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São Paulo já tem 
230 mil crianças 
cadastradas para 
receber a vacina 
contra a Covid

Testagem rápida 
para Covid e 

Influenza
O aumento de casos de 
contaminação pela varian-
te Ômicron e o surto de In-
fluenza (H3N2) colocou em 
discussão a segurança do re-
torno presencial ao trabalho, 
eventos e locais públicos, an-
tes restritos, e desencadeou 
uma alta procura pelos testes 
rápidos em farmácias e la-
boratórios. O procedimento 
realizado de forma simples 
e que apresenta o resulta-
do em 15 minutos, pode ser 
o caminho que garanta um 
melhor controle sobre a pos-
sibilidade de contaminação 
em empresas, e indústrias. 

A portaria publicada em no-
vembro de 2021 pelo Minis-
tério do Trabalho e Previdên-
cia, apoia que empregadores 
disponibilizem a testagem 
periódica aos funcionários 
como protocolo de mitigação 
de riscos de transmissão da 
doença no ambiente de tra-
balho. 

Os testes rápidos disponibi-
lizam o resultado em minu-
tos, tornando-se uma tria-
gem muito mais assertiva 
sobre pessoas que estejam ou 
não contaminadas, e isso de-
veria ser um recurso utiliza-
do não apenas por empresas, 
mas em eventos públicos, 
estabelecimentos de ensino 
e todos os lugares onde haja 
uma concentração maior de 
pessoas.

A testagem rápida tem sido o 
caminho tomado por empre-
sas de diversos portes para 
garantir um retorno seguro 
às atividades presenciais. O 
procedimento pode, inclu-
sive, contribuir com dados 
oficiais de contaminação, 
além de garantir o isolamen-
to de pessoas assintomáticas 
e que testam positivo, evi-
tando a proliferação da do-
ença. Cada empresa avalie a 
necessidade e periodicidade 
dos testes, segundo suas ca-
racterísticas de espaço físico 
e contingente populacional.  

Ministério do Trabalho 
recomenda testagem rápida 

para Covid e Influenza 
em trabalho presencial

Reportagem de Capa

Passadas 24 horas do anún-
cio da abertura do pré-ca-
dastro de vacinação para 
crianças de 5 a 11 anos em 
São Paulo, a plataforma Va-
cina Já registrou a marca de 
mais de 230 mil crianças ca-
dastradas com a média de 
160 registros por minuto. A 
página recebeu 324 mil aces-
sos apenas no primeiro dia 
em que o pré-cadastro foi 
disponibilizado. 

A plataforma foi desenvol-
vida pela Prodesp - empresa 
de Tecnologia do Estado de 
São Paulo e as Secretarias de 
Comunicação e da Saúde. 
O pré-cadastro é opcional e 
não é um agendamento, mas 
agiliza o atendimento nos 
locais de imunização, evi-
tando filas e aglomerações. 
Para cadastrar os filhos, os 
pais ou responsáveis de-
vem acessar o link (https://
www.vacinaja.sp.gov.br/), 
clicar no botão “Crianças até 
11 anos” e preencher o for-
mulário online.

São Paulo aguarda o envio 
de imunizantes pediátricos 
da Pfizer por parte do Mi-
nistério da Saúde, aprovado 
desde 16 de dezembro pela 
Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária), 
para que possa iniciar o pla-
no de vacinação do público 
infantil.

Saiba mais: 
gov.br/aquiebrasil
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Programa Laço 
Amarelo

A Secretaria de Mobilidade Urba-
na da Prefeitura de Taubaté está 
participando do programa Muni-
cípio Laço Amarelo do Observató-
rio Nacional de Segurança Viária 
(ONSV) e durante o mês de janeiro 
irá divulgar conteúdos com foco 
na conscientização para um trân-
sito mais seguro pela população.

Taubaté é um dos diversos muni-
cípios que se tornaram parceiros 
no programa Laço Amarelo, que 
tem realizado a disseminação de 

conteúdos que tratam da impor-
tância de um comportamento res-
ponsável, seguro e preventivo no 
trânsito a fim de reduzir os índi-
ces de acidentes, estabelecendo 
assim parcerias com diversas en-
tidades, órgãos, empresas e Pre-
feituras.

As ações relacionadas a seguran-
ça viária e através da Secretaria 
de Mobilidade Urbana se man-
tem engajada nos movimentos 
que contribuem para educação e 
informação, como a Semana Mu-
nicipal de Trânsito realizada na 
cidade no mês de dezembro e o 
Maio Amarelo, que em 2021 con-
tou com diversas lives educativas, 

que aconteceram também em par-
ceria com Observatório Nacional 
de Segurança Viária – ONSV e ou-
tros órgãos.

ConSCIênCIa

Rio Paraíba 
é tema de 
exposição 

a exposição fotográfica ‘rio a 
fora, rio a dentro – um olhar 
para o rio Paraíba do sul’ de-
sembarca no buriti Shopping 
Guará a partir desta quinta-
feira, dia 13, para uma tem-
porada de um mês, em Guara-
tinguetá. a mostra é gratuita 
e leva o visitante para a his-
tória, beleza e encanto do 
principal rio, que banha os 
estados de São Paulo, Minas 
Gerais e rio de Janeiro. 

com apoio da Secretaria de 
cultura e da lei aldir blanc, 
a exposição tem como obje-
tivo sensibilizar o olhar do 
espectador para a presença e 
importância das águas do rio 
Paraíba do Sul para os mora-
dores de Guaratinguetá e ci-
dades vizinhas.

a exposição conta com 16 
imagens registradas pelos 
fotógrafos Sandra resende e 
edgar de brito, entre 2020 e 
2021, e propõe ao público a 
reflexão sobre ‘quando foi a 
última vez que se olhou para 
o rio, com aquele olhar de 
verdade, como se fosse a pri-
meira vez?’. 

“Os fotógrafos querem cau-
sar no visitante, além de um 
deslumbramento pela beleza 
e poesia do rio, o despertar 
de uma consciência crítica 
para sua conservação e pro-
teção. é por isso que estamos 
recebendo essa exposição 
com muito carinho e respei-
to. O shopping também é lu-
gar para cultura e arte”, disse 
o coordenador de marketing, 
eduardo daltio. 

com uma uma extensão de 
1.137 km, o rio Paraíba do Sul 
corta 36 cidades no trecho 
paulista. ao todo são 189 ci-
dades, incluindo Minas Gerais 
e rio de Janeiro. na exposi-
ção, os visitantes poderão ver 
de perto imagens e cenas do 
cotidiano do principal rio que 
corta os municípios do Vale 
do Paraíba. 

“nossa proposta é chamar 
a atenção das pessoas para 
as infinitas paisagens que o 
rio nos oferece. ao longo do 
tempo, as pessoas acabam se 
acostumando com a presença 
do rio, que acaba ficando des-
percebido no dia a dia”, disse 
a fotógrafa Sandra.  “Quere-
mos que as pessoas parem 
por um instante para apreciar 
o rio e lembrar da importân-
cia dele em nossas vidas”, 
completou edgar.
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O PIB (Produto Interno Bru-
to) da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) 

apresentou, no terceiro trimestre do 
ano passado, um recuo de 3,2%. Os 
dados foram divulgados nesta sema-
na pela Fundação Seade.

De acordo com os números, o recuo 
aconteceu na comparação com o se-
gundo trimestre do ano passado, já 
descontados os efeitos sazonais. No 
Estado de São Paulo, a queda no PIB 
do Vale do Paraíba foi a quarta maior. 
Quem teve o maior recuo no período, 
segundo o Seade, foi a Região Metro-
politana de Marília, que teve queda 
de 6,3%.

