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A Gazeta dos Municípios

Vendas da Semana
do Consumidor

podem ter queda de 2%

Confira os sinais de efeitos 
negativos da pandemia

nos animais de estimação

omumente conhecida por 
estimular promoções e 
descontos, a Semana do 
Consumidor inicia em 15 
de março. Neste ano, o 
período deve apresentar 
declínio no percentual de 
vendas do varejo de São 
Paulo. De acordo com 
uma pesquisa realizada 
pela FCDLESP (Federa-
ção das Câmaras de Diri-
gentes Lojistas do Estado 
de São Paulo), a queda fi-
cará em torno de 2%. 
Durante a Semana do 
Consumidor, o estado en-
trará na nova etapa do Pla-
no São Paulo, chamada de 
fase emergencial. Seguin-
do as recomendações, os 
estabelecimentos devem 
permanecer fechados. O 
levantamento realizado 
pela entidade, com a par-
ticipação das principais 
CDLs do Estado de São 
Paulo, aponta que cerca 
de 56% dos lojistas acre-

A pandemia alterou a ro-
tina da maioria da popu-
lação mundial e provocou 
impactos negativos à saú-
de física e mental de muita 
gente, mas não foram só 
os humanos que sentiram 
os efeitos do isolamento 
social. Os animais de esti-
mação também tiveram o 
dia a dia alterado no últi-
mo ano e, agora, com novo 
‘lockdown’ para barrar a 
transmissão do coronaví-
rus podem sentir novo es-
tresse e alterações no com-
portamento.
Além disso, poderão so-
frer ainda mais quando 
tudo voltar ao “normal”. 
A recomendação do dis-
tanciamento social fez 
com que os tutores de pets 
ficassem mais tempo em 
casa, uma das mudanças 
mais significativas para a 
rotina dos animais. A co-
ordenadora do curso de 
Medicina Veterinária da 
Faculdade Anhanguera de 
São José dos Campos, Ja-
naína Duarte, afirma que 
há pontos positivos nessa 
convivência mais intensa 
entre tutores e seus bichi-
nhos de estimação, já que 
há mais troca de carinho e 
de atenção entre eles. 
“Os tutores estão mais 
próximos e mais atentos à 
saúde dos seus pets, o que 
faz, inclusive, aumentar o 
número de atendimentos 
nas clínicas veterinárias”, 
diz.
Ter a companhia do dono o 
dia todo pode parecer van-
tajoso, mas nem sempre é. 
“Um dos principais pro-
blemas enfrentados pelos 
pets, quando há mudança 

ditam que o setor de bares 
e restaurantes será o mais 
impactado com as novas 
restrições.
“Ao longo dos anos, a 
Semana do Consumidor 
apresentou um alto po-
tencial para o desempe-
nho das vendas do varejo. 
Neste ano, com o anúncio 
da fase emergencial do 
Plano São Paulo, a data 
deve movimentar apenas 
o ambiente digital, apre-
sentando queda na quan-
tidade de vendas”, explica 
o presidente da FCDLESP, 
Maurício Stainoff
Cenário de vendas
Com as lojas fechadas, os 
pequenos e médios em-
presários estimam que o 
e-commerce ficará com a 
maior parte da demanda 
de vendas. Segundo os da-
dos da pesquisa, o setor de 
eletrônicos e alimentação 
(delivery) terão o melhor 
desempenho.

