo Administrativo 
951/2021 da Prefeitura Municipal de Taubaté. 
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Andreia Cristiane Lacerda Rodrigues dos Santos 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté. 
Gestão 2019/2021 
 
RESOLUÇÃO nº 45 de 22 de novembro de 2021. 
Aprova a Prestação de Contas do Recurso Federal – Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa 
Família – IGD PBF. 
O Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté – CMAS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Complementar nº 416, de 05 de outubro de 2017 e considerando deliberação de sua 
Plenária Extraordinária realizada aos vinte e dois de novembro de 2021, 
RESOLVE: 
Art. 1º APROVAR a Prestação de Contas da utilização dos recursos financeiros transferidos pelo Fundo 
Nacional de Assistência Social – FNAS para o Fundo Municipal de Assistência Social de Taubaté, 
referente ao exercício de 2020, do IGD Bolsa Família/ Índice de Gestão Descentralizada do Programa 
Bolsa Família, conforme consta no Processo Administrativo 10637//2021 da Prefeitura Municipal de 
Taubaté. 
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Andreia Cristiane Lacerda Rodrigues dos Santos 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté. 
Gestão 2019/2021 
 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso 
Público nº 008/2019, para o cargo de Nutricionista – 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 30/11/2021 – terça-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 
GABRIELA REIS ALENCAR 391.180.998-07 4 

 
 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso 
Público nº 009/2019, para o cargo de Orientador Social – de acordo com o inciso IV do art. 8º da Lei 
Complementar nº 173, publicada no Diário Oficial da União em 28/05/2020 -, para comparecerem 
IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 30/11/2021 – terça-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 
FABIANA PONTES FERNANDES 060.250.824-05 13 
EDNILSON ALVES 122.094.208-14 14 
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  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM                                                                                          MUNICIPIO DE TAUBATE                                                                                             CONAM |
|                                                                                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                                                        |
|                                                                                                   BALANCO ORCAMENTARIO                                                                                                   |
|                                                                                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                         |
|                                                                                     INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE                                                                                     |
|                                                                        Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO                                                                        |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)                                                                                                                          Em Reais |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                        |                        |                           RECEITAS REALIZADAS                           |                           |
|                                                                  |       PREVISAO         |       PREVISAO         |-------------------------------------------------------------------------|                           |
|                         RECEITAS                                 |       INICIAL          |       ATUALIZADA       |       No Bimestre      |     %     |     Ate o Bimestre     |     %     |           SALDO           |
|                                                                  |                        |          (a)           |           (b)          |   (b/a)   |          (c)           |   (c/a)   |           (a-c)           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)                        |          77.314.000,00 |          70.107.449,06 |          10.844.551,69 |   15,46   |          57.221.781,26 |   81,62   |          12.885.667,80    |
|  RECEITAS CORRENTES                                              |          77.314.000,00 |          70.107.449,06 |          10.844.551,69 |   15,46   |          57.221.781,26 |   81,62   |          12.885.667,80    |
|     contribuicoes                                                |          62.964.000,00 |          57.727.787,00 |           9.532.406,96 |   16,51   |          47.233.786,10 |   81,82   |          10.494.000,90    |
|       contribuicoes sociais                                      |          62.964.000,00 |          57.727.787,00 |           9.532.406,96 |   16,51   |          47.233.786,10 |   81,82   |          10.494.000,90    |
|     receita patrimonial                                          |          14.000.000,00 |          12.073.756,74 |           1.269.565,72 |   10,51   |           9.740.423,24 |   80,67   |           2.333.333,50    |
|       valores mobiliarios                                        |          14.000.000,00 |          12.073.756,74 |           1.269.565,72 |   10,51   |           9.740.423,24 |   80,67   |           2.333.333,50    |
|     outras receitas correntes                                    |             350.000,00 |             305.905,32 |              42.579,01 |   13,91   |             247.571,92 |   80,93   |              58.333,40    |
|       indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos                |                   0,00 |               1.120,43 |                   3,12 |    0,27   |               1.120,43 |  100,00   |                   0,00    |
|       demais receitas correntes                                  |             350.000,00 |             304.784,89 |              42.575,89 |   13,96   |             246.451,49 |   80,86   |              58.333,40    |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                              |          86.374.260,00 |          77.919.244,54 |          13.376.737,49 |   17,16   |          63.523.534,04 |   81,52   |          14.395.710,50    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                               |         163.688.260,00 |         148.026.693,60 |          24.221.289,18 |   16,36   |         120.745.315,30 |   81,56   |          27.281.378,30    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)                       |                        |                        |                        |           |                        |           |                           |
|   Operacoes de Credito - Mercado Interno                         |                   0,00 |                   0,00 |                   0,00 |    0,00   |                   0,00 |    0,00   |                   0,00    |
|     Mobiliaria                                                   |                   0,00 |                   0,00 |                   0,00 |    0,00   |                   0,00 |    0,00   |                   0,00    |
|     Contratual                                                   |                   0,00 |                   0,00 |                   0,00 |    0,00   |                   0,00 |    0,00   |                   0,00    |
|   Operacoes de Credito - Mercado Externo                         |                   0,00 |                   0,00 |                   0,00 |    0,00   |                   0,00 |    0,00   |                   0,00    |
|     Mobiliaria                                                   |                   0,00 |                   0,00 |                   0,00 |    0,00   |                   0,00 |    0,00   |                   0,00    |
|     Contratual                                                   |                   0,00 |                   0,00 |                   0,00 |    0,00   |                   0,00 |    0,00   |                   0,00    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                              |         163.688.260,00 |         148.026.693,60 |          24.221.289,18 |   16,36   |         120.745.315,30 |   81,56   |          27.281.378,30    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEFICIT (VI)1                                                    |                        |                        |                        |           |          33.282.467,73 |           |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)                               |         163.688.260,00 |         148.026.693,60 |          24.221.289,18 |   16,36   |         154.027.783,03 |  104,05   |          -6.001.089,43    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |                        |                   0,00 |                        |           |                   0,00 |           |                           |
|    recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS          |                        |                   0,00 |                        |           |                   0,00 |           |                           |
|    superavit financeiro utilizado para creditos adicionais       |                        |                   0,00 |                        |           |                   0,00 |           |                           |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                                   CONAM-RREO1-2021-1.4     