Na sequência aparece a região admi-
nistrativa de Bauru, com um decrés-
cimo de 4%, seguida pela RA Central, 
que teve um recuo de 3,6%, ficando à 
frente da região do Vale do Paraíba.

Além das regiões com as principais 
quedas no período, os dados do Sea-
de apontaram que outras nove locali-
dades do Estado também tiveram di-
minuição no PIB na comparação com 
o trimestre anterior.

Na continuação da lista aparecem as 
regiões de Araçatuba (-3,1%), Bar-
retos (-2,8%), São José do Rio Preto 
(-2,4%), Presidente Prudente (-1,7%), 
Sorocaba (-0,8%), Região Metropo-
litana de São Paulo (-0,8%), Itapeva 
(-0,6%), Registro (-0,5%) e Franca 
(-0,2%).

Por outro lado, somente três regiões 
do Estado tiveram evolução positiva 
no PIB no terceiro trimestre de 2021. 
O maior aumento foi observado em 
Ribeirão Preto: 1,2%. Em seguida 
aparece as regiões de Santos, no li-
toral sul, com 1%, e a de Campinas, 
com elevação de 0,9%.

O estudo da Fundação Seade mos-
trou ainda que que o PIB do Estado 

de São Paulo, no índice anualizado, 
teve acréscimo de 7,1% em decorrên-
cia dos resultados nos setores da in-
dústria (8,1%), dos serviços (7,2%) e 
recuo na agropecuária (-3,9%).

Na Região Metropolitana de São Pau-
lo, no acumulado dos últimos quatro 
trimestres, a economia apresentou 
crescimento de 6,6%, com resultados 
positivos nos setores da indústria 
(9,8%) e serviços (6,6%) e queda na 
agropecuária (-2,0%).

No interior paulista, os destaques na 
expansão nos últimos doze meses fo-
ram as regiões de Campinas (9,9%), 
Bauru (9,7%) e Sorocaba (9,6%).

Na comparação do 3º trimestre de 
2021 com o mesmo período do ano 
anterior, a economia obteve aumen-
to foi 4,0%, já com ajuste sazonal. 
Os melhores resultados econômicos 
registrados foram nas regiões de So-
rocaba (7,7%), Bauru (6,8%) e Santos 
com aumento de 6,7%.

REGIÃO

PIB do Vale do Paraíba recuou 
3,2% no terceiro trimestre de 2021
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A cidade de Taubaté 
fechou 2021 com um 
crescimento de 29% 
no valor do repasse 

feito pelo Governo do Estado 
referente ao ICMS (Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias e 
Serviços). Os dados fazem parte 
do levantamento feito pela Se-
cretaria da Fazenda e Planeja-
mento de SP.

Segundo os números, o muni-
cípio arrecadou, de janeiro a 
dezembro do ano passado, R$ 
270,383 milhões em ICMS. Em 
2020, no mesmo período, a arre-
cadação foi de pouco mais de R$ 
209,4 milhões.

O montante obtido pelo muni-
cípio ao longo de 2021 também 
foi o maior repasse em 12 meses 
já recebido pela cidade desde o 
início da série histórica, em 2021. 
Foi também o terceiro ano con-
secutivo em que Taubaté ultra-
passou R$ 200 mi arrecadados.

Antes de 2019, 2020 e 2021, a ci-
dade já havia ultrapassado esse 
valor em uma outra ocasião: em 
2013, quando a Secretaria da Fa-
zenda do Estado apontou um re-
passe total de R$ 212,9 milhões.

No ano passado, o maior repas-
se recebido pelo município de 
Taubaté em um mês foi em mar-
ço, quando o Estado transferiu 
aos cofres públicos o valor de R$ 
30,8 milhões. Essa foi também a 
única vez que a cidade recebeu 
mais de R$ 30 mi em um mês em 
2021.

Nos outros meses, Taubaté re-
cebeu os seguintes repasses: R$ 
20,282 milhões em janeiro, R$ 
13,338 milhões em fevereiro, R$ 
17,5 milhões em abril, R$ 19,981 
milhões em maio, R$ 22,8 mi-
lhões em junho, R$ 21,979 mi-
lhões em julho, R$ 26,659 milhões 
em agosto, R$ 20,743 milhões em 
setembro, R$ 23,558 milhões em 
outubro, R$ 28,993 milhões em 
novembro e R$ 23,719 milhões 
em dezembro.

Novo aNo

Na última terça-feira (11), Tauba-
té recebeu o primeiro repasse do 
ICMS em 2022. De acordo com 
os números divulgados pela Pas-
ta, o município recebeu R$ 8,140 
milhões neste ano, sendo que R$ 
4,177 milhões foram creditados 
no dia 4 de janeiro – valor refe-
rente ao que sobrou de 2021 –, 
enquanto que, na última terça, 
foram R$ 3,963 mi.

Em todo o Estado, a Secreta-
ria da Fazenda e Planejamento 
transferiu R$ 607,5 milhões aos 
caixas dos 645 municípios pau-
listas. O depósito é referente ao 
montante de ICMS arrecadado 
entre 3 e 7 de janeiro.

Os valores correspondem a 25% 
da arrecadação do imposto, que 
são distribuídos às administra-
ções municipais com base na 
aplicação do Índice de Participa-
ção dos Municípios (IPM) defi-
nido para cada cidade.

Em janeiro, a estimativa é trans-

ferir para as prefeituras do Esta-
do o total de R$ 3,52 bilhões em 
repasses de ICMS. Os depósi-
tos semanais são realizados por 
meio da Secretaria, sempre até o 
segundo dia útil de cada sema-
na, conforme previsto em lei.

Região

Na RMVale (Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), Taubaté só ficou atrás de 
São José dos Campos. Segundo 
dados oficiais, o município jose-
ense arrecadou pouco mais de 
R$ 972,6 milhões entre janeiro e 
dezembro do ano passado.

Além de São José e Taubaté, ou-
tros três municípios do Vale do 
Paraíba tiveram repasses acima 
de R$ 200 milhões. Jacareí arre-
cadou, em 12 meses, R$ 259,9 
milhões, enquanto que Caragua-
tatuba, no litoral norte, registrou 
um montante arrecadado de R$ 
244,1 milhões. Pindamonhanga-
ba, por sua vez, ultrapassou os 
R$ 205,2 milhões recebidos no 
ano passado.

arrecadação do ICMS subiu 29% em 2021
Município de Taubaté passou de R$ 209,4 milhões recebidos em 2020 para quase R$ 270,4 mi no mesmo período do ano passado

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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SESC apresenta o filme 
“Doutor Gama”
Os amantes da sétima arte terão a oportuni-
dade de assistir hoje, sexta-feira (14) no SESC 
Taubaté a exibição do filme “Doutor Gama”, 
um longa metragem produzido pelo taubate-
ano Jeferson De.

Os ingressos são limitados e as reservas po-
dem ser feitas através do telefone (12) 3634-
4000. A entrada é franca e a exibição está pro-
grada para iniciar às 19h.

O SESC Taubaté está localizado à Av. Eng. Mil-
ton de Alvarenga Peixoto, 1264 - no Bairro Es-
planada Santa Terezinha

SINOPSE

Doutor Gama é a cinebiografia de Luiz Gama, 
um dos personagens mais importantes da his-
tória brasileira.  Nascido livre, Gama foi ven-
dido como escravo aos 10 anos de idade pelo 
pai. Mesmo como escravo, se alfabetizou, es-
tudou, conquistou sua própria liberdade e se 
tornou um respeitado advogado abolicionista. 
Por meio das leis, Doutor Gama libertou mais 
de 500 escravos nos tribunais da corte.