brusca na rotina, é a altera-
ção de comportamento. Os 
cachorros, por exemplo, 
podem começar a lamber 
as patas excessivamente”, 
afirma Janaína.
Em um segundo momen-
to, com a retomada das ati-
vidades e com a esperança 
de a vida voltar ao ‘nor-
mal’, surgirá um novo mo-
tivo de incômodo aos ani-
mais: os tutores vão voltar, 
ainda que aos poucos, à 
rotina anterior, provavel-
mente, os pets voltarão 
a ficar sozinhos em casa 
depois de terem se acostu-
mado com a companhia do 
tutor ou demais membros 
da família.
“A ausência humana po-
derá desenvolver síndro-
me de ansiedade por se-
paração e ocasionar, por 
exemplo, comportamentos 
destrutivos pelo pet ou la-
tidos constantes, arranhar 
e morder móveis e objeti-
vos, urinar e defecar fora 
do lugar de costume, entre 
outros”, diz a coordenado-
ra do curso da Anhangue-
ra, que também é médica 
veterinária.
“Esses comportamentos 
alterados podem ser in-
convenientes tanto para 
tutores quanto para vizi-
nhos, mas o próprio ani-
mal é o mais afetado e 
pode até desenvolver au-
tomutilação, mordendo 
a própria pata ou o rabo. 
Além disso, pode haver 
falta de apetite, perda ou 
ganho de peso excessivo, 
alterações dermatológicas 
e supressão da imunidade, 
que pode abrir portas para 
infecções e surgimento de 

Além de oferecer descon-
tos progressivos, 7 em 
cada 10 lojistas acreditam 
que facilitar as formas de 
pagamento, como o au-
mento do número de par-
celas, é o melhor método 
de atrair clientes. Outra al-
ternativa que pode contri-
buir para um desempenho 
positivo é oferecer o modo 
de entrega dos produtos na 
casa do consumidor.
“Com a queda no volu-
me de compras nas lojas 
físicas, os lojistas podem 
investir em ferramentas 
digitais e na fidelização do 
cliente. 
Descontos devem ser os 
grandes atrativos da data, 
mas os consumidores bus-
cam por um atendimento 
mais personalizado”, fina-
liza Stainoff.
A pesquisa foi realizada 
com a participação das 
principais CDLs do Esta-
do de São Paulo.

doenças, tudo isso reflexo 
do estresse da separação”, 
explica. 
Como amenizar os efei-
tos negativos da pandemia 
nos pets?
A coordenadora do curso 
de Medicina Veterinária da 
Anhanguera explica que 
cães e gatos precisam se 
manter ativos física e psi-
cologicamente para serem 
saudáveis. Por isso, antes 
de qualquer mudança ra-
dical na rotina dos pets, é 
importante promover ati-
vidades físicas, mentais 
e sociais para que eles se 
acostumem com novas si-
tuações e gastem energia 
para aliviar o tédio e o es-
tresse.
“Se os animais vão pas-
sar muito tempo sozinhos 
é interessante investir em 
enriquecimento ambiental 
com objetos e estruturas 
que promovam desafios 
e atividades alimentares, 
sensoriais, físicas e men-
tais”, diz a veterinária.
Janaina diz que esses obje-
tos podem ser brinquedos, 
petiscos, camas elevadas 
e obstáculos. Ela ressalta 
que é importante estimular 
a independência e reforçar 
positivamente bons com-
portamentos do animal, 
principalmente enquanto 
estiver junto. Outra dica é 
estimular os pets a ficarem 
sozinhos, com saídas rá-
pidas e graduais. “Cansar 
o animal antes de sair ou 
aproveitar o momento em 
que estiver brincando com 
os elementos de enriqueci-
mento ambiental para sair 
podem ser estratégias a se-
rem adotadas”, sugere.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Dieta elaborada