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                          MUNICIPIO DE TAUBATE                                                                                             CONAM |
|                                                                                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                                                        |
|                                                                                                   BALANCO ORCAMENTARIO                                                                                                   |
|                                                                                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                         |
|                                                                                     INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE                                                                                     |
|                                                                        Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO                                                                        |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)                                                                                                                          Em Reais |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                 |                 |                                 |                 |                                 |                 |                |                 |
|                                           |    DOTACAO      |     DOTACAO     |        DESPESAS EMPENHADAS      |      SALDO      |       DESPESAS LIQUIDADAS       |      SALDO      | DESPESAS PAGAS |  INSCRITAS EM   |
|                  DESPESAS                 |    INICIAL      |    ATUALIZADA   |---------------------------------|                 |---------------------------------|                 |                | RESTOS A PAGAR  |
|                                           |                 |                 |  No Bimestre   | Ate o Bimestre |                 |  No Bimestre   | Ate o Bimestre |                 | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS |
|                                           |      (d)        |       (e)       |                |       (f)      |    (g)=(e-f)    |                |       (h)      |    (i)=(e-h)    |       (j)      |       (k)       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)|   197.572.000,00|   197.572.000,00|    1.812.561,95|  155.708.238,60|    41.863.761,40|   31.270.933,53|  153.679.087,17|    43.892.912,83|  153.673.930,85|             0,00|
| DESPESAS CORRENTES                        |                 |                 |                |                |                 |                |                |                 |                |                 |
|    pessoal e encargos sociais             |   194.040.000,00|   194.040.000,00|    1.443.100,02|  153.041.832,55|    40.998.167,45|   30.924.173,19|  151.568.862,62|    42.471.137,38|  151.568.862,62|             0,00|
|    outras despesas correntes              |     2.682.000,00|     2.682.000,00|      329.714,23|    2.108.949,62|       573.050,38|      307.012,64|    1.608.756,88|     1.073.243,12|    1.603.600,56|             0,00|
| DESPESAS DE CAPITAL                       |                 |                 |                |                |                 |                |                |                 |                |                 |
|    investimentos                          |       850.000,00|       850.000,00|       39.747,70|      557.456,43|       292.543,57|       39.747,70|      501.467,67|       348.532,33|      501.467,67|             0,00|
|DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)        |       469.772,00|       469.772,00|            0,00|      460.271,46|         9.500,54|       69.220,74|      348.695,86|       121.076,14|      348.695,86|             0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)      |   198.041.772,00|   198.041.772,00|    1.812.561,95|  156.168.510,06|    41.873.261,94|   31.340.154,27|  154.027.783,03|    44.013.988,97|  154.022.626,71|             0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) |             0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|             0,00|
|  Amortizacao da Divida Interna            |             0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|             0,00|
|    Divida Mobiliaria                      |             0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|             0,00|
|    Divida Contratual                      |             0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|             0,00|
|  Amortizacao da Divida Externa            |             0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|             0,00|
|    Divida Mobiliaria                      |             0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|             0,00|
|    Divida Contratual                      |             0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|             0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)        |   198.041.772,00|   198.041.772,00|    1.812.561,95|  156.168.510,06|    41.873.261,94|   31.340.154,27|  154.027.783,03|    44.013.988,97|  154.022.626,71|             0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|SUPERAVIT (XIII)                           |                 |                 |                |                |                 |                |            0,00|                 |                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                 |   198.041.772,00|   198.041.772,00|    1.812.561,95|  156.168.510,06|    41.873.261,94|   31.340.154,27|  154.027.783,03|    44.013.988,97|  154.022.626,71|             0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|RESERVA DO RPPS                            |             0,00|             0,00|                |                |             0,00|                |                |             0,00|                |                 |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                                   CONAM-RREO1-2021-1.4     
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Atos oficiais
Vale  do  Paraíba  |  Quarta  -  feira  |  24  de  novembro  de  2021