INCLUsÃO

Habitação e ação social: Mesa Taubaté 
e entrega de escrituras

A Prefeitura de Taubaté 
desenvolveu impor-
tantes trabalhos na 

área social ao longo de 2021 
e se destacou, principalmen-
te, com a entrega de aproxi-
madamente 600 escrituras de 
conjuntos habitacionais de in-
teresse social e com o projeto 
“Mesa Taubaté”, que inclui 
a distribuição de sopas aás 
pessoas em situação de vul-
nerabilidade social; a arreca-
dação de alimentos no Feirão 
do Automóvel; e a criação de 
vagas para cursos gratuitos 
de aprimoramento gastronô-
mico.

A entrega de escrituras come-
çou em agosto e já beneficiou 
cerca de 600 famílias em mais 
de 15 bairros. Os processos de 
regularização fundiária des-
ses conjuntos habitacionais 
foram iniciados em 2013 e 
essas moradias foram criadas 
ao longo dos últimos 30 anos. 

Já foram beneficiados mora-
dores dos seguintes bairros: 
Parque Três Marias, Água 
Quente I, II e III, Bardan, Ce-
cap IV, José Pereira Coelho, 
Jardim América I e II, Belém, 
Granjas Panoramas, Jardim 
das Américas, Canuto Bor-
ges, Vila Prosperidade, Par-
que dos Bandeirantes, Vila 
Bela e Parque Urupês.

Outro trabalho de grande 
importância para é o Projeto 
“Mesa Taubaté” que já dis-
tribuiu mais de 160 mil sopas 
nos bairros Cecap, Três Ma-
rias, Água Quente, Vila Apa-

recida, Chácara São Silvestre 
e São Gonçalo. A iniciativa é 
uma parceria entre o Fundo 
Social de Solidariedade, a Se-
cretaria de Desenvolvimento 
e Inclusão Social e lideran-
ças comunitárias dos bairros 
atendidos. 

O projeto foi iniciado em 
maio no Cecap, durante o pe-
ríodo de crise agravado pela 
pandemia, e foi estendido 
para mais 5 bairros, chegando 
a 1.200 sopas produzidas dia-
riamente na Cozinha Piloto.

Alguns dos alimentos utiliza-
dos nas sopas são arrecada-
dos no Feirão do Automóvel 
Mesa Taubaté, realizado todo 
domingo no Mercatau, e que 
já arrecadou cerca de 20 tone-
ladas de alimentos. A ação, 
já arrecadou até o momento 
quase 10 toneladas de arroz, 
5.530,5 kg de macarrão, 3.642 
kg de feijão e mais 352 kg de 
alimentos diversos

Com o objetivo de alimentar, 
educar e estimular a geração 
de renda, o Projeto “Mesa 
Taubaté” criou no segundo 
semestre de 2021 300 vagas 
para cursos de aprimora-
mento gastronômico em uma 
parceria com o SESI. Os bair-
ros Cecap, Vila Aparecida e 
São Gonçalo já receberam a 
unidade móvel, onde foram 
ministradas as aulas. Os be-
neficiados com essa iniciativa 
puderam fazer cursos de: Re-
aproveitamento integral de 
alimentos, Pães, Bolos, Mar-
mita fit e Bolo de pote.

Entrega de 

aproximada-

mente 600 

escrituras de 

conjuntos 

habitacionais, 

projeto 

“Mesa Taubaté” 

e a criação 

de vagas para 

cursos 

gratuitos 

estão entre as 

principais ações 

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) 
aprovou todas as 

normas que valerão para as 
eleições gerais de 2022, in-
cluindo aquelas referentes 
à propaganda eleitoral. En-
tre as principais novidades 
está o endurecimento das 
regras relativas à produção 
e compartilhamento de in-
formações inverídicas so-
bre candidatos, partidos e o 
próprio processo eleitoral.

Tais condutas já eram ve-
dadas e coibidas pela Jus-
tiça Eleitoral, mas a nova 
resolução prevê a respon-
sabilização penal mais se-
vera para quem espalhar 
desinformação.

Quem divulgar, na propa-
ganda eleitoral ou durante 
a campanha, fake news so-
bre candidatos e partidos, 
estará sujeito à pena de de-
tenção de dois meses a um 
ano, além de multa.

A mesma pena se aplica a 
quem produz, oferece ou 
vende vídeo com conteúdo 
inverídico acerca de parti-
dos ou candidatos. A puni-
ção é acrescida de um terço 
se a conduta for praticada 
por meio de rádio, televi-
são ou redes sociais.

Pena ainda maior – de dois 
a quatro anos de prisão 
e multa de R$ 15 mil a R$ 
50 mil – está prevista para 
quem contratar terceiros 
com a finalidade de emitir 
mensagens ou comentários 
na internet para ofender a 
honra ou desabonar a ima-

gem de candidato, partido 
ou coligação.
A resolução ainda deixa ex-
plícito ser proibida a divul-
gação e compartilhamento 
de fatos sabidamente in-
verídicos ou gravemente 
descontextualizados que 
atinjam a integridade do 
processo eleitoral.

“Eventuais mentiras espa-
lhadas intencionalmente 
para prejudicar os proces-
sos de votação, de apura-
ção e totalização de votos 
poderão ser punidos com 
base em responsabilida-
de penal, abuso de poder 
e uso indevido dos meios 
de comunicação”, alertou 
o TSE.

Segue também vedado o 
disparo em massa de co-
municações via aplicativos 
de mensagens instantâne-
as, embora seja possível 
contratar o impulsiona-
mento de conteúdo na in-
ternet, desde que o serviço 
seja contratado junto a em-
presas cadastradas no TSE.

Showmício

Segue vedada ainda a reali-
zação, de forma presencial 
ou transmissão pela inter-
net, dos chamados show-
mícios – eventos culturais 
com o objetivo de promo-
ver candidatos ou partidos. 
Contudo, fica permitida 
a realização de shows e 
eventos com objetivo de 
arrecadar recursos de cam-
panha, desde que não haja 
pedido de votos.

pOLÍTICA

Eleições 2022: novas regras para 
a propaganda eleitoral

Entre as 
principais
novidades 

está o 
endurecimento 

das regras 
relativas à 
produção e 
comparti-

lhamento de 
informações 
inverídicas 

sobre 
candidatos, 

partidos 
e o próprio 
processo 
eleitoral
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esportes

Taubateana de nascimento, Helena defenderá o clube 
de sua cidade natal

Série A2: vendas 
de cadeiras cativas

A diretoria do Esporte Clube Taubaté deu 
início às vendas das cadeiras cativas do es-
tádio Joaquinzão para os jogos do Burro da 
Central na próxima edição do Campeonato 
Paulista da Série A2 que começará no dia 
26 de janeiro.

Os valores são: R$450,00 (uma cadeira) e 
R$800,00 (duas cadeiras). Os interessa-
dos podem entrar em contato com a àrea 

comercial do clube através dos telefones 
(12) 99178-6563 e (12) 99122-9696.