Para manter uma alimentação saudável, as gestantes devem ter um cardá-
pio repleto de nutrientes. Anote o que não pode faltar nas suas refeições 
os alimentos que contenham tudo que for necessário para a sua saúde e a 
do bebê:
1 – Cálcio, encontrado em leites e derivados, tofu, gema de ovo, cereais 
integrais e bebidas à base de soja.
2 – Vitamina D, encontrada em leite enriquecido, manteiga, ovos e fígado. 
O banho de Sol é essencial para que essa vitamina auxilie na fixação do 
cálcio nos ossos.
3 – Carboidratos, fornecem energia para a mamãe e para o desenvolvi-
mento do bebê. Os melhores são os integrais (arroz, pães, macarrão e cere-
ais), que são absorvidos mais lentamente e por isso, saciam mais a mamãe.
4 – Proteínas, encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São res-
ponsáveis por construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e do bebê.
5 – Lipídios, são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervo-
so central do feto. Encontradas mais em carnes, leite, derivados, abacate, 
azeite e salmão.
6 – Vitamina A, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo e na formação 
do broto dentário do feto, além de contribuir com a imunidade da gestan-
te. Encontrada no leite e derivados, gema de ovo, fígado, laranja, couve e 
vegetais amarelos.
7 – Niacina (vitamina B3), transforma a glicose em energia, mantendo 
a vitalidade das células maternas e fetais e, estimula o desenvolvimento 
cerebral do feto. Encontrada em verduras, legumes, gema de ovo, carne 
magra, leite e derivados.
8 – Tiamina (vitamina B1), também estimula o metabolismo energético da 
mamãe. Encontrada em carnes, cereais integrais, frutas, ovos, legumes e 
levedura.
Uma refeição balanceada durante esse período evita o excesso de peso e 
problemas com a hipertensão e a diabetes gestacional, além de desconfor-
to como enjôo, cansaço e prisão de ventre.

Humor

Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho 
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi 
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em 
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergun-
ta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...

Mensagens

Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para frente, 
proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as obras. 
Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edifi-
cante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Ten-
te contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. 
Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir palavras e instruções 
que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, especialmente aque-
le favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto 
naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda as tarefas 
imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora nas nu-
vens do desconforto. Guarde a convicção de que todos estamos caminhan-
do para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência 
e, de que a vida concorda com as pausas de refazimento das forças, mas 
não se acomodam com inércia em momento algum.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se nasce mulher, torna-se mulher.
Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar as pessoas.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
O futuro é o passado desejado.
A vida é para nós o que concedemos dela.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mais se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma única força move o mundo e essa força é o interesse.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a 
abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 011/2021. Ob-
jeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Lavande-
ria Hospitalar, conforme Termo de Referência e Demais Anexos do Edi-
tal. Data para recebimento de proposta: das 09h00min do dia 16/03/2021, 
até as 09h00min do dia 26/03/2021; data da abertura de propostas: das 
09h00min às 10h00min do dia 26/03/2021; data de início da sessão públi-
ca: às 10h00min do dia 26/03/2021, horário de Brasília/DF, local www.bnc.
org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá 
ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações 
através do telefone (12) 3112-9200.

Aviso de Resultado de Retomada de Licitação - Processo Administrativo Nº 
210/2019 – Concorrência Nº 001/2019 - Concessão dos Serviços Públicos 
dos Sistemas de Abastecimento de Água Potável e de Esgotamento Sa-
nitário e dos Serviços Complementares no Município de Potim, no Estado 
de São Paulo, conforme as especificações constantes no Edital e seus 
Anexos – A Prefeitura Municipal de Potim/SP, por meio de sua Comissão 
Especial de Licitação e, conforme despacho da Sra. Prefeita Municipal, 
Erica Soler Santos de Oliveira e conforme memorando da Sra. Secretá-
ria de Administração, Raphaela Caroline Pedroso Abrantes, torna Público 
aos interessados a retomada da licitação em epígrafe. Conforme deci-
são pela justiça da comarca de Aparecida/SP nos processos impetrados 
Nº 1000915-20.2020.8.26.0028, 1000920-72.2020.8.26.0028 e 1000924-
12.2020.8.26.0028 que declararam a nulidade de todos os atos administra-
tivos à análise e julgamento das propostas técnicas e, seguindo orientação 
da Secretaria de Justiça e Cidadania, será contratada nova empresa a fim 
de realizar nova análise das propostas técnicas, com a consequente nova 
publicação do resultado e abertura de prazos recursais. Sendo assim, re-
toma-se a licitação a partir da fase determinada pela justiça nos processos 
supramencionados. Potim 15 de março de 2021. André L. S. Oliveira – Pre-
sidente da Comissão Especial de licitação.
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Prefeitura de São José dos 
Campos e forças de segurança 

