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EditoRial

taubaté, 
376 anos

a cidade de taubaté com-
pleta neste 5 de dezem-
bro 376 anos. ao longo 
destes quase quatro sé-
culos de história, o tauba-
teano construiu diversas 
paixões, dentre elas o 
amor pelo futebol ama-
dor. Os finais de semanas 
não seriam o mesmo na 
cidade sem o tradicional 
bate bola que movimenta 
os quatro cantos do muni-
cípio.

as competições, sejam 
elas da Primeira, Segunda 
ou terceira Divisões, até 
mesmo jogos de Vetera-
nos e categorias infantis, 
sem esquecer as partidas 
“Sabadeiras” abrange di-
versos munícipes, que 
tem por suas equipes do 
futebol amador verdadei-
ra devoção.

Desde o início do século 
passado, quando o fute-
bol passou a ser difundido 
no país, taubaté é umas 
das principais referências 
na modalidade. entidades 
como a liga de futebol 
norte de São Paulo (l. f. 
n. S. P.) que reunia outros 
municípios da região e a 
liga Suburbana de fute-
bol resultaram em 1942 
na criação da liga Munici-
pal de futebol de taubaté 
(lMft), que se aproxima 
de completar 80 anos de 
fundação.

a organização dos tor-
neios, o trabalho realiza-
do na agremiação, e claro, 
o carinho da torcida e o 
talento dos jogadores le-
varam o futebol amador 
de taubaté para outros 
pontos do território pau-
lista, consagrando equi-
pes da cidade com títulos 
em torneios disputados 
frente a clubes de outros 
municípios, resultados 
que inclusive fizeram que 
muitos considerassem o 
futebol amador taubatea-
no o mais forte de todo o 
interior paulista.

Muitas histórias, sejam 
elas lendas ou verdadei-
ras, surgiram nos gra-
mados da cidade. nesta 
edição especial de aniver-
sário de taubaté, a Voz do 
Vale e região apresenta 
uma singela homenagem 
a todas pessoas e clubes 
que construíram essa bri-
lhante história do futebol 
amador em nosso municí-
pio e seguem trabalhando 
para que a cada dia a mo-
dalidade se fortaleça. 

Há quase um ano à 
frente da cidade, o 
governo Saud (MDB) 
nomeou Lucas Domi-

noni para comandar a Secretaria 
de Esportes e Lazer de Taubaté. 
O atual secretário, em entrevista 
ao jornal Voz do Vale & Região, 
relembrou grandes momentos 
vividos e sua experiência no fu-
tebol amador da cidade.

Há quase 30 anos envolvido com 
o futebol amador, Lucas revelou 
que o primeiro contato aconte-
ceu ainda na infância. Vindo de 
uma família de amantes de fu-
tebol – com irmão jogador e pai 
treinador –, o secretário, além de 
atleta, também atuou em cargos 
de diretoria no futebol taubate-
ano.

“O esporte amador em Taubaté 
realmente é muito forte. Partici-
pei de várias edições de campe-
onato, inclusive como jogador 
e como diretor. A gente que 
rodeia o Estado percebe que [o 
futebol de Taubaté] é muito co-
mentado a nível estadual. Isso é 
muito importante para a cidade, 
movimenta diversos setores co-
merciais e financeiros, inclusive 
os ambulantes”, disse Domino-
ni, que afirmou que, em situa-
ções normais – sem pandemia –, 
o esporte movimenta mais de 20 
mil pessoas por finais de sema-
na no município.

“Isso é gigantesco. O retorno 
para a cidade é muito impor-
tante, seja na prática esportiva 
e no entretenimento. A paixão 
realmente do taubateano pelo 
esporte amador faz com que a 
Prefeitura, já há alguns anos, 
ajude com o pagamento das ta-
xas de arbitragem dos torneios 
da Liga”, disse.

Deixando o posto de secretário 
de esportes por um instante e 
vestindo a camisa de atleta, Do-
minoni relembrou seus grandes 
momentos no futebol da cidade. 
Campeão em todas as categorias 
que disputou, Lucas, que atuou 
como goleiro durante boa par-

te de sua trajetória, também foi 
fundador de um clube: o Boca 
Juniors. “Já montamos um time 
que a sede era dentro da minha 
casa, o Boca Juniors. Em alguns 
jogos onde nós já saíamos uni-
formizados, trocávamos de rou-
pa na sala da casa da minha mãe. 
Era ela quem fazia a comida do 
nosso terceiro tempo. Fizemos 
durante dois anos essa loucu-
ra”, contou ele, que citou como 
grande momento a conquista da 
Copa Band Vale e o vice-campe-
onato da Primeira Divisão, em 
2009, após perder a final para o 
Juventus.

Na infância, foi campeão na ca-
tegoria ‘fraldinha’ – um dos no-
mes dados às categorias de fu-
tebol antigamente –, bicampeão 
no pré-mirim pelo Vila São José, 
clube de seu coração, campeão 
pela ADPM na categoria mirim, 
bicampeão pela Ford no infan-
til (todos esses títulos como za-
gueiro) e bicampeão do juvenil 
pela Vila São José em 2001 e 
2002, atuando como goleiro.

Ainda na primeira metade dos 
anos 2000, chegou a disputar 
o Amador pelo Esporte Clube 
Taubaté.  “O Taubaté entrou 
com o time Sub20 no Campeo-
nato Amador. Como não tinha 
competição no primeiro semes-
tre e a ideia era disputar o Pau-
lista na segunda metade do ano, 
então surgiu a ideia de entrar no 
Amador para preparar o time, 
de tão forte que é o futebol ama-
dor”, explicou.

Nos anos seguintes, pelo Vila 
São José, foi vice-campeão da 
Primeira Divisão entre 2003 e 
2005. Contudo, em 2006, veio a 
consagração: campeão pelo clu-
be do coração após derrotar o 
Juventus por 1x0. “Lembro que 
próximo da semifinal, contra o 
Independência, eu fui disputar 
os Jogos Regionais por Pindamo-
nhangaba, e me machuquei. Isso 
foi perto do primeiro jogo da 
semifinal. O goleiro reserva era 
o Bruno, que era técnico do São 
José Futsal e que ia disputar uma 

final justamente no dia do nosso 
jogo. Foi onde eu joguei com um 
braço só. Não conseguia pular 
para o lado esquerdo. Foi um 
jogo dificílimo, saímos perdendo 
de 2x0, conseguimos empatar no 
segundo tempo e levamos o 2x2 
para o segundo jogo da semifi-
nal. Nesse segundo jogo, ganha-
mos do Independência por 3x0 e 
fomos para a final”, disse Domi-
noni. 

“Esse jogo da final foi o que mais 
me marcou, onde o Lucas Calde-
raro fez um gol praticamente do 
meio do campo e nós ganhamos 
de 1x0”, completou. Se a final de 
2006 – que deu até hoje o único 
título do amador ao Vila São José 
– foi o jogo mais marcante, a his-
tória mais engraçada vivenciada 
pelo secretário aconteceu tam-
bém em 2006, em uma partida 
válida pela Primeira Fase. “As fi-
nais demoraram para acontecer, 
pois teve uma paralisação por-
que nós tiramos o União Ope-
rária no último jogo da Primeira 
Fase, lá no Joaquinzão. Era um 
jogo decisivo e nós tínhamos que 
ganhar a partida. No último lan-
ce eu fui para a área, meu irmão 
cruzou e eu entrei na primeira 
trave e cabeceei a bola. Ela qui-
cou e, quando ia entrar no gol, o 
zagueiro colocou a mão na bola. 
O juiz deu pênalti e os jogadores 
do União não deixaram cobrar. 
Isso foi para julgamento na Liga, 
o pessoal do União até trouxe 
um advogado famoso do Corin-
thians, e aí o campeonato ficou 
parado por algumas semanas”, 
relembrou. 