CONFIRA A RELAçãO DE JOGOS DO BURRO 
DA CENTRAL NO JOAqUINzãO 

NO TORNEIO:

26/01 – 19h – Taubaté x Oeste
02/02 – 19h – Taubaté x Linense
09/02 – 19h – Taubaté x Red Bull

16/02 – 19h – Taubaté x Velo Clube
26/02 – 18h30 – Taubaté x Juventus

05/03 – 18h30 – Taubaté x Primavera
12/03 – 18h30 – Taubaté x 

XV de Piracicaba

FUTEBOL

FUTEBOL FEMININO

Primeiras novidades para 2022

A Associação Des-
portiva Taubaté se-
gue trabalhando na 

montagem da equipe que 
disputará nesta tempora-
da de 2022 o Campeonato 
Brasileiro da Série A3 e o 
Campeonato Paulista. O 
clube já confirmou o nome 
de quatro contratações re-
alizadas pela diretoria. São 
elas a meia-campista He-
lena (foto abaixo) e as ata-
cantes Aline, Tábata Vieira 
e Keke. Conheça as jogado-
ras:

. HELENA: Taubateana de 
nascimento, a atleta chegou 
a atuar pelos times de base 
do Taubaté e agora em 2022 
terá a oportunidade de de-
fender a equipe adulta de 
sua cidade natal. Ao lon-
go da carreira, Helena jo-
gou por equipes como São 
José/SP, CRESSPOM/DF 
e por último na temporada 
de 2021 o Pinda SC/SP

. ALINE: Nome de destaque 
com a camisa taubateana 
em sua primeira passagem 
pelo clube entre os anos de 
2012 e 2016, é também uma 
das recordistas de partidas 
e gols pelo Taubaté. A atle-
ta já atuou por times como 
Portuguesa/SP, Foz Cata-
ratas/PR, São Francisco/
BA, 3B/AM, São José/SP 
e Cruzeiro/MG. Fora do 
país, defendeu o Spartak 
Subotica, da Sérvia, onde 
teve a oportunidade de dis-
putar a UEFA Champions 
League Feminina. 

O último time da atacante 
também foi o Pinda SC/SP.

. TÁBATA VIEIRA: pos-
sui grande experiência no 
futebol de Minas Gerais, 
onde foi campeã estadual 
por três diferentes clubes: 
do Atlético Mineiro, San-
ta Cruz e América, além 
de um vice-campeonato 
pelo Ipatinga e a artilha-
ria da competição no ano 
de 2018. Em Minas Gerais, 
também foi campeã de 
torneios como a Taça Belo 
Horizonte e a Copa Cente-
nário. Em 2019, a atacante 
defendeu o Palmeiras, inte-
grando o time que foi cam-
peão da Copa Paulista. Em 
2021, Tábata Vieira atuou 
pelas equipes do Real Ari-
quemes/RO e União/RN, 
sendo campeã estadual por 
ambas.

A atacante também atuou 
fora do Brasil, defendo a 
equipe da University of 
Texas at Brownsville dos 
Estados Unidos, onde foi 
campeã da RRCA NAIA 
Regular Conference e da 
RRCA NAIA Conference 
Tournament.

. KEKE: a atleta de 23 anos 
construiu sua carreira no 
futebol de Minas Gerais, 
onde atuou nas últimas 
temporadas em clubes 
como América e Ipatinga. 
Terá a primeira oportuni-
dade de atuar no Estado de 
São Paulo.

CATEGORIAs DE BAsE

Copa São Paulo: 
Taubaté enfrenta o Botafogo
no estádio do Joaquinzão

Caíque Toledo/EC Taubaté

Garotos do Burro da Central buscam avançar a fase Oitavas de Final da competição

Na manhã de hoje 
(14), a equipe 
Sub20 do Espor-

te Clube Taubaté volta a 
campo para mais um com-
promisso pela Copa São 
Paulo de Futebol Junior. 

A partir das 11h, os meni-
nos do Burro da Central 
enfrentam no estádio do 
Joaquinzão o Botafogo/
RJ em confronto que vale 
vaga para fase Oitavas de 
Final da competição.

“Ficamos felizes em vol-
tar a jogar na nossa casa 
e com o apoio da torcida. 
Será mais uma grande 
partida. Temos que ter a 
mesma disciplina e orga-
nização tática que estamos 
apresentando durante o 
campeonato”, comentou 
o técnico Harley Dias.

Para o jogo, o treinador 
taubateano poderá ser 
obrigado a realizar algu-

mas alterações na equipe 
titular. Os atacantes Par-
dal e Thiago Patto e o la-
teral esquerdo Romero 
foram substituídos lesio-
nados no jogo da última 
quarta-feira (12) diante 
do XV de Piracicaba e não 
tem presenças confirmas 
para a partida de hoje.

Este será o segundo con-
fronto entre Taubaté e Bo-
tafogo/RJ na competição. 
Os times jogaram no úl-
timo dia 9 de janeiro, em 
partida válida pela Fase 
de Grupos, com triunfo 
dos cariocas pelo placar 
de 2x0. A partida de hoje 
terá transmissão ao vivo 
para todo país através do 
canal SporTV.

Quem vencer o jogo en-
frentará no domingo (16), 
já pela Fase de Oitavas 
de Final, o ganhador da 
partida entre Corinthians 
e Resende/RJ que se en-

frentam hoje, às 21h45, 
em São José dos Campos.

Ficha Técnica – 
Taubaté x Botafogo
Data: 14/01/2022
Local: Joaquinzão

Horário: 11h Árbitro: Pietro 
Dmitrof Stefanelli

Árbitros auxiliares: 
Fabrício da Silva Costa 

e Denis Matheus 
Afonso Ferreira

Taubaté: João Pedro; João 
Salles, Lucas Minhoca, 
Zé Roberto e Romero 

(Ronald); Ygor, Peloggia 
e Sapata; Pardal (Gusta-

vo), Thiago Patto 
(Kayque) e Garcez – 
Técnico: Harley Dias

Botafogo/RJ: Mauricio, 
Wendell Lessa, Carlos 

Henrique, Ewerton e Je-
ffinho; Kawan, Liberato, 
Raí e Maranhão, Kauê e 

Gabriel Tigrão – Técnico: 
Ricardo Resende

Rafael Citro
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DECRETO Nº  15205 , DE 3  DE  JANEIRO  DE 2022 
Disciplina a suspensão do expediente nas repartições públicas municipais no exercício de 2022  
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e,  
CONSIDERANDO que no ano de 2022 o calendário aponta 2 feriados em terças (4/10 e 15/11) e 2 em 
quintas-feiras (21/04 e 16/06);  
CONSIDERANDO que o fechamento das repartições públicas municipais nos dias anteriores e 
posteriores a tais feriados, propiciará aos servidores melhor aproveitamento dos dias de repouso;  
CONSIDERANDO que a adoção dessa medida deverá ser feita sem redução no número global das horas 
de trabalho, de forma a não acarretar prejuízo para o bom andamento dos serviços;  
D E C R E T A: 
Art. 1º Ficam suspensos os expedientes nas unidades públicas municipais nas seguintes datas:  
Dia 22/04 - Sexta-feira 
Dia 17/06 - Sexta-feira 
Dia 03/10 - Segunda-feira 
Dia 14/11 - Segunda-feira 
Art. 2º Os servidores municipais beneficiados com a medida prevista no art. 1º, durante o período de 
17/01/2022 a 19/07/22, terão seu horário normal de trabalho acrescido de 15 (quinze) minutos 
diariamente, a título de compensação, no final da jornada vespertina.  
§ 1º Excetuam-se do disposto no caput deste artigo a Direção das Unidades de Ensino, os Professores de 
Educação Infantil, Professores I e III, Monitores e Instrutores que atuam junto às Unidades Educacionais 
de atendimento em tempo integral, lotados na Secretaria de Educação, que compensarão, em 
conformidade com datas a serem definidas no calendário escolar único, da Rede Municipal de Ensino.  
§ 2º A compensação do horário de trabalho dos servidores com carga horária inferior a quarenta horas 
semanais será de oito minutos diários, devidamente administrada pelo respectivo Secretário a que estão 
subordinados.  
§ 3º A compensação deverá ser efetuada de forma contínua e ininterrupta para todos os servidores 
municipais, observado o respectivo registro de ponto.  
Art. 3º Excetuam-se, também, do disposto nos arts. 1º e 2º do presente Decreto as seguintes unidades, as 
quais, por desenvolverem serviços que não podem sofrer solução de continuidade, deverão observar o 
horário normal de trabalho:  
a) Pronto Socorro Municipal e Pronto Socorro Infantil; 
b) Prontos Atendimentos da Municipalidade;  
c) Serviço de Verificação de Óbito; 
d) Guarda Municipal; 
e) Serviço de Cemitério; 
f) Serviço Funerário Municipal;  
g) Serviço de Limpeza Urbana;  
h) Mercado Municipal;  
i) Centro de Controle de Migração; 
j) Abrigo Temporário – Casa Transitória.  
Paragrafo único. Aos motoristas que atuam junto às diversas unidades acima relacionadas, aplica-se o 
disposto no caput do presente artigo.  
Art. 4º As Secretarias de Obras, de Saúde, de Serviços Públicos, de Segurança Pública e de Mobilidade 
Urbana, ficam obrigadas a manter pessoal de plantão nas datas indicadas no art. 1º e no art. 2º, para 
manter as emergências e/ou serviços normais, de acordo com as necessidades.  
Art. 5º  As Secretarias desta Municipalidade, regrarão por meio de portaria própria, eventuais exigências 
de trabalhos emergenciais, bem como casos omissos deste decreto. 
Art. 6º Caberá à Chefia de cada Unidade verificar o exato cumprimento das disposições do presente 
Decreto.  
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Prefeitura Municipal de Taubaté,  3  de  janeiro    de 2022, 383º da fundação do Povoado e 377º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila.  
 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR  
Prefeito Municipal  
JOSÉ ANTUNES PEREIRA NETO 
Diretor do Departamento de Administração 
Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais,  3 de janeiro  de 2022.  
PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR 
Diretor do Departamento Técnico Legislativo  
JOSÉ AFONSO LOBATO 
Secretário de Governo e Relações Institucionais  
 