impedem aglomerações

Bombeiros socorrem mãe de 
recém nascido em Taubaté

Com ajuda da popula-
ção através de denúncias, 
monitoramento das redes 
sociais e reforço das equi-
pes nas ruas, a Prefeitura 
de São José dos Campos 
e as forças de segurança 
impediram fluxos do funk 
e eventos com aglomera-
ções no último final de se-
mana em toda a cidade.
As dispersões foram reali-
zadas nos bairros Campo 
dos Alemães e Dom Pedro 
1º (sul), Santana (norte) e 
Jardim das Castanheiras 
(leste). Monitoramento re-
alizado pelo serviço de in-
teligência da Guarda Civil 
Municipal constatou que 
mais de 80% das pessoas 
que participam de fluxos 
e eventos com aglomera-
ções no Campo dos Ale-
mães são moradores do 
bairro.
“A Prefeitura e as forças 
de segurança estão de pa-
rabéns. Tem muita gente 
abusando neste momento 
em que a covid está au-
mentando. Por isto este 
trabalho de impedir aglo-
merações é fundamental”, 

Na madrugrada desta se-
gunda-feira (15), os bom-
beiros Cb PM Lopes, Sd 
PM Fernandes e BPM 
Amaral atenderam ao cha-
mado de uma mãe que ha-

disse a dona de casa Si-
mone Ferreira, que tem 50 
anos e mora no bairro San-
ta Hermínia, na zona leste.
A população pode ajudar 
a Prefeitura denunciando 
aglomerações e descum-
primentos das regras de 
isolamento social pelos te-
lefones 153 (GCM) e 190 
(Policia Militar).
Ações reforçadas
Durante a operação inte-
grada do último final de 
semana, foram vistoriados 
32 estabelecimentos co-
merciais, dos quais 7 fo-
ram multados por descum-
primento do Plano São 
Paulo contra o coronaví-
rus. Foram aplicadas ainda 
130 multas, sendo 92 por 
irregularidades de trânsito 
e 38 por som alto.
As forças de segurança 
abordaram e orientaram 
690 pessoas e vistoriaram 
544 veículos (motos e 
carros). Nas ações de blo-
queio também foram apre-
endidos 22 veículos, entre 
motos e carros. Uma pes-
soa foi presa em flagrante 
por embriaguez ao volan-

via dado a luz em casa. O 
atendimento aconteceu na 
rua Archanjo Banhara, em 
Taubaté.
No local, a gestante já ha-
via dado à luz ao bebê. A 

te, direção perigosa, de-
sacato, resistência e dano 
ao patrimônio público (no 
caso, viatura da Polícia 
Militar).
Combate às aglomerações
Desde o início da pande-
mia da covid-19 há um 
ano, as fiscalizações no 
comércio e as operações 
integradas contra fluxos 
e aglomerações foram in-
tensificadas, em mais uma 
ação do programa São 
José, que reúne as forças 
de segurança com o obje-
tivo de evitar a violência e 
reduzir os índices de cri-
minalidade.
A ofensiva conta com a 
participação de guardas 
civis municipais, agentes 
do DFPM (Departamento 
de Fiscalização de Pos-
turas Municipais) e poli-
ciais militares, estes úl-
timos atuando através da 
Operação Paz e Proteção 
e da Atividade Delegada. 
Guardas, policiais milita-
res e agentes de Mobilida-
de Urbano têm realizado 
bloqueios em todas as re-
giões de São José.