O carinho do atual secretário de 
Esportes pelo Vila São José vem 
de família. “Minha família sem-
pre esteve envolvida com o Vila 
São José. Nos dois anos que eu 
fui campeão no juvenil, meu pai 
era o treinador. Depois ele as-
sumiu a categoria amadora. Em 
2016 eu aceitei ser o treinador. Já 
tive experiência nas seleções de 
Liga, disputando torneios por 
dois anos”, ressaltou.

Além de jogador, treinador 

e diretor, Dominoni também 
chegou a ser vice-presidente 
da Liga Municipal de Futebol 
de Taubaté – experiência que 
aconteceu entre 2011 e 2012. Na 
diretoria da Liga, ele destacou 
o trabalho feito para elevar o ní-
vel das competições e a atuação 
na comissão disciplinar da en-
tidade. Formado em Direito, a 
questão disciplinar foi uma das 
bandeiras defendidas durante a 
gestão.

“A grande inspiração era por-
que a gente via no futebol ama-
dor e enxergava naquela época 
– e eu enxergo isso até hoje –, 
um grande potencial de organi-
zação. Dava para melhorar prin-
cipalmente na questão midiáti-
ca, de fazer eventos. Foi quando 
nós fizemos o Torneio Renato 
Braga e conseguimos realizar 
uma parceria com a Brahma, foi 
um evento grandioso”, contou.

“Um outro problema que tinha 
era a Comissão Disciplinar. Vi-
via dando problema e precisava 
organizar. Foi quando eu fiz, na 
época que eu estava na faculda-
de, uma parceria com a OAB e 
levamos a comissão disciplinar 
para dentro da entidade. Monta-
mos duas câmaras de julgamen-
to”, completou.

De toda essa experiência vivida 
no futebol amador taubateano, 
o secretário de Esportes des-
taca a maior lição que apren-
deu nesse meio e que leva para 
dentro da sua atual profissão 
na Prefeitura de Taubaté: a hu-
mildade. “Para mim contribuiu 
muito essa experiência, porque 
a primeira coisa que eu carrego 
comigo e que eu trago todos os 
dias é a humildade que o futebol 
amador traz. Você vem de uma 
outra realidade, onde você tem 
inúmeros personagens, pessoas 
que você olha e vê que são com-
pletamente humildes, que dedi-
cam uma vida para um campo, 
uma equipe. Isso é o principal 
pra mim, essa humildade. É 
uma referência muito grande”, 
finalizou.

Secretário de Esportes e sua relação 
com o futebol amador

entRevistA

Lucas Dominoni, que assumiu a Pasta em 2021, tem quase 30 anos de convívio na modalidade; 
goleiro,  foi campeão pelo Vila São José em 2006

Moacir Santos Silva
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GestÃO

Ser presidente de um clu-
be de futebol não é uma 
das missões mais fáceis 
de se cumprir. No futebol 

amador, em cidade do interior, 
o desafio é ainda maior. Para 
entender um pouco mais sobre 
a rotina dessa função, o jornal 
Voz do Vale & Região conversou 
com Paulo Miranda, vereador, 
Presidente da Câmara Munici-
pal e atual presidente do União 
Operária, Silvinho, presidente 
do Esporte Clube Internacional, 
e Jurão, personagem histórico do 
futebol amador de Taubaté e ex
-presidente do Vila São Geraldo.

Entre os três personagens, Paulo 
Miranda é o que exerce a função 
há mais tempo: desde 2010. O 
convite para reestruturar o maior 
campeão da Primeira Divisão do 
amador municipal veio através 
de dois amigos: Ronaldo e João. 
Nesse período, Miranda conta que 
conseguiu devolver o destaque 
que o União Operária merece. 

“Nesses nove anos que estamos lá 
– faz mais tempo, mas eu prefiro 
não contar 2020 e 2021 por causa 
da pandemia –, conseguimos che-
gar sete vezes na final do campe-
onato, sendo que, em cinco vezes, 
alcançamos o título”, destacou.

Presidente que gosta de estar 
perto dos jogadores e da torci-
da, Paulo Miranda atribuiu esse 
crescimento do clube ao modo de 
pensar imposto em sua gestão. 
“Mudaram vários aspectos, um 
deles é pensar grande e a von-
tade de realizar. Não podemos 
entrar em um campeonato pen-
sando que é mais um que a gen-
te vai disputar. Tem que entrar 
pensando no título. O resultado 
é dentro de campo, 11 contra 11. 
Eu atribuo isso à força, vontade, 
coragem, a luta do dia a dia, toda 
uma estrutura que você monta”, 
ressaltou.

Para ele, o principal desafio de 
ser presidente de um clube ama-
dor em Taubaté é conquistar a 
confiança da torcida. “A partir 
do momento que você consegue 
fazer com que a própria torcida 
confie no seu presidente, tudo vai 
fluir bem, eles sabem que estamos 
perto para dar apoio, tanto para 
os atletas, quanto para o torce-
dor”, disse.

Quem também teve a missão de 
reestruturar um clube amador de 
Taubaté foi Silvio Braz, mais co-
nhecido como Silvinho do Inter. 
Presidente desde 2012, ele assu-
miu o clube fundado em 1976 por 
Mauro ‘Buzina’, a quem ele cha-
mava de ‘Tio Mauro’, que faleceu 
no ano passado. 

Em 2018, Silvinho prometeu ao 
fundador do clube que faria o 
Internacional campeão – o que 
aconteceu naquele mesmo ano, 
quando o time foi campeão da Se-
gunda Divisão, perdendo apenas 
um jogo na temporada. Neste ano, 
o clube foi campeão da Copa Fast 
e também do Torneio Renato Bra-
ga 2020, finalizado no último final 
de semana. “Em 2012 eu assumi a 
responsabilidade como presidente 
do Inter. O time quase se extin-
guiu novamente e eu, por estar 
um bom tempo lá, ter um carinho 
e gostar muito do clube, resolvi 
assumir a responsabilidade de 
não deixar o clube acabar”, relem-
brou Silvinho, que citou a questão 
financeira como principal desafio 
para comandar um clube de fute-
bol amador.

“O maior desafio é na parte fi-
nanceira, ainda mais quando um 
time atinge uma situação de es-
tar sempre entre os da ponta, no 
caso o Inter, que vem crescendo 
muito nesses últimos anos. O de-
safio maior é, realmente, a parte fi-
nanceira, batalhar para conseguir 
patrocínios, correr atrás de estar 
sempre montando um elenco for-
te, porque o futebol amador gera 
um custo, gera despesas, gastos, e 
muita das vezes temos dificulda-
des nisso”, afirmou. Além disso, o 
atual presidente do Inter também 
contou sobre a rotina à frente do 
clube – que, segundo ele, é pesa-
da. No entanto, o fato de a família 
participar nesse projeto junto, con-
tribui para que ele possa exercer 
sua função.

“Nossa rotina é muito corrida, 
principalmente aos finais de se-
mana. Graças a Deus que a mi-
nha esposa me acompanha, gosta 
bastante do time também, porque 
ela viu todo esse processo [de re-
estruturação]. Meu filho, hoje com 
20 anos, praticamente tem a idade 
que eu tenho de Inter. Ele nasceu 
no ano que eu estava chegando no 
Inter e joga no time também. Eu 

tenho uma particularidade nisso, 
que me ajuda muito, que é a mi-
nha família estar sempre comigo, 
acompanhando essa batalha e essa 
minha correria no meio do futebol 
amador, principalmente relacio-
nado ao Esporte Clube Interna-
cional, que se tornou um time da 
nossa família”, disse Silvinho.

Tradição

É impossível falar de futebol ama-
dor sem citar um de seus princi-
pais personagens: Jurandir Carlos 
do Santos, o Jurão – que também 
já foi presidente de um grande clu-
be amador em Taubaté, o Vila São 
Geraldo. Com uma história cons-
truída desde criança no Tricolor 
da Baixada, Jurão foi presidente da 
agremiação entre 2013 e 2014. “O 
Vila São Geraldo sempre foi e sem-
pre será o clube do meu coração”, 
disse, emocionado.