DECRETO  Nº 15206, DE 10 DE  JANEIRO  DE  2022 
Dispõe sobre o montante de recursos a ser destinado para o pagamento excepcional do complemento 
remuneratório aos profissionais da educação básica em efetivo exercício. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes na Lei n. 5.694, de 21 de dezembro de 2021, 
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica estabelecido, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 5.694, de 21 de 
dezembro de 2021, o valor global de R$ 10.505.813,18  (dez milhões, quinhentos e cinco mil, oitocentos 
e treze reais e dezoito centavos) destinado ao pagamento do complemento remuneratório, em caráter 
excepcional, aos profissionais da educação básica em efetivo exercício, para fins de cumprimento do 
disposto no inciso XI, do art. 212-A, da Constituição Federal. 
Art. 2º Os critérios que deverão ser utilizados para o pagamento, em caráter excepcional, do complemento 

remuneratório são os estabelecidos na Lei nº 5.694, de 21 de dezembro de 2021. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 10  de janeiro de 2022, 383º da fundação do Povoado e 377º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
GABRIELA ANTONIA CORRÊA DA SILVA 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 
RESP. PELO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais,  10  de janeiro de 2022. 
JOSÉ AFONSO LOBATO 
SECRETÁRIO DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO LEGISLATIVO 
 
PORTARIA  Nº 191 , DE  13  DE  JANEIRO   DE    2022 
JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR,  PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Exonerar, com fundamento no disposto no Artigo 104, § 1º, inciso II – letra “b”, da Lei Complementar nº 
001, de 04 de dezembro de 1990, o servidor  TAUAN LIMA DE ASSUNCAO – matrícula: 46319, do 
cargo de Braçal – Ref. “18-a”, lotado na Secretaria de Serviços Públicos, por não terem sido satisfeitas as 
condições do estágio probatório estabelecido pelo Artigo 41 da Constituição Federal, com nova redação 
dada pelo Artigo 6º da Emenda Constitucional nº19, de 04 de junho de 1998, conforme avaliações 
especiais de desempenho levadas a efeito nos termos do Decreto Municipal nº 13.414, de 29 de setembro 
de 2014, alterado pelos Decretos Municipais nº 13.755, de 04 de março de 2016, nº 14.419, de 16 de 
Janeiro de 2019 e nº 14.771, de 22 de Julho de 2020 e constantes do Processo Administrativo nº 
47260/2019. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  13   de  janeiro  de  2022, 384ª da fundação do Povoado e 377a da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIAS DE EXONERAÇÃO 

 
PORTARIA DRH nº.  04   de  11  de  janeiro  de  2022 
JOSE ANTUNES PEREIRA NETO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 8.479, de 08/05/97 
RESOLVE: 
Exonerar, a pedido e a contar de 04/01/2022, o(a) servidor(a) Jonatas Moreira de Moura, titular do cargo 
de Escriturário, lotado na Secretaria de Saúde. 
(Proc. nº. 1835/2022.) 
JOSE ANTUNES PEREIRA NETO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
PORTARIA DRH nº.  05   de  11  de  janeiro  de  2022   
JOSE ANTUNES PEREIRA NETO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 8.479, de 08/05/97 
RESOLVE: 
Exonerar, a pedido e a contar de 03/01/2022, o(a) servidor(a) Lisiane Vargas, titular do cargo de Médica 
Especialista, lotado na Secretaria de Saúde.  
(Proc. nº. 1839/2022.) 
JOSE ANTUNES PEREIRA NETO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
PORTARIA DRH nº.  06   de  11  de  janeiro  de  2022   
JOSE ANTUNES PEREIRA NETO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 8.479, de 08/05/97 
RESOLVE: 
Exonerar, a pedido e a contar de 04/01/2022, o(a) servidor(a) Luciana Maria Resende de Andrade, titular 
do cargo de Inspetor de Alunos, lotado na Secretaria de Educação.  
(Proc. nº. 1840/2022.) 
JOSE ANTUNES PEREIRA NETO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
PORTARIA DRH nº.  07   de  11  de  janeiro  de  2022   
JOSE ANTUNES PEREIRA NETO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 8.479, de 08/05/97 
RESOLVE: 
Exonerar, a pedido e a contar de 04/01/2022, o(a) servidor(a) Maria Leticia Freitas, titular do cargo de 
Técnico de Enfermagem ESF, lotado na Secretaria de Saúde.  
(Proc. nº. 1851/2022.) 
JOSE ANTUNES PEREIRA NETO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
PORTARIA DRH nº.  08   de  11  de  janeiro  de  2022   
JOSE ANTUNES PEREIRA NETO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 8.479, de 08/05/97 
RESOLVE: 
Exonerar, a pedido e a contar de 04/01/2022, o(a) servidor(a) Roseli Alves da Paixão Martimiano, titular 
do cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotado na Secretaria de Saúde.  
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(Proc. nº. 1859/2022.) 
JOSE ANTUNES PEREIRA NETO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
PORTARIA DRH nº.  09   de  11  de  janeiro  de  2022   
JOSE ANTUNES PEREIRA NETO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 8.479, de 08/05/97 
RESOLVE: 
Exonerar, a pedido e a contar de 03/01/2022, do cargo de Motorista, o (a) servidor (a) Valdinei Cursino 
de Souza, lotado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, portador do RG: 23.705.759-1 e 
CPF: 138.477.288-06, matricula: 46.299, servidor(a) público(a) municipal admitido(a) em 26/12/2018 
com vacância do cargo de Agente Fiscal de Transporte Público solicitada em 04/03/2020, para tomar 
posse do cardo de Motorista através da portaria nº 94 de 22 de janeiro de 2020 nos termos do Artigo 99 § 
1º inciso I e inciso VII do Artigo 104 da Lei Complementar nº 001 de 04 de Dezembro de 1990.  
(Proc. nº. 1861/2022) 
JOSE ANTUNES PEREIRA NETO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso 
Público nº 001/2018, para o cargo de Medico Especialista – Psiquiatria para comparecer 
IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 20/01/2022 – Quinta-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 
17h, MEDIANTE AGENDAMENTO. O agendamento deve ser realizado através do telefone 3625-5130. 
O não comparecimento caracterizará desistência. 
Nome CPF Classificação 
GEORGE YURI DE OLIVEIRA 369.191.728-36 3 