equipe realizou os proce-
dimentos                 neces-
sários e mãe e filha foram 
conduzidas ao Hospital 
Municipal Universitário 
de Taubaté.
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Grammy 2021: Mulheres dominam as premiações da noite
Ontem, dia 14, aconteceu 
a 63ª edição do Grammy 
uma das cerimônias mais 
importantes da música. 
Por causa da pandemia, 
a cerimônia foi realizada 
esse ano sem plateia, com 
performaces e entregas de 
prêmios de maneira remo-
ta.
O grande destaque da noite 
ficou por conta de Beyon-
cé, com o recorde de ar-
tista feminina com maior 
número de premiação, to-
talizando 28 troféus. 
Taylor Swift não ficou trás 
e se tornou a primeira mu-
lher a conquistar 3 premia-
ções de “Melhor Álbum”. 
Na categoria “Gravação 
do Ano” quem levou a me-
lhor foi Billie Eilish por 
“Everything I Wanted”.
Confira a lista de todos os 
ganhadores da noite:
Álbum do Ano
Folklore - Taylor Swift - 
VENCEDORA
Música do Ano
I Can’t Breathe - H.E.R. - 
VENCEDORA
Gravação do Ano
Everything I Wanted - 
Billie Eilish - VENCE-
DORA
Melhor Novo Artista
Megan Thee Stallion - 
VENCEDORA
Melhor Álbum Pop Vocal
Future Nostalgia - Dua 
Lipa - VENCEDORA
Melhor Performance Pop 
Duo/Grupo
Rain On Me - Lady Gaga e 
Ariana Grande - VENCE-
DOR
Melhor Performance Pop 
Solo
Watermelon Sugar - Harry 
Styles - VENCEDOR
Melhor Álbum Vocal de 
Pop Tradicional
American Standart - Ja-
mes Taylor - VENCEDOR
Melhor Performance de 
R&B
Black Parade - Beyoncé - 
VENCEDORA
Melhor Performance de 
R&B Tradicional
Anything For You - Ledisi 
- VENCEDOR
Melhor Música de R&B
Better Than I Imagine 
- Robert Glasper Feat. 
H.E.R. & Meshell Ndege-
ocello - VENCEDOR

Melhor Álbum de R&B 
Progressivo
It is What It Is - Thunder-
cat - VENCEDOR
Melhor Álbum de R&B
Bigger Love - John Le-
gend - VENCEDOR
Melhor Gravação de Dan-
ce
10% - Kaytranada Feat. 
Kali Uchis - VENCEDOR
Melhor Álbum Dance/
Eletrônico
Bubba - Kaytranada - 
VENCEDOR
Melhor Performance de 
Rap
Savage - Megan Thee 
Stallion Feat. Beyoncé - 
VENCEDOR
Melhor Performance de 
Rap Melódico
Lockdown - Anderson 
.Paak - VENCEDOR
Melhor Música de Rap
Savage - Megan Thee 
Stallion Feat. Beyoncé - 
VENCEDORA
Melhor Álbum de Rap
King’s Disease - Nas - 
VENCEDOR
Melhor Performance de 
Rock
Shameika - Fiona Apple - 
VENCEDOR
Melhor Performance de 
Metal
Bum-Rush - Body Count - 
VENCEDOR
Melhor Música de Rock
Stay High - Brittany 
Howard - VENCEDOR
Melhor Álbum de Rock
The Strokes - The New 
Abnormal - VENCEDOR
Melhor Álbum de Música 
Alternativa
Fiona Apple - Fetch the 
Bolt Cutters - VENCE-
DORA
Melhor Performance Cou-
ntry Solo
When My Amy Prays - 
Vince Gill - VENCEDOR
Melhor Performance Cou-
ntry Duo/Grupo
10,000 Hours - Dan Shay 
& Justin Bieber - VENCE-
DOR
Melhor Música Country
Crowded Table - The Hi-
ghwomen - VENCEDOR
Melhor Álbum Country
Wildcard - Miranda Lam-
bert - VENCEDORA
Melhor Álbum New Age
More Guitar Stories - Jim 
“Kimo” West - VENCE-