Jogador que mais disputou cam-
peonatos da 1ª Divisão pelo Vila 
– totalizando 11 edições, em 1983 
e de 85 a 94 –, ele conta que ser 
dirigente do clube era inevitável. 
“Logicamente que, pela minha 
história, não tinha como [não ser 
presidente]. Passado algum tem-
po quando parei de jogar futebol, 
a idade chegou, mas eu queria ser 
útil de alguma forma”, relembrou 
Jurão, que falou sobre a dificulda-
de de gerir um clube do tamanho 
do Vila. “Não é fácil. É muito gran-
de a responsabilidade, até porque 
é um clube de tradição, com uma 
torcida apaixonada, aguerrida. 
Aonde o Vila vai, o torcedor, com 
certeza, está junto, com muita dedi-
cação, alegria e festa”, completou.

Segundo ele, é bonito assistir a dis-
puta dos jogos e campeonatos, mas 
existe todo um processo burocráti-
co por trás – que compõe a rotina 
de um presidente e seus diretores. 
“É bom quando chega domingo e 
o time entra em campo, uniforme 
bonito, campo cuidado, mas a cor-
reria durante a semana é grande, 
temos os amigos e patrocinadores 
que nos ajudam muito”, destacou. 
“Hoje o futebol amador se tornou 
praticamente profissional. Tem 
que correr atrás de recursos, por-
que não é barato disputar uma pri-
meira divisão. O custo é muito alto 
e precisa ter um parceiro para que 
você possa exercer um bom traba-
lho”, finalizou.

a missão
de presidir 
um clube do 
futebol amador

Reportagem reúne três nomes históricos dos clubes das divisões da Liga Municipal de Futebol de Taubaté; 
eles falaram sobre as dificuldades e o prazer de dirigir os times do coração

Silvio Braz divide o cargo de presidente do internacional 
com a função de treinador da equipe 

Uma das lendas do futebol da cidade, Jurão exerceu entre outras 
funções dentro do Vila São Geraldo, 

a de presidente do clube 

Moacir Santos Silva

Arquivo Pessoal

Arquivo Ronaldo Carvalho

especial 

Paulo Miranda, presidente da Câmara Municipal, 
ex prefeito de taubaté e presidente do União operária F.C.
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O jornal “A Voz do Vale”, no final da década 1940, 
foi o primeiro órgão impresso de comunicação a conter 

informações sobre os torneios que aconteciam no município

Clubes que entraram 
para a história

Em quase oito décadas de fundação, a Liga 
Municipal de Futebol contou em sua galeria 
de equipes filiadas com um grande número 
de clubes. No entanto, muitos deles não re-
sistiram ao tempo, e atualmente não estão 
mais em atividade. 

Porém, sua glórias e conquistas ficarão eter-
nizadas para sempre na história do esporte 
da cidade de Taubaté. 

Clubes como Grêmio Esportivo Farrapos, AS-
DER Futebol Clube, River Club, Tatui Futebol 
Clube, Clube Atlético Ceteiense, Esporte Clu-
be Vigor CREIX, Esporte Clube Jacques Félix, 
Clube Atlético Mecânica Pesada, Emecal Fu-
tebol Clube, Grêmio Juta Fabril, Vitória Fute-
bol Clube e ADC Ford entre outros protago-
nizaram grandes espetáculos e levaram aos 
torcedores momentos de grande atuação no 
futebol e muitos títulos. 

A Voz do Vale & Região agradece a todas as 
agremiações que nos dias de hoje estão afas-
tadas das competições, mas que ao longo dos 
últimos 80 anos contribuíram para o desen-

volvimento e a prática do futebol amador da 
cidade.  

MeMÓRiA

Acervo Horton Cunha (in memoriam) 

iMpRensA

O trabalho da imprensa na difusão 
do futebol da cidade

No último mês de ou-
tubro a Associação 
dos Cronistas Es-

portivos de Taubaté (ACET) 
comemorou 78 anos de sua 
fundação. A história da im-
prensa esportiva do muni-
cípio possui grande ligação 
com o futebol amador.

Ao longo dos anos inúmeros 
foram os jornalistas, radialis-
tas, repórteres, narradores, 
comentaristas e fotógrafos 
que deixaram suas vozes, 
palavras e fotos eternizadas 
pelos campos do futebol ama-
dor da cidade, sendo a Voz do 
Vale, no final da década 1940, 
o primeiro órgão impresso de 
comunicação a conter infor-
mações sobre os torneios que 
aconteciam no município. 

Entre os jornalistas da cidade 
que possuem grande identifi-
cação com o futebol amador 
está Alexandre Alcântara, 
que há mais de duas décadas 
trabalha em coberturas de jo-
gos, exercendo as funções de 
repórter, plantão esportivo 
e mais recentemente de nar-
rador, tendo trabalhado em 
tradicionais emissoras de rá-
dio como Cultura, Cacique e 
Difusora.

“Tenho muitas histórias na 
cobertura do futebol amador. 
Na década de 1990, quando 
foi criada a Copa Band Vale 
de Futebol Amador, Taubaté 
teve muitos times campeões. 

Transmiti grandes jogos de 
times taubateanos em outras 
cidades, como em Silveiras 
onde montamos o equipa-
mento em cima de uma riban-
ceira. No Belém transmiti jogo 
em cima de um caminhão. 
Tive a honra de conhecer vá-
rias lendas do futebol ama-
dor da cidade, como Toro, Sr. 
Nelson da Vila Marli, Russo, 
Jorge Paraná, Heitor, Zé Ne-
gão entre outros. Não posso 
deixar de lembrar do Hor-
ton Cunha, trabalhei muitas 
vezes ao lado dele nos cam-
pos do futebol amador. São 
pessoas que estiveram muito 
ligadas ao trabalho e fazem 
parte da minha história no 
futebol de Taubaté”, lembra 
o jornalista. 

Nomes como Romão Pereira, 
Getúlio Mendes, Humberto 
Mendes, Sidney Barbosa, Ro-
bson Monteiro, Lélis Martins, 
Horton Sidnei Cunha, Chico 
de Paula, Pedro Luiz, Val-
mir Nunes, Ariovaldo Leite, 
Denizar de Oliveira, Moacir 
Mainardi, Claudio Nicolini, 
Jorge Henrique Simeão, Élcio 
Veloso, Rogério Veloso, Jorge 
Paraná, Tuty Pereira, Pedro 
Nogueira, Tiago Martins, Ri-
cardo Alcântara entre outros 
levaram, e continuam levan-
do aos torcedores informa-
ções, curiosidades e notícias 
sobre as competições e equi-
pes que mexem com o cora-
ção de taubateanos de todos 
os cantos da cidade.

ARBitRAGeM

Os desafios dos árbitros no futebol amador

Moacir Santos Silva

Em Taubaté, existem atualmente 86 árbitros 
cadastrados no quadro de arbitragem da Liga Municipal de Futebol

Alvo constante das tor-
cidas nos jogos de fu-
tebol, seja em qualquer 

nível, a equipe de arbitragem 
tem desafio em dobro quando 
o assunto é arbitrar partidas 
no futebol amador.

Escalados para uma partida, 
mesmo remunerados – através 
de verba proveniente da Pre-
feitura –, eles enfrentam uma 
tarefa árdua – como classifi-
cou o diretor de arbitragem da 
Liga Municipal de Futebol de 
Taubaté, André Luiz Martins.

“Eu costumo dizer que é um 
trabalho um tanto árduo, po-
rém muito gratificante. Traba-
lhar com ser humano é com-
plicado porque a gente nem 
sempre consegue agradar a 
todos. Dentro da arbitragem 
você acaba mexendo um pou-
co com a vaidade das pesso-
as”, pontuou André, que está 
há sete anos atuando à frente 
da arbitragem em Taubaté.

Antes do cargo executivo, po-
rém, André atuou como árbi-
tro de futebol, tendo iniciado 
sua trajetória no futsal e no 
futebol 7 society. Ingressou no 
amador através de um convite 
do ex-árbitro João Peludo.