 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso 
Público nº 007/2018, para o cargo de Agente de Transito para comparecer IMPRETERIVELMENTE até 
o próximo dia 20/01/2022 – Quinta-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 17h, MEDIANTE 
AGENDAMENTO. O agendamento deve ser realizado através do telefone 3625-5130. O não 
comparecimento caracterizará desistência 
Nome CPF Classificação 
BRUNO BARBOSA DE CAMARGO 300.971.968-00 7 
DENIS BARBOSA SILVA 337.108.738-78 8 
WILLIAM LAZARINI RAMOS 383.129.898-03 9 
ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA SILVA 283.714.978-06 10 
IRAN ELIAS DE CARVALHO RAMOS 407.036.028-02 11 

 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso 
Público nº 009/2019, para o cargo de Agente Fiscal de Transporte Publico para comparecer 
IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 20/01/2022 – Quinta-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 
17h, MEDIANTE AGENDAMENTO. O agendamento deve ser realizado através do telefone 3625-5130. 
O não comparecimento caracterizará desistência. 
Nome CPF Classificação 
GLAYDSON FERREIRA DE MORAIS 418.321.938-88 6 
ROBERTO CAVALHEIRO 098.407.988-20 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso 
Público nº 009/2019, para o cargo de Arquiteto para comparecer IMPRETERIVELMENTE até o próximo 
dia 20/01/2022 – Quinta-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 17h, MEDIANTE AGENDAMENTO. O 
agendamento deve ser realizado através do telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará 
desistência. 
Nome CPF Classificação 
LUCIANA MARIA FERREIRA DAS CHAGAS 310.336.238-22 6 

 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso 
Público nº 012/2019, para o cargo de Atendente de Consultório Dentário para comparecer 
IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 20/01/2022 – Quinta-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 
17h, MEDIANTE AGENDAMENTO. O agendamento deve ser realizado através do telefone 3625-5130. 
O não comparecimento caracterizará desistência. 
Nome CPF Classificação 
LUCIANA MARIA FERREIRA DAS CHAGAS 310.336.238-22 7 

 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA o candidato abaixo relacionado, com referência no 
Concurso Público nº 009/2019, para a função de Orientador Social, para contratação em caráter 
temporário, para comparecer IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 19/01/2022 – Quarta-feira, na 
Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da 
CTI, nesta cidade, das 08h às 17h, mediante agendamento. O agendamento deve ser realizado através do 
telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência da vaga temporária ofertada. 
Nome CPF Classificação 
RICARDO GOUVEA PEDROZA 352.468.698-22 37 

Publicado novamente por haver incorreções. 
 
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0128/2021 
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: SOFTPARK 
INFORMÁTICA LTDA PROCESSO: 6.847/2021 ASSINATURA: 17/12/2021 OBJETO: PRORROGAR 
O CONTRATO CELEBRADO EM 16/04/2021 E ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA EM 23/04/2021 
VALOR: R$ 1.434.969,96 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES MODALIDADE: DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº. 0031/2021 FUNDAMENTO LEGAL: EM FACE DO PERMITIDO NO ARTIGO 57 
§1º INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES 
 
. PROCESSO Nº. 70.385/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 201/21 
D E S P A C H O :  Ratifico o objeto do presente processo em favor da firma NUTRICIONALE 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., no valor total de R$ 1.104,00 (Um mil, cento e quatro reais), com 
base no parecer da Procuradoria Geral do Município da Prefeitura Municipal de Taubaté e conforme art. 
24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, para aquisição de leite UHT integral zero 
lactose; 
P.M.T., aos 23/12/2021 
ADRIANA LUCCI MUSSI  
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 
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Prefeitura MuniciPal  de laGOinha

ATOS OFICIAIS

www.lagoinha.sp.gov.br

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO. P.A. Nº 95-2021 
– P.E Nº 32-2021. O prefeito Municipal da Prefeitura 
Municipal de Lagoinha-SP, comunica a licitação para 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO HOSPITALAR, CONFORME AS ESPECIFI-
CAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO 
DE REFERÊNCIA com data de realização: 18/01/2022 
ÀS 09:30 horas foi SUSPENSA. Informações tel. (12) 
3647-1201.

P.E.31/2021–P.A.94/2021. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. 
No dia 13/01/2022 após constatada a regularidade 
dos atos procedimentais, a autoridade competente, 
Sr. Tiago Magno de Oliveira, Prefeito Municipal da 
Prefeitura de Lagoinha, ADJUDICOU e HOMOLOGOU 
os itens do pregão em epígrafe, na seguinte conformi-
dade: Lote 01 e 02 a empresa BR VALE DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS EIRELI. Ficam as empresas convocadas 
a assinar a ata de registo no prazo de 05 dias uteis a 
partir de 13/01/2022.

 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/22 – 
PROC. 75/22. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, 
REPAROS E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EMEF 
JOSÉ INOCÊNCIO MONTEIRO. Encerramento: 14/02/22, às 
09h15, 
Abertura: 14/02/22, às 09h30. O Edital poderá ser obtido na 
íntegra e gratuitamente via <www.tremembe.sp.gov.br – link: 
licitações >.  
Informações: Fone (12) 3607-1000 – ramal 1013. 
 

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

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

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

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br  
PORTARIA NÚMERO 01, DE 05 DE JANEIRO DE 2022. 

 

Dispõe sobre a exoneração de servidor. 

 
Antônio Carlos Freitas Nogueira, Presidente da Câmara Municipal de Redenção da 
Serra, Estado de São Paulo, no uso e suas atribuições legais, e de acordo com o Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Redenção da Serra, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Exonerar, a pedida da própria servidora, do quadro de pessoal da Câmara 
Municipal de Redenção da Serra, a servidora Mislaine Adriana Monteiro, portadora da 
cédula de identidade nº 34.502.322-5, do cargo de Controladora Interna, a contar do 
dia 03/01/2022. 
 
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º - Revogando-se disposições em contrário. 
 

 
 

Redenção da Serra, 05 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 

Antonio Carlos Freitas Nogueira 
Presidente da Câmara 

ANTONIO CARLOS 
FREITAS 
NOGUEIRA:032603078
69

Assinado de forma digital por 
ANTONIO CARLOS FREITAS 
NOGUEIRA:03260307869 
Dados: 2022.01.05 11:26:26 
-03'00'

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DA FAZENDA SANTANA - 
BARACÉIA, Pessoa Jurídica de Direito Privado devidamente 
inscrita no CNPJ/MF sob nº  31.946.328/0001-29, por meio de sua 
Diretora Presidente, PRISCILA INGRID ALVES DE TOLEDO, 
COMUNICA O CANCELAMENTO DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDI-
NÁRIA AGENDADA PARA DIA 15 DE JANEIRO DE 2022, sábado, 
às 9h,no Ministério Abundante Graça, situado à Estrada Mu-
nicipal Francisco Alves Monteiro, nº 1705, Bairro do Bonfim, 
próximo ao Supermercado Shalom, nesta cidade e comarca de 
Taubaté.
Tendo em vista a complexidade do tema a ser discutido e a não 
definição da questão quanto à vigilância da Fazenda, durante 
a Assembleia Extraordinária do último dia 09 de janeiro de 2022, 
o que influencia diretamente na aferição das reais responsabi-
lidades financeiras da entidade, atendendo à solicitação dos 
associados e estando esses cientes do impacto ao caixa e arre-
cadação da associação que essa decisão acarretará, optou-se 
por discutir tais assuntos em momento futuro e oportuno.
Taubaté, 11 de janeiro de 2022.
 