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                          MUNICIPIO DE TAUBATE                                                                                             CONAM |
|                                                                                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                                                        |
|                                                                                                   BALANCO ORCAMENTARIO                                                                                                   |
|                                                                                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                         |
|                                                                                     INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE                                                                                     |
|                                                                        Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO                                                                        |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)                                                                                                                          Em Reais |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                        |                        |                           RECEITAS REALIZADAS                           |                           |
|                                                                  |       PREVISAO         |       PREVISAO         |-------------------------------------------------------------------------|                           |
|               RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS                       |       INICIAL          |       ATUALIZADA       |       No Bimestre      |     %     |     Ate o Bimestre     |     %     |           SALDO           |
|                                                                  |                        |          (a)           |           (b)          |   (b/a)   |          (c)           |   (c/a)   |           (a-c)           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                 |          86.374.260,00 |          77.919.244,54 |          13.376.737,49 |   17,16   |          63.523.534,04 |   81,52   |          14.395.710,50    |
|     contribuicoes - intra ofss                                   |          66.466.000,00 |          57.902.821,89 |           9.950.532,46 |   17,18   |          46.825.154,89 |   80,86   |          11.077.667,00    |
|       contribuicoes sociais(i)                                   |          66.466.000,00 |          57.902.821,89 |           9.950.532,46 |   17,18   |          46.825.154,89 |   80,86   |          11.077.667,00    |
|     outras receitas correntes - intra ofss                       |          19.908.260,00 |          20.016.422,65 |           3.426.205,03 |   17,11   |          16.698.379,15 |   83,42   |           3.318.043,50    |
|       demais receitas correntes(i)                               |          19.908.260,00 |          20.016.422,65 |           3.426.205,03 |   17,11   |          16.698.379,15 |   83,42   |           3.318.043,50    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS                           |          86.374.260,00 |          77.919.244,54 |          13.376.737,49 |   17,16   |          63.523.534,04 |   81,52   |          14.395.710,50    |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                           |                 |                 |                                 |                 |                                 |                 |                |                 |
|                                           |    DOTACAO      |     DOTACAO     |        DESPESAS EMPENHADAS      |      SALDO      |       DESPESAS LIQUIDADAS       |      SALDO      | DESPESAS PAGAS |  INSCRITAS EM   |
|        DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS       |    INICIAL      |    ATUALIZADA   |---------------------------------|                 |---------------------------------|                 |                | RESTOS A PAGAR  |
|                                           |                 |                 |  No Bimestre   | Ate o Bimestre |                 |  No Bimestre   | Ate o Bimestre |                 |                | NAO PROCESSADOS |
|                                           |      (d)        |       (e)       |                |       (f)      |    (g)=(e-f)    |                |       (h)      |    (i)=(e-h)    |       (j)      |       (k)       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                        |                 |                 |                |                |                 |                |                |                 |                |                 |
|    pessoal e encargos sociais             |       406.000,00|       406.000,00|            0,00|      396.500,00|         9.500,00|       58.592,18|      295.553,06|       110.446,94|      295.553,06|             0,00|
|    outras despesas correntes              |        63.772,00|        63.772,00|            0,00|       63.771,46|             0,54|       10.628,56|       53.142,80|        10.629,20|       53.142,80|             0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS     |       469.772,00|       469.772,00|            0,00|      460.271,46|         9.500,54|       69.220,74|      348.695,86|       121.076,14|      348.695,86|             0,00|
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                                   CONAM-RREO1-2021-1.4     