“Quando você deixa de ser 
atleta para se tornar árbitro, 

poucas pessoas acreditam que 
você é capaz, mas eu tive gran-
des professores. Quando eu 
cheguei na Liga, há vinte anos 
atrás, tinha o eterno João Pelu-
do, que apitava muito bem, o 
Margarida, Zezão, Jorge, tinha 
o César de Guará, o Antunes, 
muita gente boa. Tive grandes 
pessoas para me espelhar”, re-
lembrou ele.

A tarefa de apitar jogos no fu-
tebol amador, entretanto, não 
é fácil, devido às situações que 
são encontradas pelos árbitros 
nos jogos. Em Taubaté, exis-
tem atualmente 86 árbitros ca-
dastrados no quadro de arbi-
tragem da Liga Municipal de 
Futebol. Desse número alguns 
são de municípios vizinhos 
e também contribuem para o 
andamento dos jogos taubate-
anos.

“Costumo dizer para os nos-
sos árbitros que, além de juiz, 
a gente tem que ser psicólogo, 
porque você pega atleta que 
está desempregado, brigou 
com a esposa, algumas vezes 
alterado porque atravessou a 
noite se divertindo, então eu 
costumo dizer que arbitrar no 
amador é apitar a regra com 
inteligência”, destacou.

Para exercer essa dupla fun-
ção, contudo, o desafio é ainda 

maior, tendo em vista que, em 
muitas das vezes, os árbitros 
não conseguem treinar e se 
dedicar integralmente à pro-
fissão.

“O treinamento em si, dentro 
do amador, é muito difícil, 
haja vista que todo mundo tra-
balha a semana inteira. Para os 
árbitros não é diferente. É difí-
cil pegar um árbitro que treina 
para trabalhar na partida do 
final de semana. Acho que isso 
é individual”, avaliou André.

Quando há o interesse de al-
guém ser árbitro na LFMT, é 
feita uma reunião individual, 
onde são passados sugestões e 
dicas aos árbitros. 

“Quando o árbitro tem o dom, 
com dois ou três jogos a gente 
já consegue identificar se vai 
ser um árbitro de ponta ou vai 
ser mediano. O curso não ca-
pacita ninguém a atuar, mas é 
um início, para que a pessoa 
possa ter um conhecimento 
da regra. Sempre que aparece 
alguém interessado na Liga, a 
gente procura fazer uma reu-
nião particular, passar alguns 
macetes, algumas experiên-
cias, pegar esse árbitro para 
iniciar nas categorias de base, 
no veterano, que geralmente 
são mais tranquilas para co-
meçar”, finalizou. 

Foto da equipe do River Club na década de 1970
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A história do fu-
tebol amador 
de Taubaté é 
composta por 

diversos clubes, atletas, 
dirigentes, árbitros e 
outros nomes que mar-
caram as competições 
ao longo dos anos. 

Com o intuito de pre-
servar esta história e 
apresentar todo o con-
teúdo para as novas 
gerações, o jornalista e 
pesquisador taubatea-
no Bruno Lemes criou 
no Facebook a página 
“Memória do Futebol 
Amador de Taubaté”, 
onde são postados re-
gistros históricos do 
futebol amador da ci-
dade.

“Comecei a acompa-
nhar constantemente 
o futebol amador de 
Taubaté a partir de 
2003, quando era esta-
giário da Rádio Liber-
dade FM, uma emis-
sora comunitária da 
cidade. Participava de 
um programa de espor-
tes no mesmo horário 
que as Rádios Difusora 
e Cacique que realiza-
vam programas espor-
tivos. Para não concor-
rer diretamente com 
eles, que davam mais 
ênfase ao Esporte Clu-
be Taubaté, dávamos 
maior destaque ao fu-
tebol amador. A partir 
daí, todos os domin-
gos eu passei a ir aos 
campos acompanhar as 

partidas. Virou rotina e 
gostei bastante, até por-
que não é comum fazer 
cobertura jornalística 
de futebol amador. E 
desde então acompa-
nho o que acontece nas 
equipes da cidade”, 
disse Bruno, que em 
2019 criou a página no 
Facebook.

“Quando eu ia aos cam-
pos realizar as cober-
turas das partidas de 
futebol, sempre levava 
uma máquina para fa-
zer as fotos das equi-
pes. E como sempre 
gostei de buscar infor-
mações históricas sobre 
atletas e jogadores, aos 
poucos fui montando 
um acervo. As fotos an-
tigas foram sendo pu-
blicadas e então pensei 
em criar uma página 
no Facebook como con-
teúdo. Foi dessa forma 
que surgiu o Memória 
do Futebol Amador 
de Taubaté”, lembra o 
criador da página.

Atualmente, o “Memó-
ria do Futebol Ama-
dor” conta com mais de 
mil seguidores e cerca 
de 150 fotos publica-
das.

“Há uma memória 
afetiva muito grande 
quando um ex-atleta 
ou torcedor reconhece 
a importância históri-
ca em uma foto antiga, 
o registro de um time 
que não existe mais ou 

de uma equipe que foi 
campeã de um determi-
nado campeonato. Tem 
torcedores que enviam 
fotos que nunca foram 
divulgadas e que ajuda 
bastante montar o acer-
vo da página”, destaca 
o jornalista.

No entanto, o desa-
fio de manter a página 
atualizada com novas 
postagens requer mui-
to trabalho. “Buscar 
informações a respeito 
dos atletas e das equi-
pes são os principais 
desafios. Só faz sentido 
divulgar as fotos na pá-
gina se elas estiverem 
identificadas, e mui-
tas vezes o trabalho é 
grande, pois tem fotos 
antigas que costumam 
não estar legendadas. 
Algumas nem se sabe 
o nome da equipe e 
qual ano foi realizado o 
jogo. Por isso é um tra-
balho de apuração que 
leva tempo, e em conse-
quência disso, manter a 
página atualizada. Pre-
firo programar as pos-
tagens para ter uma ro-
tina de divulgação, mas 
nem sempre isso é pos-
sível devido aos com-
promissos do dia-a-dia 
e a busca por mais in-
formações”, conta Bru-
no Lemes.

Confira ao lado algus  
registros históricos já 
publicados pelo jorna-
lista ao longo dos últi-
mos dois anos:

Esporte Clube Jaques Félix 1965 - 
Em pé: Sabatino, Barroso, Edinho, Wlade, Paulo Buzaga, Chiquinho, Norival, 

Nito Sansoni e Celio agachados: Vicente, Zito, luzia, Nelson Ran, Valdir e Capela

ReGistROs HistÓRiCOs

Preservação e manutenção da história do futebol da cidade
Clube Atlético Mecânica Pesada 1974 - Hélio (massagista), Ademir, Osmar, Nogali, Zil, Banha, Zé Carlos, Mário Bortoloni e Morgado (diretor). 

Agachados: Luizinho Maristela, Zé Menino, Pedro Canuto, Jurão, João Stradioti, Benício e Sidney

Grêmio Esportivo Nova América 1993 - 
Em pé: Fuminho, Maurinho, Gibão, Carlão, Cleber e Jú. 

agachados: Valdir Japonês, Marinho Sutani, Miguel e Zé Binho

Esporte Clube Monteiro Lobato 1968 - 
Em pé: Marco Coteco, Valdir, Wilson Polar, Edinho, djalma Bandeira e Belinho. 

agachados: Joel, Julio, tião Macaco, Urbano e Pedrinho Saci

especial 
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O futebol é a paixão na-
cional, que une pes-
soas, que quebram 
barreiras e cruzam 

fronteiras. Um esporte que 
mistura alegria, tristeza, amor, 
raiva, carinho, risos e lágrimas.
Não só formado por uma equi-
pe de 11 jogadores ou de sua 
comissão técnica. O futebol vai 
muito além das quatro linhas 
e os grandes responsáveis por 
mover essa paixão ficam em 
outro lugar do estádio: nas ar-
quibancadas.

No futebol profissional, milha-
res de torcedores são capazes de 
enfrentar sol e chuva, viagens 
longas, cansaço, dormir em fi-
las... tudo para ver seu time do 
coração. No futebol amador, a 
situação é semelhante.