PRISCILA INGRID ALVES DE TOLEDO
Diretora Presidente

 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/22 – 
PROC. 75/22. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, 
REPAROS E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EMEF 
JOSÉ INOCÊNCIO MONTEIRO. Encerramento: 14/02/22, às 
09h15, 
Abertura: 14/02/22, às 09h30. O Edital poderá ser obtido na 
íntegra e gratuitamente via <www.tremembe.sp.gov.br – link: 
licitações >.  
Informações: Fone (12) 3607-1000 – ramal 1013. 
 

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

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

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

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br 
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REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL 

Estado de São Paulo 
Comarca de Taubaté 

Cartório de Registro Civil
das Pessoas Naturais 

do 2º subdistrito
Bel. Marcello Verderamo 

Oficial Titular

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. Oficial 
do Registro Civil de 
, JOSÉ CARLOS 
RODRIGUES JUNIOR 
e THAÍS PEREIRA 
DA SILVA, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 08 de novembro de 
1992, de profissão 
metalúrgico, residente 
em Taubaté/SP, filho 

de JOSÉ CARLOS 
RODRIGUES, 55 anos, 
natural de Taubaté-
SP, nascido na data de 
02 de julho de 1966, 
residente e domiciliado 
em Taubaté-SP e de 
ILMA DA SOLEDADE 
DIAS, falecida em 
Taubaté-SP na data de 
09 de julho de 1996.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 07 de março de 1994, 
de profissão cirurgiã 
dentista, residente 
em Taubaté/SP, filha 
de ANTONIO CESAR 
PEREIRA DA SILVA, 
51 anos, natural de 
Andradina-SP, nascido 
na data de 22 de 
janeiro de 1970 e de 
LEILA APARECIDA 
DO AMARAL SILVA, 
48 anos, natural 
de Tremembé-SP, 
nascida na data de 
19 de dezembro de 
1973, residentes 
e domiciliados em 

Taubaté-SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , VITOR PAULO 
FIRMO CAMARGO 
e ISABEL CRISTINA 
DA SILVA SANTOS 
DE MORAES, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 03 de outubro de 
1977, de profissão 
comerciante, residente 
em Taubaté/SP, filho 
de JOSÉ ARTEMIRO 
CAMARGO, 82 anos, 
natural de Taubaté-SP, 
nascido na data de 17 
de novembro de 1939 e 
de EDNA CARMELINA 
FIRMO CAMARGO, 
78 anos, natural de 

Taubaté-SP, nascida na 
data de 18 de março 
de 1943, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 22 de novembro de 
1981, de profissão 
gastróloga, residente 
em Taubaté/SP, filha 
de JOSÉ DOMINGOS 
DE MORAES, 60 anos, 
natural de Taubaté-SP, 
nascido na data de 02 
de fevereiro de 1961 e 
de ANA LUCIA DA SILVA 
SANTOS DE MORAES, 
61 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascida na 
data de 07 de outubro 
de 1960, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , PAULO 
FARIA FERNANDEZ e 

LÍVIA MARIA MOTTA 
CORREA, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: 
I, III, IV e V, do Código 
Civil Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Belo Horizonte-
MG, nascido a 29 de 
outubro de 1962, de 
profissão químico, 
residente em Taubaté/
SP, filho de JOAQUIM 
DA ENCARNAÇÃO 
FERNANDEZ, falecido 
em Belo Horizonte-
MG há 22 anos e 
de ZILDA DE FARIA 
FERNANDEZ, 82 anos, 
natural de Aimorés-MG, 
nascida na data de 16 
de novembro de 1939, 
residente e domiciliada 
em Belo Horizonte-MG.
A  habilitante é natural 
de Guarulhos-SP, 
nascido a 15 de outubro 
de 1976, de profissão 
a d m i n i s t r a d o r a 

hospitalar, residente 
em Taubaté/SP, filha de 
CARLOS ROBERTO 
CORREA, 76 anos, 
natural de Nova Friburgo-
RJ, nascido na data de 
31 de março de 1945, 
residente e domiciliado 
em Guarulhos-SP e 
de ANTONIA MOTTA 
CORREA, 84 anos, 
natural de São Paulo-
SP, nascida na data de 
19 de janeiro de 1937, 
residente e domiciliada 
em São José dos 
Campos-SP.

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

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
fixado em Cartório 

no lugar de costume, 
e enviada cópia para 

ser publicada pela 
Imprensa Local.

Taubaté, 06 de janeiro 
de 2022

2º Praça Dr. Monteiro, 103 - Centro - Taubaté / Tel. 3631-4478
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UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Atos da Reitoria 

  
PORTARIA R-Nº 008/2022: A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, e em face ao contido no Processo 
PSI -0086/2021, 
R E S O L V E: Retificar a Portaria R-Nº 347, de 20/12/2021, que 
admitiu ROBERTA BIANCA MARCELINO DE ALMEIDA, RG 
nº 44.239.094-4, para constar que o período de sua admissão foi de 
22/09/2021 a 20/12/2021, e não como constou, permanecendo 
inalterados os demais termos da citada portaria. 
A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia seis de janeiro do ano dois mil e vinte e dois.  

 
Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes 

Reitora 
 

Vera Lúcia Moreira Silva 
Secretária da Reitoria-Substituta 

 
PORTARIA R-Nº 009/2022 - O Professor Doutor Jean Soldi 
Esteves, Vice-reitor no exercício do cargo de Reitor, no uso de sua 
competência legal e regimental, e em face dos elementos constantes 
do Processo R-Nº 019/2017, 
R E S O L V E: Nomear JOÃO PEDRO EULÓGIO CAÇADOR, 
RG nº 39.169.601-4, classificado em 53º lugar no concurso público, 
objeto do Edital nº 007/2019, homologado pelo Conselho de 
Administração em 31/10/2019, e prorrogado pela Portaria R-
271/2021, para exercer, em caráter efetivo, o cargo vago de Auxiliar 
Administrativo, padrão M/10, constante do Anexo II da Lei 
Complementar nº 282/2012. 
A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia onze de janeiro do ano dois mil e vinte e dois.  
 
PORTARIA R-Nº 010/2022 - O Professor Doutor Jean Soldi 
Esteves, Vice-reitor no exercício do cargo de Reitor, no uso de sua 
competência legal e regimental, e em face dos elementos constantes 
do Processo R-Nº 019/2017, 
R E S O L V E: Nomear TAINÁ OLIVEIRA TEIXEIRA DA 
SILVA, RG nº 58.672.010-8, classificada em 54º lugar no concurso 
público, objeto do Edital nº 007/2019, homologado pelo Conselho de 
Administração em 31/10/2019, e prorrogado pela Portaria R-
271/2021, para exercer, em caráter efetivo, o cargo vago de Auxiliar 
Administrativo, padrão M/10, constante do Anexo II da Lei 
Complementar nº 282/2012. 
A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia onze de janeiro do ano dois mil e vinte e dois.  
 

Prof. Dr Jean Soldi Esteves 
Vice-reitor no exercício do cargo de Reitor 

 
Vera Lúcia Moreira Silva 

Secretária da Reitoria-Substituta 
 
 

 

 

  
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

                          Aviso de Adjudicação e Homologação  

Pregão Presencial nº 44/2021 

“Contratação de empresa para substituição de placas de policarbonato 
existentes em coberturas no campus da JUTA” 

 
A Sra. Pregoeira da Universidade de Taubaté (Autarquia Municipal) 
informa que Sr. Pró-reitor de Administração adjudicou e homologou o 
procedimento licitatório a favor da empresa VGR CONSTRUCOES 
EIRELI no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Outras informações 
pelos telefones: (0xx12) 3632-8362/3632-7559. Márcia Regina Rosa – 
Pregoeira. 

 

. 