  NOTAS:
  1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.
  
 
                                              ________________________________________                                               ________________________________________
                                                       SOLENE AIRES DE SALES                                                                    LUIZ ANTONIO GOBBO           
                                                    CONTADORA E CONTROLE INTERNO                                                                    PRESIDENTE               
                                                         CRC-1SP237816/O-6                                                                      CPF-056.273.418-07           

   
 
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Carta Convite nº 23/2017 – 

Prestação de serviço de 
manutenção preventiva e 
corretiva de elevadores e 

plataformas, sem fornecimento de 
peças. 

 
DESPACHO: 
Com base no parecer jurídico e 
justificativas apresentadas, como 
razão de decidir, autorizo a 
prorrogação do Contrato nº 
04/2018, mantido com a empresa 
OSYSTEM MANUTENÇÃO DE 
ELEVADORES LTDA, que tem 
por objeto a prestação de serviço 
de manutenção preventiva e 
corretiva de elevadores e 
plataformas, sem fornecimento de 
peças, por mais 12 (doze) meses, 
contados a partir de 04/01/2022, no 
importe de R$ 6.399,84 (seis mil, 
trezentos e noventa e nove reais e 
oitenta e quatro centavos), com 
fundamento na cláusula décima 
terceira e décima quarta, do 
contrato,  Art. 57, II, e §2º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, conforme 
minuta apresentada nos autos do 
Processo Carta Convite nº 
23/2017, 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, 23 de novembro de 2021. 
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi 
Fortes - Reitora 

 
 

   
 
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Pregão Presencial nº 36/2020 – 

Contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviços gerenciais de segurança 

da informação (locação de 
firewall). 

 
DESPACHO: 
Com base no parecer jurídico de 
fls. 438 - verso, e justificativas 
apresentadas, como razão de 
decidir, autorizo a prorrogação do 
Contrato nº 51/2020, mantido com 
a empresa PCM SERV 
INFORMÁTICA LTDA, que tem 
por objeto a  contratação de 
empresa especializada para 
prestação de serviços gerenciais de 
segurança da informação (locação 
de firewall), por mais 12 (doze) 
meses, contado a partir de 
27/11/2021, no valor total de R$ 
221.400,00 (duzentos e vinte e um 
mil e quatrocentos reais), com 
fundamento na cláusula décima 
terceira, do contrato, e Art. 57, II e 
§ 2º, da Lei Federal nº 8.666/93,  
conforme apresentado nos autos do 
Processo Pregão nº 36/2020, 
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, 23 de novembro de 2021. 
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi 
Fortes - Reitora 

 
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

                           Aviso de Adjudicação e Homologação  

Pregão Presencial n° 23/2021 

“Aquisição de Materiais Odontológicos” 