Nesta reportagem, contamos a 
história de dois torcedores fa-
náticos de dois dos times mais 
tradicionais do futebol amador 
de Taubaté. Apaixonados pelos 
seus respectivos clubes, eles são 
capazes de dar a vida pelo time 
do coração. Leandro Tadeu 
Ferreira, torcedor do Vila São 
Geraldo, e Ronaldo Nazareno 
de Carvalho, torcedor do União 
Operária, abriram seus cora-
ções e falaram sobre esse sen-
timento de amor ao futebol, es-
pecialmente pelos seus clubes.

União operária

O amor de Ronaldo pelo União 
começou ainda na pré-adoles-
cência, aos 13 anos de idade. 
Atualmente com 50 anos, o 
metalúrgico, pai de quatro fi-
lhos e avô de três netos, conta 
que em meados dos anos 1980 
fazia treinamentos na equipe 
do bairro da Estiva.“Minha 
paixão pelo União Operária Fu-
tebol Clube começou em 1984. 
Na época, eu tinha 13 anos e 
treinava todos os sábados no 
União”, relembrou o torcedor 
que, ao longo de quase 40 anos 
de arquibancada, já colecionou 
diversas histórias com o clube.

“Uma história especial que te-
nho como torcedor do União 

aconteceu em 1993, quando eu 
vi, pela primeira vez, o União 
ser campeão amador. Naquele 
ano, o União perdeu a primei-
ra partida da final por 1x0 para 
o XV de Novembro do Chafa-
riz. Aí eu pensei: ‘Meu Deus, 
o União vai ser vice mais uma 
vez’, mas na segunda partida 
da final nós ganhamos por 2x0 
e fomos campeões”, contou Ro-
naldo.

“Ali foi o dia de lavar a alma 
e ver, pela primeira vez, meu 
time de coração ser campeão 
do amador de Taubaté”, com-
pletou. Após amargar seis vice-
campeonatos do Bicho Papão, 
Ronaldo passou a saborear o 
reencontro do caminho de tí-
tulos do multicampeão União 
Operária a partir de 1993.

Logo depois de se tornar cam-
peão do amador em 1993, o 
clube da Estiva foi campeão 
também nos anos de 1994, 1995, 
2001, 2005, 2013, 2014, 2017, 
2018 (título dividido com o Vila 
São Geraldo) e 2019. Dos 12 
títulos do União, cinco aconte-
ceram na última década. Para 
Ronaldo, a retomada de posto 
de um dos principais clubes de 
Taubaté pelo União aconteceu 
pela gestão do presidente Pau-
lo Miranda.

“Em 2009, o União estava pas-
sando por momentos difíceis e 
estávamos muito mal em todos 
os sentidos. Foi aí que eu tive a 
ideia de fazer um convite a uma 
pessoa muito respeitada no 
nosso bairro e em toda Taubaté: 
convidei o Paulo Miranda para 
ser presidente do União Operá-
ria e, graças a Deus, ele aceitou, 
assumindo a presidência em 
2010. A partir daí, as coisas vol-
taram ao normal e o União vol-
tou a ser protagonista”, contou 
o torcedor.

De todos os títulos da história 
do clube, o jogo mais marcante 
para Ronaldo foi a final de 2019 
– jogo em que o União Operária 
venceu o Vila São Geraldo por 
3x1, de virada.  “Esse jogo, para 
mim, como torcedor, foi o mais 

tranquilo porque o União era 
um super time e fomos campe-
ões invictos. Lembro que, nesse 
jogo, quando vi o time titular 
do União em campo, pensei 
comigo: ‘Que timaço’! Olhei 
no banco de reserva e vi que 
tinha mais sete jogadores que 
podiam facilmente ser titulares 
em qualquer equipe”, relatou 
o torcedor, que lembrou que 
apenas 900 ingressos foram li-
berados para os torcedores do 
União. “Nossa torcida é uma 
torcida apaixonada e que joga 
junto com o time. Essa torcida 
é o décimo segundo jogador. 
Já teve jogo que o nosso adver-
sário era melhor, mas a torcida 
sempre empurra o time para 
cima. Um fato curioso e tradi-
cional para nós, torcedores do 
União, é que em toda final que 
o União chega, nós fazemos a 
concentração no clube e depois 
saímos a pé pela rua do bairro 
da Estiva, fazendo a maior fes-
ta, até chegar no Joaquinzão 
para empurrar nosso Glorioso 
time”, finalizou.

Vila São Geraldo

Se o União Operária é um dos 
principais clubes de Taubaté, a 
Associação Esportiva Vila São 
Geraldo não fica atrás. O se-
gundo clube com mais títulos 
na história do futebol amador 
taubateano (nove ao todo) tam-
bém reúne torcedores apaixo-
nados. Leandro é um deles.

Hoje, aos 36 anos, o torcedor re-
lembrou os principais momen-
tos vividos com a camisa do 
Vila nas arquibancadas. Essa 
história de amor com o clube 
começou na década de 1990, 
através do pai. “Tudo come-
çou em 1996, onde eu fui com o 
meu pai prestigiar a grande fi-
nal entre Vila São Geraldo e XV 
de Novembro, no Joaquinzão. 
Dalí em diante comecei a acom-
panhar esse time de tradição”, 
disse. De lá pra cá, Leandro viu 
o clube chegar em outras sete 
finais de campeonato e erguer 
a taça em três ocasiões: 2010, 
2015 e, mais recentemente, em 
2018. Nesse período, ele des-

taca uma história especial – a 
de 2010, quando muitos não 
acreditavam no Vila São Geral-
do. “O fato que ficará marcado 
para sempre na minha memó-
ria foi em 2010. Na estreia do 
campeonato, contra o Lyon, no 
campo do Vila São José, o Vila 
sofreu com muitas ausências 
de jogadores e entramos com 
10 jogadores. Perdemos esse 
jogo de 3x1 para o Lyon. Ouvi 
as pessoas dizendo que o Vila 
seria ‘saco de pancada’ no cam-
peonato, mas acertamos a casa 
e nos consagramos campeões”, 
destacou.

O resto daquela temporada fi-
cou para a história do Vila. Sé-
timo título da história do clube, 
o troféu de 2010 foi o primeiro 
que Leandro acompanhou. 
Anos depois, em 2015, a mesma 
história se repetiu: Vila cam-
peão do amador taubateano.

Rivais históricos no município, 
Vila e União protagonizaram os 
jogos que ficarão pra sempre na 
memória de Leandro. Um deles 
aconteceu em 2010, na campa-
nha do título, com uma golea-
da histórica sobre o União, en-
quanto que o outro aconteceu 
em 2018, ano em que as duas 
equipes dividiram o troféu.“Os 
melhores jogos do Vila que eu 
vi, até o momento, foram em 
2010 e em 2018. No ano de 2010, 
contra o União, na CTI, em que 
ganhamos de 5x1, e no ano de 
2018, na fase de grupos, onde 
derrotamos o União dentro do 
seu campo por 3x0”, comentou.

Os anos de convivência com 
o Vila fizeram com que o tor-
cedor ilustre, mais do que nas 
arquibancadas, ajudasse o time 
em outra função: a de diretor. 
Leandro aceitou a missão de 
participar da diretoria do clube 
e exerce a função desde o ano 
passado. “Sempre fui torcedor 
símbolo do Tricolor da Baixada, 
mas em 2020 recebi o convite 
para fazer parte da diretoria e 
agora estou como diretor. É um 
sonho desde criança, que virou 
realidade. Estou lá para somar 
no que for possível com o Vila 

São Geraldo”, afirmou ele, que 
também destacou a participa-
ção dos torcedores nos jogos 
do clube.“É muito importante 
a presença da torcida, pois ela 
incentiva do primeiro ao último 
minuto de jogo, ganhando ou 
perdendo. No entanto, vários 
jogadores que jogam no Vila 
se enlouquecem com a torcida, 
dizendo que nunca viram uma 
torcida tão fanática e apaixona-
da pelo time como é a torcida 
do ‘Vilão’”, finalizou.

dia do Torcedor 
do FUTebol amador

A Liga Municipal de Futebol 
de Taubaté instituiu através 
da Portaria nº 08/2021 que o 
dia 18 de novembro passará 
a ser conhecido como Dia do 
Torcedor do Futebol Amador, 
data esta que coincide com a de 
fundação da entidade.“Come-
moramos mais um aniversário 
da Liga e este ano teremos um 
atrativo a mais para o torcedor. 
Foi sancionada na Liga a porta-
ria que cria o Dia do Torcedor 
do Futebol Amador. Este ano 
iremos fazer uma atividade 
simbólica, onde os torcedores 
podem enviar fotos e vídeos 
com a camisa de seus times 
para divulgarmos nos meios de 
comunicação”, destacou Diego 
Magalhães, presidente da Liga.