DOR
Melhor Solo de Jazz Im-
provisado
ALL BLUES - Chick Co-
rea - VENCEDOR
Belhor Álbum de Jazz Vo-
cal
SECRETS ARE THE 
BEST STORIES - Kurt 
Elling Featuring Danilo 
Pérez - VENCEDOR
Melhor Álbum de Jazz 
Instrumental
TRILOGY 2 - Chick Co-
rea, Christian McBride & 
Brian Blade - VENCE-
DOR
Melhor Álbum de Jazz em 
grande elenco
DATA LORDS - Maria 
Schneider Orchestra - 
VENCEDOR
Melhor álbum de Jazz La-
tino
FOUR QUESTIONS - 
Arturo O’Farrill & The 
Afro Latin Jazz Orchestra 
- VENCEDOR
Melhor Álbum de Pop La-
tino/Urban
Bad Bunny - YHLQM-
DLG - VENCEDOR
Melhor Álbum Latino de 
Rock ou Alternativo
LA CONQUISTA DEL 
ESPACIO - Fito Paez - 
VENCEDOR
Melhor Álbum de Música 
Regional Mexicana
UN CANTO POR MÉXI-
CO, VOL. 1 - Natalia La-
fourcade - VENCEDOR
Melhor Álbum Latino 
Tropical
40 - Grupo Niche - VEN-
CEDOR
Melhor Álbum de Música 
Global
TWICE AS TALL - Burna 
Boy - VENCEDOR
Melhor Música/Perfor-
mance Gospel
MOVIN’ ON - Jonathan 
McReynolds & Mali Mu-
sic - VENCEDOR
Melhor Música/Perfor-
mance de Música Cristã 
Contemporânea
THERE WAS JESUS - 
Zach Williams & Dolly 
Parton - VENCEDOR
Melhor Álbum Gospel
GOSPEL ACCORDING 
TO PJ - PJ Morton - VEN-
CEDOR
Melhor Álbum de Música 
Cristã Contemporânea
JESUS IS KING - Kanye 

West - VENCEDOR
Melhor Álbum Gospel 
Roots
CELEBRATING FISK! 
(THE 150TH ANNIVER-
SARY ALBUM) - Fisk 
Jubilee Singers - VENCE-
DOR
Melhor Performance de 
American Roots
I REMEMBER EVERY-
THING - John Prine - 
VENCEDOR
Melhor Música de Ameri-
can Roots
I REMEMBER EVERY-
THING - John Prine - 
VENCEDOR
Melhor Álbum de Ameri-
cana
WORLD ON THE 
GROUND - Sarah Jarosz 
- VENCEDOR 
Melhor Álbum de Blue-
grass
HOME - Billy Strings - 
VENCEDOR
Melhor Álbum de Blues 
Tradicional
RAWER THAN RAW 
- Bobby Rush - VENCE-
DOR
Melhor Álbum de Blues 
Contemporâneo
HAVE YOU LOST YOUR 
MIND YET? - Fantastic 
Negrito - VENCEDOR
Melhor Álbum Folk
ALL THE GOOD TIMES 
- Gillian Welch & David 
Rawlings - VENCEDOR
Melhor Álbum de Música 
Roots Regional
ATMOSPHERE - New 
Orleans Nightcrawlers - 
VENCEDOR
Melhor Álbum Reggae
GOT TO BE TOUGH 
- Toots & The Maytals - 
VENCEDOR
Melhor Álbum de Música 
Infantil
ALL THE LADIES - Joa-
nie Leeds - VENCEDOR
Melhor Álbum Falado 
(Poesia, Audiobooks, Nar-
ração)
INDUSTRY ON EARTH 
- Rachel Maddow - VEN-
CEDOR
Melhor Álbum de Comé-
dia
BLACK MITZVAH - Ti-
ffany Haddish - VENCE-
DOR
Melhor Álbum de Teatro 
Musical
JAGGED LITTLE PILL - 