       A Sra. Pregoeira da Universidade de Taubaté (Autarquia 
Municipal) informa que Sr. Pró-reitor de Administração adjudicou e 
homologou o procedimento licitatório a favor das empresas DENTAL 
PENQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME no valor 
de R$ 170,10 (cento e setenta reais e dez centavos) e ATHENA 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E 
HOSPITALARES - EIRELI no valor de R$ 10.318,44 (dez mil, 
trezentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos). Os itens 12, 18 
e 20 fracassaram pois não obtiveram propostas válidas e os itens 6 e 22 
foram fracassados para que seja refeita a especificação técnica. Outras 
informações pelos telefones: (0xx12) 3632-8362/3632-7559. Márcia 
Regina Rosa – Presidente da Comissão Permanente de Licitações. 
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UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

                                              Aviso de Edital  

Pregão Presencial n° 42/2021 

“Aquisição de Ar Condicionado e Cortina de Ar” 

Acha-se publicado na Universidade de Taubaté (Autarquia 
Municipal), o Pregão Presencial nº 42/2021, nos termos acima descritos. O 
início do credenciamento será às 14h30 do dia 08 de dezembro de 2021. O 
Edital completo poderá ser retirado junto ao Serviço de Licitações e 
Compras da Universidade de Taubaté, sito a Avenida Nove de Julho, 246 – 
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.unitau.br 
(gratuitamente). Outras informações pelos telefones (0xx12) 3632-
8362/3632-7559. Márcia Regina Rosa– Pregoeira. 
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Operação Rodovia 
Mais Segura

A Polícia Militar do Estado de São Paulo realizou mais 
uma edição da operação “Rodovia Mais Segura”. A 
ação foi deflagrada em todo o Estado de São Paulo.

Com a finalidade de combater a criminalidade e pre-
venir infrações, garantindo a segurança nas rodo-
vias, 17.606 policiais militares foram mobilizados, 
com o emprego de 7.870 viaturas e 11 helicópteros.
Durante a operação, 121 pessoas foram presas, sete 
adolescentes apreendidos e 33 procurados captu-
rados. Mais de 11,8 mil veículos foram vistoriados 
e 750 motoristas autuados por consumo de álcool, 

recusa ao teste do bafômetro ou dirigir embriagado. 
A PM também apreendeu sete armas de fogo ilegais 
e 3,7 quilos de drogas, além recuperar 48 veículos 
produtos de roubo ou furto.

Participaram da ação várias divisões da Polícia Mili-
tar, como as unidades especializadas, Forças Táticas, 
Batalhões de Ações Especiais de Polícia (Baeps), po-
liciamento de choque, territorial e ambiental, bem 
como Comando do Policiamento Rodoviário. Drones 
e cães farejadores também foram empregados na 
operação.

Nas vias urbanas da Capital, a fiscalização foi rea-
lizada pelo Comando de Policiamento de Trânsito. 
As equipes permaneceram em locais estratégicos, 
apontados pelo serviço de inteligência da PM, para 
sufocar possíveis ações de criminosos.

UniVERSidAdE

Ranking aponta evolução de cursos 
da UNITAU

O ranking de institui-
ções de ensino supe-
rior promovido pela 

startup “Quero Educação”, 
em parceria com o jornal O 
Estado de S. Paulo, demons-
tra a evolução da qualidade 
dos cursos da Universidade 
de Taubaté (UNITAU) nos úl-
timos dois anos.

A edição de 2021 do Guia da 
faculdade coloca a Universi-
dade com um total de 152 es-
trelas em 42 cursos avaliados. 
Deste total, 26 cursos obtive-
ram 4 estrelas, indicador con-
siderado como “muito bom”. 

Da edição de 2019 para a de 
2021 os cursos que pontuam 
4 estrelas apresentação evo-
lução de 136,6% ocorrida du-
rante uma pandemia. Neste 
ano, foram mais de 9.500 co-
ordenadores e professores do 
ensino superior que atuaram 
voluntariamente como ava-
liadores do Guia e analisaram 
três eixos principais das insti-
tuições: o projeto pedagógico, 
o corpo docente e a infraes-
trutura.