Para o próximo ano, o objeti-
vo da entidade é o de realizar 
no município eventos para ce-
lebrar a data. “Posso adiantar 
que para o ano que vem já es-
tamos preparando um grande 
evento para os 80 anos da Liga 
e a segunda edição do Dia do 
Torcedor do Futebol Amador, 
pois nosso objetivo é incluir 
esta data no Calendário Ofi-
cial da Cidade. Já fui torcedor, 
jogador, presidente de clube e 
da Liga e sei da importância da 
torcida para os times do fute-
bol amador. Fica meus since-
ros parabéns para todos torce-
dores e torcedoras das equipes 
da cidade de Taubaté”, com-
pletou o presidente da Liga.

ARQUiBAnCADA

Nas arquibancadas, torcedores dão a vida pelos seus clubes no futebol amador de Taubaté

Uma paixão que ultrapassa as quatro linhas

Arquivo Pessoal
Ronaldo Carvalho leandro Ferreira
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Os palcos do espetáculo 
do futebol amador taubateano

A magia do futebol amador de Taubaté acontece 
em diversos estádios espalhados pelo municí-
pio. São mais de 40 campos, cuidados semanal-
mente para que os jogos aconteçam nos finais 
de semana. Alguns mais novos, outros mais tra-
dicionais, todos têm suas particularidades. 

Berço de craques do futebol amador, os campos 
nos bairros se juntam ao tradicional Joaquim de 
Moraes Filho – o Joaquinzão, estádio do Esporte 
Clube Taubaté, e também ao estádio Municipal 
Félix Guisar, a CTI, que ao longo dos tempos foi 
palco de grandes emoções do futebol da cidade.

Maior campeão da primeira divisão da Liga Mu-
nicipal de Futebol de Taubaté, o União Operária 
manda seus jogos no seu próprio campo, loca-
lizado na Avenida Voluntário Benedito Sérgio – 
principal via da Estiva.

Outros campos de futebol tradicionais fazem 
parte da lista em Taubaté, como o campo prin-

cipal da ADC Volkswagen, da Vila São Geraldo, 
entre outros. Além desses palcos, Taubaté conta 
com os seguintes estádios, segundo a lista di-
vulgada pela própria LFMT:

. Campo Municipal Jair Pires - Esplanada
. Campo Municipal Cecap 1

. Campo Parque Paduan
. Campo da Independência (Beira Rio)

. Campo da Baronesa
. Campo Municipal Santa Tereza

. Campo Municipal Vila IAPI
. Campo Heitor Evangelista, no Parque Urupês

. Campo Bonfim
. Campo Municipal Vila Nogueira

. Campo Municipal São João
. Campo Vila Bela

. Campo Casa do Menor, na Vila São José
. Campo Municipal Rodoviário 

. Campo Fonte Imaculada
. Campo Sebastião Ferreira Goulart, 

no Parque São Cristóvão
. Campo Gurilândia 1
. Campo Gurilândia 2

. Campo Belém, 
. Campo Parque São Luiz

. Campo José Silva, no São Gonçalo,

. Campo Municipal Jardim Jaraguá

. Campo Municipal Jardim América
. Campo Municipal do Garça 

. Campo do Quiririm
. Campo Municipal Jardim Mourisco

. Campo Fabrilar 
. Campo Granja Santa Terezinha

. Campo Municipal do Paiol
. Campo Parque Aeroporto

. Campo Municipal do Ipiranga, 
na Chácara Silvestre 

. Campo Municipal Marlene Miranda 
. Campo da ADC Volks 

. Campo Amauri Fonseca Braga, 
no Parque Paduan

Presidir uma entidade 
como a Liga Municipal 
de Futebol de Taubaté 
(LMFT) não é uma ta-

refa fácil. Desde 1942, quando 
foi criada, a entidade máxima 
do futebol no município teve 
21 diferentes presidentes. 

Desde 2017, quem tem a mis-
são de comandar a Liga é o 
presidente Diego Magalhães, 
que neste ano de 2021 deu 
início a seu segundo mandato 
consecutivo. A Voz do Vale & 
Região bateu um papo com o 
presidente que, entre outros 
assuntos, falou sobre o início 
de sua trajetória no futebol 
amador da cidade e os objeti-
vos de sua gestão para o futuro 
da Liga Municipal. Confira:

1. a parTir de qUe momen-
To o FUTebol amador paS-
SoU a Fazer parTe da SUa 
Vida?

Sempre acompanhei o futebol 
amador da cidade, mas nunca 
torci para nenhum time. Joguei 
a Terceira Divisão pelo extinto 

Santa Inês e também pelo Par-
que Urupês (do eterno Heitor). 
Depois disputei a Segunda Di-
visão pelo Camarões, sendo 
campeão em 2008, e em segui-
da voltei para o Parque Urupês 
onde joguei a Segunda Divisão 
e o Torneio Renato Braga. 2011 
foi o último ano (antes de fun-
dar o Esplanada) que disputei 
pelo Congregação Mariana.

2. como SUrGiU a ideia de 
FUndar a eqUipe do eSpla-
nada SanTa Terezinha?

Em 2011 jogando pelo Congre-
gação Mariana, percebi que eu 
tinha potencial para fundar um 
time e colocar as minhas ideias 
em campo e na estrutura, sur-
giu o Esplanada, que disputa a 
Segunda Divisão atualmente.

3. porqUe opToU em diSpU-
Tar a eleição para preSi-
denTe da liGa?

A ideia de concorrer a eleição 
surgiu em 2015 em algumas 
conversas nos bastidores com 
o pessoal que reclamava da 

Liga e dizia que o trabalho que 
eu realizava na organização 
no Esplanada deveria ser fei-
to Liga e assim aconteceu. Fui 
eleito em 2016 para o mandato 
de 2017 a 2020 e reeleito para o 
mandato de 2021 a 2024.

4. qUaiS oS maioreS deSa-
FioS qUe Você enFrenToU 
FrenTe a liGa?

A chamada “Zona de Conforto” 
foi o maior desafio que enfren-
tei, pois havia uma certa acomo-
dação e resistência das pessoas 
às mudanças que eram neces-
sárias. Sendo assim tive muito 
trabalho para colocar em prática 
essas mudanças que moderni-
zaram e elevaram a qualidade 
do trabalho da Liga.

5. qUaiS aS principaiS me-
TaS para o FUTUro do FUTe-
bol amador em TaUbaTé?

O futebol amador de Taubaté é 
fortíssimo e é um dos melhores 
da região e minha meta princi-
pal é manter essa competição 
em alto nível.

6. o qUe eSperar do FUTe-
bol amador póS-pande-
mia no mUnicípio?