VENCEDOR
Melhor Compilação de 
Trilha Sonora para Mídia 
Visual
Jojo Rabbit - VENCE-
DOR
Melhor Música Escrita 
para Mídia Visual
No Time to Die (Billie Ei-
lish) - 007 - Sem Tempo 
para Morrer - VENCE-
DOR
Melhor Clipe
Brown Skin Girl - Beyon-
cé - VENCEDOR
Melhor Filme Musical
Linda Ronstadt: The Sou-
nd of My Voice - Linda 
Ronstadt - VENCEDOR
Melhor Álbum de Instru-
mental Contemporâneo
Live At The Royal Albert 
Hall - Snarky Puppy - 
VENCEDOR
Melhor Engenharia de 
Som, Não-clássico
HYPERSPACE - Beck - 
VENCEDOR
Produtor do Ano, Não-
-Clássico
Andrew Watt - VENCE-
DOR
Melhor Engenharia de 
som, Clássico
Shostakovich: Symphony 
Nº 13, ‘Babi yar’ - VEN-
CEDOR
Produtor do ano, Clássico
David Frost - VENCE-
DOR
Melhor Remixagem
ROSES (IMANBEK RE-
MIX) - Imanbek Zeike-
nov, remixer (SAINt JHN) 
- VENCEDOR
Melhor Composição Ins-
trumental
SPUTNIK - Maria Schnei-
der - VENCEDOR
Melhor Arranjo, Instru-
mental ou Acapella
DONNA LEE - John Be-
asley - VENCEDOR
Melhor Arranjo, Instru-
mentos e Vocais
HE WON’T HOLD                   
YOU - Jacob Collier              
Feat. Rapsody - VENCE-
DOR
Melhor Embalagem
VOLS. 11 & 12 - Desert 
Sessions - VENCEDOR
Melhor Embalagem de 
Edição Especial Limitada
ODE TO JOY - Wilco - 
VENCEDOR
Melhor Recado de Álbum
DEAD MAN’S POP - The 

Replacements - VENCE-
DOR
Melhor Álbum Histórico
IT’S SUCH A GOOD FE-
ELING: THE BEST OF 
MISTER ROGERS - Mis-
ter Rogers - VENCEDOR
Melhor Performance de 
Orquestra
IVES: COMPLETE 
SYMPHONIES - Gusta-
vo Dudamel, Los Angeles 
Philharmonic - VENCE-
DOR
Melhor Gravação de Ópe-
ra
GERSHWIN: PORGY 
AND BESS - The Metro-
politan Opera Orchestra; 
The Metropolitan Opera 
Chorus - VENCEDOR
Melhor Performance de 
Coral
DANIELPOUR: THE 
PASSION OF YESHUAH 
- James K. Bass, J’Nai 
Bridges, Timothy Fallon, 
Kenneth Overton, Hila 
Plitmann & Matthew 
Worth; Buffalo Philhar-
monic Orchestra; Buffalo 
Philharmonic Chorus & 
UCLA Chamber Singers - 
VENCEDOR
Melhor Performance de 
Música de Câmara/Con-
junto pequeno
CONTEMPORARY VOI-
CES - Pacifica Quartet - 
VENCEDOR
Melhor Solo de Instru-
mental Clássico
THEOFANIDIS: CON-
CERTO FOR VIOLA 
AND CHAMBER OR-
CHESTRA - Richard 
O’Neill (Albany Sym-
phony) - VENCEDOR
Melhor Álbum Vocal 
Clássico Solo
SMYTH: THE PRISON - 
Sarah Brailey & Dashon 
Burton - VENCEDOR
Melhor Compêndio Clás-
sico
THOMAS, M.T.: FROM 
THE DIARY OF ANNE 
FRANK & MEDITA-
TIONS ON RILKE - Isa-
bel Leonard; Michael 
Tilson Thomas, conduc-
tor; Jack Vad, producer - 
VENCEDOR
Melhor Composição Clás-
sica Contemporânea
ROUSE: SYMPHONY 
NO. 5 - Christopher Rouse 
- VENCEDOR