“Tivemos vários cursos que 
aumentaram as estrelas e isso 
é resultado de todo um tra-
balho, de todo um empenho 
de diretores, coordenadores e 
professores. Esses dados são 
muito importantes para que 
tenhamos um direcionamento 
daquilo que precisa ser muda-
do”, disse a Profa. Ma. Angela 
Popovici Berbare, Pró-reitora 
de Graduação da UNITAU, 
que também ressaltou a ex-
pectativa para o próximo ano 
letivo.

“Nós estamos muito mais 
otimistas, visto que nossos 
professores e alunos já estão 
imunizados. O retorno da 
Universidade, dentro do ce-
nário atual, será de 100% pre-
sencial para todos no próximo 
ano”, reforçou.

As estatísticas e os dados dos 
rankings são importantes na 
busca pelo ensino de quali-
dade, porém, outras atitudes 
podem ser exploradas pelos 
estudantes. A Profa. Dra. Fa-
biane Ferraz Silveira Fogaça, 
psicóloga da UNITAU espe-

cialista em habilidades sociais 
e ansiedade de desempenho, 
explica que o aluno deve se 
atentar para as características 
do curso e verificar se elas se 
assemelham às suas expectati-
vas e realidades. 

“Algo importante é tentar 
conhecer o máximo possível 
sobre aquele curso: anos de 
formação, se tem uma parte 
prática ou se é mais teórica, 
campos de atuação, se é um 
curso com mercado para cida-
des pequenas ou uma profis-
são mais presente em grandes 
cidades”, disse.

A psicóloga também indica 
que os ingressantes permane-
çam atualizados sobre o curso 
durante os primeiros anos da 
graduação, para ampliar as 
possibilidades no mercado de 
trabalho, durante e após a sua 
formação. 

“Nos semestres iniciais, a 
participação em congressos 
também é interessante. Isso 
mostra ao aluno alguns cam-
pos profissionais em ascensão, 
inovações e campos emergen-
tes, que não estão tão presen-
tes na graduação”, recomenda.

 A professora ainda ressalta 
a necessidade da busca pelo 
desenvolvimento pessoal du-
rante o curso. “É interessante, 
quando possível, participar 
de uma orientação profissio-
nal, pois nela são trabalhadas 
as habilidades de resolver 
problemas e tomadas de deci-
sões. Assim, o aluno irá fazer 
uma escolha mais consciente 
sobre as suas características e 
a realidade da profissão”, diz.

A UNITAU segue com ins-
crições abertas para mais de 
30 cursos de Graduação (ex-
ceto Medicina) e Superior de 
Tecnologia nas áreas de Bio-
ciências, Exatas e Humanas. 
Confira o edital. A tradicional 
prova acontece em 5 de de-
zembro e será constituída por 
32 questões objetivas de múl-
tipla escolha e por uma reda-
ção. A Universidade também 
disponibiliza provas agenda-
das online. As inscrições po-
dem ser feitas no site unitau.
br/vestibular.

Arrecadação 
teve início 

nesta semana 
e seguirá 

até 14 
de dezembro. 

As doações 
podem ser 
entregues 
nos pontos 
instalados 

nas fábricas 
e na sede do 
Sindmetau

Manter e fortalecer a 
unidade dos me-
talúrgicos será o 

grande desafio para a direto-
ria do Sindmetau (Sindicato 
dos Metalúrgicos de Taubaté 
e Região) no mandato 2021-
2015. A avaliação é do presi-
dente da entidade, Cláudio 
Batista, o Claudião, que foi 
reeleito ao cargo. A cerimô-
nia de posse foi realizada no 
dia 18, na sede do Sindicato.

“Preservando a unidade, 
que construímos no primeiro 
mandato, conseguiremos su-
perar e ampliar nossas ações, 
além de implementar novos 
projetos”, afirmou Claudião, 
ressaltando que para o próxi-
mo período haverá a necessi-
dade de um grande trabalho 
de emancipação dos traba-
lhadores e trabalhadoras.