Lamentamos a chegada da 
pandemia e as vidas que per-
demos para a COVID. Pensan-
do em padronização, atrapa-
lhou muito, pois foram dois 
anos sem futebol, mas em 2022 
estaremos voltando mais for-
tes e com um calendário cheio 
de novidades.

preSidenTeS da lmFT

1942-1944 –
 José Luis de Almeida

1944-1946 – Ernesto Floriano
1946-1968 – 

Benedito Marcondes Ferreira
1969 -1973 – Moacir 

de Alvarenga Peixoto
1973-1975 – 

José Marciano de Lima
1975-1977 – Waldemar Bonelli

1977-1979 – 
Natanael dos Santos

1979-1981 – Nivaldo Ferreira

1981-1983 – 
Willian Saad Abnulnur

1983-1984 – 
Didmo Gadiolli Filho

1984-1985 – Braz Ramos
1985-1986 – Humberto

 Mendes Pinto
1987-1988 - 

Willian Saad Abnulnur
1989-1990 – 

Antonio Luis Ravani
1991-1992 – 

Rimer dos Santos Paiva
1993-1994 – Geraldo

 Vicente de Mello
1995-1998 – Irineu 

Moreira dos Santos
1999-2000 – 

Antonio Ferreira Tito
2000-2002 –

Irineu Moreira dos Santos
2003-2008 – José Maria Mori
2009-2012 – Lino Monteiro

2013-2016 – 
Eduardo Rueda Anália

2017-2024 – Diego Rodrigo 
Neves Magalhães

entRevistA

Bate-papo: Diego Magalhães, 
presidente da Liga Municipal de Futebol de Taubaté
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taubaté possui competições voltadas para categorias 
de Veteranos 40, 50 e 60 anos

Glórias além dos limites 
do município 

As conquistas das equipes amadoras de Taubaté 
ultrapassam os limites geográficos do municí-
pio. Muitos foram os títulos ganhos pelos times 
em competições que contaram com a presença 
de clubes de outras cidades.

Entre os campeonatos mais importantes, desta-
que para a Copa Band Vale de Futebol Amador, 
torneio que por muitos anos também era conhe-
cido como a “Taça Libertadores” do Vale do Pa-
raíba. 

Nesta competição, sagraram-se campeões os 
times da Alstom (1999), Volks (2000), Vila São 

Geraldo (2002), Independência (2004 e 2010), 
União Operária (2006), Juventus (2008), Boca 
Junior (2009) e Lyon (2013).

Outro tradicional torneio da região, que contou 
com equipes taubateanas levantando o troféu 
de campeão, é a Copa Regional (antiga Copa 
Brahma), disputada na cidade de Pindamonhan-
gaba. 

Vila São Geraldo (2002 e 2003), Treze de Maio 
(2006), XV de Novembro (2008), Vila Albina 
(2011) e Abaeté (2013) figuram na galeria de 
vencedores da competição.

Clubes de Taubaté também marcaram presença 
no extinto Torneio Integração do Vale, que além 
do Burro da Central como vencedor em 1975, 
teve também como campeões a equipe da Ford 
(1977) e o Vila São Geraldo (1981).

veteRAnOs

Futebol amador da infância à vida 
adulta; trajetória veterana no esporte

Uma vez jogador, sempre 
jogador. O futebol, pai-
xão nacional, está enrai-

zado no torcedor brasileiro – e 
em Taubaté isso não é diferen-
te. Muitos dos que se apaixo-
nam pelo esporte na infância, 
seguem com esse amor durante 
a vida toda. Em Taubaté, o fu-
tebol amador reúne também 
os esportistas que disputam os 
torneios na categoria veterano, 
seja acima de 40, 50 ou 60 anos 
de idade. Figura pública no 
município, um dos participan-
tes é o vereador Jessé Silva que, 
até pouco antes da pandemia 
da COVID-19, disputava o tor-
neio ‘quarentão’.

Em entrevista ao jornal Voz do 
Vale, Jessé falou sobre sua tra-
jetória no futebol amador, que 
começou ainda na infância. 
“Eu participei desde a minha 
infância como Sub13 quando 
jogava por alguns clubes como 
o Piratininga, o Sesi, Mecâni-
ca Pesada, e a medida que fui 
crescendo, joguei no juvenil da 
Vila São Geraldo e no juvenil 
do União, onde eu fui tricam-
peão em 1989 com grandes 
nomes do futebol, que alcan-
çaram o mundo profissional”, 
relembrou o parlamentar, que 
citou atletas como Rubens Ju-
nior e Sandro Fonseca.

Aos 47 anos de idade, Jessé 
comemorou o retorno aos gra-
mados e celebrou também a 
possibilidade de reencontrar 
os amigos dos tempos em que 
jogavam juntos na juventude. 
“Fui convidado e tive a opor-
tunidade de voltar a brincar 

um pouco com o futebol, por-
que depois dos 40 você brinca 
de futebol, quem corre é a bola. 
Disputei campeonatos pelo 
Paiol e pelo Mourisco, clubes 
que eu tenho muito carinho. 
O mais gostoso do quarentão, 
com a galera do cinquentão, 
é o reencontro. Reencontro 
muita gente da época que eu 
estava no auge, correndo bas-
tante. Hoje, com mais experi-
ência, você encontra seu amigo 
com uma barriguinha maior, a 
sua também, uns com cabelos 
brancos, outros carecas. O in-
crível do futebol é isso, aque-
la resenha pós-jogo, o terceiro 
tempo, que nos encanta muito 
também”, destacou.

Vereador eleito pela primeira 
vez em 2016 e reeleito em 2020, 
Jessé atribuiu seu ingresso à 
vida pública justamente atra-
vés do futebol amador, onde 
ele reuniu boa parte do seu 
eleitorado. “Só tenho a agra-
decer ao futebol amador, onde 
tenho muitos amigos. Tenho 
certeza que parte do meu elei-
torado também veio do futebol 
amador. Tenho somente gra-
tidão ao amador de Taubaté 
e vou lutar sempre para fazer 
o possível para manter esse 
nível do nosso futebol”, disse 
Jessé, que elogiou a modalida-
de no município.

“O futebol amador é tradicio-
nal para o taubateano. O fute-
bol junta as pessoas, concen-
tra amigos e é uma atividade 
do bem. Se bem organizado, 
como é o nosso amador, rende 
bons frutos”, finalizou. 

BURRO DA CentRAL

Futebol amador e o E.C.Taubaté

Equipes amadora do E.C. Taubaté em atuação no Joaquizão na década de 1970

A grande bandeira do 
futebol da cidade é o 
Esporte Clube Tauba-

té. O Burro da Central pro-
porciona há mais de cem anos 
muitas alegrias aos amantes 
do futebol. No entanto, muitas 
das glorias do Alvi Azul estão 
diretamente ligadas ao futebol 
amador.

Além de muitos jogadores que 
marcaram seus nomes no clube 
terem também vivido dias de 
glorias no Amador, o Tauba-
té durante um período de sua 
história também participou 
das competições organiza-
das pela Liga, tendo inclusive 
acumulado títulos do Cam-
peonato Amador da Primeira 
Divisão em três oportunidades 
(1951/1959/1962).

“Com a profissionalização 
do futebol em 1947, o Espor-
te Clube Taubaté passou a ter 
duas equipes, a profissional e a 
de amadores, que foi mantida 
durante um bom período e era 
formada por jogadores das ca-
tegorias de base que posterior-
mente passaram a integrar o 
time principal. Já na década de 
1950, a equipe profissional vi-
veu o período de ouro jogando 
a Primeira Divisão do Campeo-

nato Paulista, e o time amador 
passou a disputar os campeo-
natos das Liga Municipal. Na 
época, o clube chegou a ter um 
Departamento exclusivo vol-
tado para a equipe amadora”, 
conta o historiador e pesquisa-
dor Jefferson Ribeiro. 

década de 1970: 
a reTomada 

Em 1968, devido a problemas 
financeiros e também com as 
mudanças nas regras do aces-
so e do descenso promovidas 
pela Federação no Campeo-
nato Paulista, o Esporte Clube 
Taubaté optou por se afastar 
das competições oficiais. 

Com o reestabelecimento da 
Lei do Acesso em meados da 
década de 1970, o Burro da 
Central passou a ensaiar seu 
retorno aos torneios profissio-
nais. Diretores do clube tive-
ram a ideia de realizar uma 
competição na região do Vale 
do Paraíba, o Torneio Integra-
ção do Vale, que posteriormen-
te estendeu suas portas para 
clubes do Sul de Minas, Rio 
de Janeiro e outros municípios 
próximos a Grande São Paulo.