 

 

 

 

 

. 
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UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

                          Aviso de Adjudicação e Homologação  

Pregão Presencial n° 45/2021 

“Aquisição de Peças de Informática” 

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 RBL COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA no valor de R$ 25.730,00 
(vinte e cinco mil, setecentos e trinta reais),  COTITECH COMERCIAL 
EIRELI no valor de R$ 29.754,00 (vinte e nove mil, setecentos e 
cinquenta e quatro reais) e CENTER COPY IMPORTACAO E 
INFORMATICA LTDA no valor de R$ 10.515,00 (dez mil, quinhentos e 
quinze reais). Outras informações pelos telefones: (0xx12) 3632-
8362/3632-7559. Márcia Regina Rosa – Pregoeira. 

 

. 
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 UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

Processo PRA-358/2021 
Contratação de serviço 

especializado para manutenção 
corretiva em nobreaks Lacerda 

NP124138 
 
DESPACHO:  
Com base no parecer jurídico, às 
fls. 17/21, e justificativas 
apresentadas, como razão de 
decidir, ratifico e autorizo a 
inexigibilidade de licitação, para 
contratação de serviço 
especializado para manutenção 
corretiva no Nobreak Lacerda, 
número de patrimônio 124138, da 
empresa Eccopower Sistema de 
Energia Importação, Exportação 
Eirelli, no valor total de 
R$3.386,43 (três mil, trezentos e 
oitenta e seis reais e quarenta e três 
centavos), por inexigibilidade de 
licitação, com fundamento no 
artigo 25, inciso I, da Lei Federal 
nº8. 666/93. 
1)Publique-se; 
2)Empenhe-se a despesa. 
 

Taubaté, 13 de janeiro de 2022. 
 

Prof Dr. Jean Soldi Esteves-
Vice-reitor no exercício do cargo 

de Reitor 
 

   
 
 

 
 UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

Processo PRA-351/2021 
Contratação de serviço 

especializado para manutenção 
corretiva no compressor Atlas 

Copco Ga22 100 AP série 
220369, NP54812 

 
DESPACHO:  
Com base no parecer jurídico, às 
fls. 22/26, e justificativas 
apresentadas, como razão de 
decidir, ratifico e autorizo a 
inexigibilidade de licitação, para 
contratação de serviço 
especializado da empresa JVA 
Comércio e Assistência Técnica de 
Máquinas e Equipamentos Ltda, 
no valor total de R$3.798,75 (três 
mil, setecentos e noventa e oito 
reais e setenta e cinco centavos), 
para manutenção corretiva em 
compressor Atlas Copco, por 
inexigibilidade de licitação, com 
fundamento no artigo 25, inciso I, 
da Lei Federal nº8. 666/93. 
1)Publique-se; 
2)Empenhe-se a despesa.  
 

Taubaté, 13 de janeiro de 2022. 
 

Prof Dr. Jean Soldi Esteves-
Vice-reitor no exercício do cargo 

de Reitor 
 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
RESIDENCIAL SÍTIO SANTO ANTÔNIO (AMORSA) 

 FUNDADA EM 19/12/95 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS  
Centro Comunitário na Av. Dr. José Ortiz Patto, 2.600 – Res Sitio Santo Antônio.  

Taubaté, Estado de São Paulo – CEP 12.072-010. 
C.N.P.J. 01.310.365/0001-85 

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
 

A Diretoria da AMORSA, cumprindo o que prescreve o 

estatuto nos seus artigos 17 (seus incisos) e seu Parágrafo único, 20 

usque 24 combinados com os artigos 28 e 23, vem através deste 

EDITAL, convocar todos os sócios, para se reunirem em 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, no Centro Comunitário no 

dia 27 de janeiro de 2022, com início às 19h30min em primeira 

chamada e às 20h00min em segunda chamada, conforme prescreve o 

artigo 27, para as seguintes deliberações:  

1) Eleições da nova Diretoria (biênio 2022-2023) e do Novo 

Conselho Fiscal para o ano de 2022; 2) Prestação de Contas do 

exercício anterior; 3) Apresentação dos documentos pautados nos 

incisos do artigo 24, os quais estarão à disposição dos sócios a partir 

do dia 27 de janeiro de 2022.  

A ficha de inscrição das chapas deverá ser retirada no início 

da assembleia e entregue devidamente preenchida até 15 minutos 

antes do término da assembleia. Todos os candidatos deverão anexar 

à ficha de inscrição a cópia dos seguintes documentos: Cédula de 

Identidade, CPF e Comprovante de Residência, no qual conste o seu 

nome ou de seu cônjuge. Só serão homologadas as inscrições das 

chapas, em que os candidatos para os cargos eletivos preencham as 

exigências do Estatuto, exceto para os cargos facultativos.  

Havendo mais de uma chapa inscrita e homologada, em que 

seus candidatos preencham as exigências previstas no Estatuto, o 

pleito realizar-se-á na sede da entidade, situada na Avenida Dr. José 

Ortiz Patto, nº. 2600, nesta, no dia 13 de fevereiro de 2022, no 

horário de 09h00min as 17h00min ininterruptamente, procedendo-se 

em seguida a apuração dos votos. Havendo apenas a inscrição de 

uma chapa homologada, ou, apenas uma chapa inscrita e 

homologada nas quais seus candidatos atendam as exigências do 

 
 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
RESIDENCIAL SÍTIO SANTO ANTÔNIO (AMORSA) 

 FUNDADA EM 19/12/95 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS  
Centro Comunitário na Av. Dr. José Ortiz Patto, 2.600 – Res Sitio Santo Antônio.  
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Estatuto, esta chapa será aclamada vencedora do pleito, dispensando-

se assim, a realização das eleições no dia 13 de fevereiro de 2022. A 

chapa vencedora em qualquer um dos casos especificados acima 

tomará posse no dia 24 de fevereiro de 2022, na sede da entidade. 
 

Marcos Augusto TEIXEIRA da Silva 
 

Presidente da AMORSA 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
 

A Diretoria da AMORSA, cumprindo o que prescreve o 

estatuto nos seus artigos 17 (seus incisos) e seu Parágrafo único, 20 

usque 24 combinados com os artigos 28 e 23, vem através deste 

EDITAL, convocar todos os sócios, para se reunirem em 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, no Centro Comunitário no 

dia 27 de janeiro de 2022, com início às 19h30min em primeira 

chamada e às 20h00min em segunda chamada, conforme prescreve o 

artigo 27, para as seguintes deliberações:  

1) Eleições da nova Diretoria (biênio 2022-2023) e do Novo 

Conselho Fiscal para o ano de 2022; 2) Prestação de Contas do 

exercício anterior; 3) Apresentação dos documentos pautados nos 

incisos do artigo 24, os quais estarão à disposição dos sócios a partir 

do dia 27 de janeiro de 2022.  

A ficha de inscrição das chapas deverá ser retirada no início 

da assembleia e entregue devidamente preenchida até 15 minutos 

antes do término da assembleia. Todos os candidatos deverão anexar 

à ficha de inscrição a cópia dos seguintes documentos: Cédula de 

Identidade, CPF e Comprovante de Residência, no qual conste o seu 

nome ou de seu cônjuge. Só serão homologadas as inscrições das 

chapas, em que os candidatos para os cargos eletivos preencham as 

exigências do Estatuto, exceto para os cargos facultativos.  

Havendo mais de uma chapa inscrita e homologada, em que 

seus candidatos preencham as exigências previstas no Estatuto, o 

pleito realizar-se-á na sede da entidade, situada na Avenida Dr. José 

Ortiz Patto, nº. 2600, nesta, no dia 13 de fevereiro de 2022, no 

horário de 09h00min as 17h00min ininterruptamente, procedendo-se 

em seguida a apuração dos votos. Havendo apenas a inscrição de 

uma chapa homologada, ou, apenas uma chapa inscrita e 

homologada nas quais seus candidatos atendam as exigências do 