Uma das propostas para o 
novo mandato é o programa 
de formação para os dirigen-
tes sindicais e trabalhadores. 
“A luta por direitos começa 
com a emancipação da clas-
se trabalhadora e isso só será 
possível com uma formação 
para todos”, completou

ProGrama

O programa de formação do 
Sindmetau foi apresentado 
pelo secretário de Formação 
da entidade, Edenilson de 
Andrade Abreu, o Liu, du-
rante a solenidade de posse. 
Ele explicou que o curso terá 
início em fevereiro de 2022 
e seguirá até novembro de 
2023. A capacitação será divi-
dida em nove módulos, com 
o tema “Direito e Democra-
cia ao Longo da História e 
Instrumentos de Lutas”.

“Serão duas turmas de di-
rigentes sindicais. As aulas 
serão ministradas às terças e 
quintas-feiras, em dois perí-
odos, no auditório do Sindi-
cato. A capacitação terá uma 
carga de 240 horas para cada 
turma”, explicou Liu, res-
saltando que no final todos 
receberão um certificado de 
curso de extensão.

O programa terá como ma-
drinha a filósofa Marilena 
Chauí. A qualificação será 
formulada pelo Dieese (De-
partamento Intersindical de 
Estudos e Estatísticas Socio-
econômicas) e assessoria do 
Sindmetau. “Após a forma-
ção dos dirigentes sindicais, 
o objetivo é oferecer o proje-
to para os trabalhadores da 
base e sociedade.”

novos sECrETários

A diretoria executiva do 
Sindmetau, órgão máximo 
dentro da estrutura do Sin-
dicato, terá dois novos inte-
grantes. Odair Viriato, coor-
denador do Comitê Sindical 
de Empresa (CSE-Daido) é o 
novo secretário-geral adjun-
to. “Minha expectativa é das 
melhores. Espero contribuir 
para fazer o melhor pelos 
trabalhadores. Chego para 
somar neste mandato.”

Já Arnaldo Cesar Cabral, in-
tegrante do SUR-VW (Siste-
ma Único de Representação) 
na Volkswagen, é o novo 
secretário de Organização. 
“Sei que a minha secretaria 
tem um papel fundamental, 
pois como o próprio nome já 
diz, organização é extrema-
mente importante para as 
lutas futuras”.

indÚSTRiA

Desafios e metas do novo mandato 
do Sindemetau

Evento 
tem 

entrada 
gratuita 

e será 
realizado 
entre os 

dias 19 e 21 
de novembro
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Para celebrar uma das mais 
antigas tradições natalinas, a 
Galeria recreio, em apareci-
da, inaugura amanhã (25) às 
10h30, a exposição franciscana 
de Presépios “ele está no meio 
de nós”, que reúne diversas 
representações da Sagrada fa-
mília na Manjedoura, local em 
que, segundo a tradição católi-

Tradição: 
exposição em 

Aparecida celebra 
a arte da criação 

de presépios

ca, ocorreu o nascimento do Meni-
no Jesus.

a coleção faz parte do acervo do 
Seminário frei Galvão de Guaratin-
guetá e apresenta ao todo 18 con-
juntos, vindos de várias partes do 
brasil e do mundo.

Produzidas em diferentes técnicas 
e materiais, como papelão, porce-
lana, madeira, argila, papel machê 
e acrílico, as peças, ricas em deta-
lhes, também apresentam as carac-
terísticas regionais dos locais de 
origem, como fauna, flora, cores e 
elementos culturais. 

entre os destaques, há os presépios 
vindos da alemanha, angola, bélgi-
ca, bolívia, chile, filipinas, itália e 
México. entre os representantes na-
cionais, temos exemplares das cida-
des de belém/Pa, caruaru/Pe, São 
Paulo e do Vale do Paraíba, como 
Pindamonhangaba e taubaté.

a exposição franciscana de Presé-
pios “ele está no meio de nós” é 
gratuita e ficará aberta ao público 
na Praça de alimentação da Gale-
ria recreio, até o dia 6 de janeiro. a 
iniciativa tem o apoio da Secretaria 
Municipal de turismo.

a Galeria recreio está localizada ao 
lado esquerdo da basílica Velha, no 
centro histórico de aparecida. O lo-
cal é o principal acesso à Passarela 
da fé, que leva ao Santuário nacio-
nal de nossa Senhora aparecida. 

O horário de funcionamento é de 
segunda a quinta-feira das 7h às 
18h, sexta-feira e sábado das 7h às 
22h e domingo das 7h às 18h.

A ORIGEM DOS PRESÉPIOS

“Praesepium” é uma palavra latina 
que significa: lugar onde se recolhe 
o gado. na arte cristã, é a represen-
tação da gruta ou estábulo de belém 
onde Jesus nasceu, e das persona-
gens em torno do Menino, segundo 

os evangelhos de lucas e Mateus.

iluminado pela estrela-guia, o pre-
sépio pode constar simplesmen-
te de manjedoura com o Menino 
Jesus. Nele podem figurar Maria e 
José, o boi e o burro, o galo, os pas-
tores e seus cordeiros e ovelhas, e 
os reis Magos com seus presentes 
e camelos. 

figuras, personagens culturais e 
cenas regionais também podem ser 
encontradas ou servir de cenário.

a tradição de montar presépios ini-
ciou-se com São francisco de assis, 
no ano de 1223. foi com o desejo 
de “lembrar o menino que nasceu 
em belém, os apertos que passou, 
como foi posto num presépio, e ver 
com os próprios olhos como ficou 
em cima da palha, entre o boi e o 
burro”, que, na véspera do natal, 
em uma gruta em Greccio, francis-
co celebrou o nascimento do Meni-
no Jesus com seus irmãos e com os 
cidadãos, de forma única e original.
de lá para cá, a tradição da mon-
tagem do presépio natalino se di-
fundiu pelo mundo. foram os fran-
ciscanos os maiores divulgadores 
dessa arte de se montar e criar os 
presépios. 

cada artista e artesão, imbuído das 
culturas locais, regionais, e atento 
à diversidade dos povos, tem o seu 
modo original de fazer a represen-
tação desse acontecimento bíblico. 
de muitas formas, estilos, materiais 
e ornamentações, cada presépio 
possui características singulares.

nesta pequena e expressiva expo-
sição, com o compromisso de divul-
gar a tradição presepista, a Galeria 
recreio, o Seminário franciscano 
frei Galvão, de Guaratinguetá e a 
Secretaria Municipal de turismo de 
aparecida, se unem para oferecer a 
todos os peregrinos, devotos, visi-
tantes, cidadãos e apreciadores, al-
guns presépios oriundos do brasil 
e de outros países. 

A exposição “Ele está no meio de 
nós” é a expressão amorosa de 
Deus presente no Mistério da En-
carnação. Neste sentido, todos são 
convidados a contemplar o verda-
deiro espírito do Natal, bem como 
apreciar a beleza cultural presente 
em cada presépio.

SERVIçO

Exposição Franciscana de Presépios 
“Ele está no meio de Nós”

Abertura: 25/11 – às 10h30
Local: Galeria Recreio – 

Praça Nossa Sra. Aparecida 
Centro, Aparecida

NOVENA DE NATAL

O Santuário Nacional de Aparecida 
lançou o livro da Novena de Natal 
na celebração do Dia Oracional.

A Novena de Natal 2021 é um ro-
teiro oracional que auxilia os cató-
licos a viver o espírito natalino. Em 
2021, a novena tem por tema: “Em 
Belém nasce a família, santuário 
da vida”, que reflete sobre os va-
lores da família diante das adver-
sidades, a partir da perspectiva do 
Deus que escolheu nascer em uma 
família. 

A novena está em sintonia com o 
Ano especial dedicado à Família, 
anunciado pelo Papa Francisco, e 
vivenciado por toda a Igreja até o 
dia 26 de junho de 2022.

“A Novena de Natal traz nove en-
contros que irão nos provocar à 
oração e nos ajudar a celebrar bem 
o Natal, porque com certeza, cele-
brando bem o Natal do Senhor, nós 
todos estaremos sempre vivendo 
em união com Ele”, disse o Padre 
Fábio Evaristo.
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