Para formar a equipe que re-

presentaria o Alvi Azul no 
campeonato, que teve sua pri-
meira edição no ano de 1975, 
foram escolhidos os jogadores 
de maior destaque dos clubes 
do futebol amador do muni-
cípio, uma verdadeira Seleção 
da Cidade. Em março daquele 
ano, o Burro da Central estava 
de volta às atividades tendo no 
elenco, que se sagraria cam-
peão, grandes nomes dos gra-
mados do amador da cidade. 

“Entre 1969 e 1975 o Taubaté 
basicamente disputou apenas 
as competições municipais. 
Nesta época o time já não era 
formado por atletas da base, 
e sim por jogadores que ha-
viam disputado o Campeona-
to Amador por outros times” 
complementa o historiador.

O Torneio Integração do Vale 
seguiu com edições em tempo-
radas posteriores, porém ai já 
com o Burro da Central focado 
nas competições profissionais 
da Federação Paulista de Fu-
tebol. Outras agremiações da 
cidade também chegaram a en-
trar na disputa do torneio, en-
tre eles Ford e Vila São Geraldo 
que também foram campeões 
da competição. 
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Um dos grandes desa-
fios no futebol é o de 
comandar uma equi-
pe, trabalho este que 

cabe aos treinadores. Nas equi-
pes profissionais, o técnico está 
presente no cotidiano ao lado 
dos jogadores buscando colo-
car em prática todos os seus co-
nhecimentos.

Porém, no futebol amador, o 
trabalho é bem diferente. Sem 
poder estar todos os dias junto 
dos atletas, grande parte dos 
treinadores encontram seus jo-
gadores apenas aos domingos 
já na beira do gramado mo-
mento em que o árbitro dará 
início as partidas.

“Ser técnico é um hobby. É 
muito gratificante exercer essa 
função, mas também tem a 
parte da cobrança, que por si-
nal não são poucas. Aprendo 
todos os dias a lidar com isso. 
Os desafios são muitos. Lidar 
com os jogadores, saber condu-
zir 22 atletas é complicado. Às 
vezes você tem que pensar um 
milhão de vezes antes de falar 
alguma coisa, e ao mesmo você 
pode se arrepender em não 
falar”, destacou Zoio, que atu-
almente é um dos treinadores 
de maior destaque do futebol 
da cidade.“Depois de jogar no 
em 2014 resolvi não mais atuar 
como atleta. Em 2015 surgiu a 
oportunidade de ser técnico do 
meu clube de coração, o Atlé-
tico Camarões, onde logo no 
primeiro ano consegui chegar 
à final da Segunda Divisão. 
As coisas foram se encaixan-
do, tomei gosto e venho tendo 
sucesso por onde passo”, disse 
o treinador, que no currículo 
possui dois títulos da Segunda 
Divisão comandando o Cecap e 
que teve o Juventus como últi-
mo clube na cidade.

Além do trabalho dentro de 
campo, Zoio foi idealizador da 
criação de um grupo no What-
sApp que conta com a presença 
de treinadores de clubes ama-
dores de Taubaté e de outras 
cidades da região. “Tive a ideia 
de montar um grupo para reu-
nir treinadores não apenas de 
Taubaté, mas também de toda a 
região para podermos interagir 

de uma forma mais atualizada. 
No grupo falamos dos campe-
onatos, trocamos experiências 
e abordamos vários assuntos 
relacionados ao futebol. Hoje 
o grupo possui 36 técnicos do 
melhor nível do futebol ama-
dor”, afirmou.

Trabalho de GeraçõeS

A paixão pela carreira de trei-
nador não tem idade, abrindo 
a possibilidade para que todos 
que gostam de exercer a função 
trabalhem dentro do futebol. 
Com apenas 25 anos, o jovem 
Leonardo Americano, conheci-
do como Léo, está iniciando sua 
trajetória como técnico em com-
petições realizadas em Taubaté.

Após atuar como jogador nas 
equipes de base do Nova Améri-
ca, XV de Novembro e da Volks, 
e disputar o Campeonato Ama-
dor da Segunda Divisão pelo 
Camarões, Léo teve em 2021 a 
oportunidade de realizar seu 
primeiro trabalho como técni-
co dirigindo o time do Tirão do 
Vale.“Tenho o grande sonho de 
ser campeão da Primeira Divi-
são do Amador e da Copa Band 
Vale, porém com muito traba-
lho e evoluindo sempre, com 
consistência para que a nova 
geração consiga manter o gran-
de nível que o amador sempre 
teve. Acredito que passo a passo 
com muito trabalho e sabendo 
absorver as experiências vivien-
ciadas vou escrever minha his-
tória no Futebol Amador”, co-
mentou o jovem treinador, que 
além de carregar o aprendizado 
adquirido na época que atuava, 
também aprende muito com 
jogadores que possuem grande 
bagagem no futebol taubateano.

“Tenho um time de Fut7, o Inter 
de Jah, e nele tive a oportunida-
de de conviver com jogadores 
de peso da cidade e isso me aju-
dou a começar a entender me-
lhor a cabeça dos atletas. Cada 
pessoa tem sua personalidade 
e quando ela é respeitada, ele 
também te respeita e por isso 
sempre mostro a importância 
da história de cada jogador e da 
camisa que estamos vestindo. 
Humildade para entender que 
durante toda temporada pode-

mos aumentar e melhorar algo 
de positivo em nossas carreiras 
independentemente da idade 
ou bagagem vivida”, destaca o 
treinador que se prepara para 
os futuros desafios de carreira. 
“Acredito que primeiro tenho 
que conseguir entender e com-
preender o julgamento por ser 
muito novo, e entender que as 
críticas às vezes são mais uma 
questão de preconceito com a 
minha idade do que realmente 
uma análise do meu trabalho. 
Preciso administrar bem isso 
para manter o foco no trabalho 
e no que eu acredito que é um 
futebol de bola no chão, apro-
ximação e de coletividade para 
buscar o gol. O mais complica-
do no amador é entender que 
muita coisa é cobrada momen-
tâneamente e é preciso saber 
aproveitar o momento”, com-
pletou.

Com 50 anos de idade, Betinho 
é atualmente um dos treinado-
res que há mais tempo exer-
ce a função dentro do futebol 
amador da cidade, com mais 
de uma década trabalhando à 
beira dos gramados. “Quando 
eu comecei a lealdade entre as 
equipes era grande, a gente res-
peitava o jogador que já estava 
compromissado com a outra 
equipe. Hoje é diferente. A con-
corrência é grande, e nos força 
a entrar nesse jogo para não 
ficar pra trás, se quiser montar 
um time competitivo” destaca 
Betinho, que antes de iniciar a 
carreira de técnico, também foi 
jogador em clubes amadores de 
Taubaté.

Como técnico, trabalhou em 
equipes como Terceiro Tem-
po (clube extinto), Associação 
Atlética São Gonçalo e Rodovi-
ário. Seu atual clube é o Unidos 
São Gonçalo. “Tenho vários 
momentos marcantes ao longo 
da minha carreira. Vou citar 
um que aconteceu recentemen-
te, no último mês de novembro, 
quando o Unidos São Gonçalo 
foi eliminado do Torneio Re-
nato Braga e a nossa torcida foi 
para a porta do vestiário gritar 
o nome do time. Isso é de ar-
repiar. Essa torcida já me fez 
chorar, é sem igual”, lembra 
Betinho.

Zoio, um dos principais treinadores da atualidade em taubaté

léo, integrante da nova geração de treinadores da cidade

Betinho, experiência no comando do Unidos São Gonçalo
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O futebol amador 
está presente 
no cotidiano de 
muitos taubate-

anos. O carinho e a dedica-
ção destinado ao longo dos 
anos por alguns munícipes 
os tornaram nomes conhe-
cidos do gramados da ci-
dade, tornando algumas 
pessoas verdadeiros sinô-
nimos da prática da moda-
lidade em Taubaté.  Nesta 
matéria, a Voz do Vale & 
Região presta homenagem 
a dois icônicos nomes da 
história do futebol amador 
da cidade.

Goleiro 
mUlTicampeão

Apontar o atleta que mais 
vezes foi campeão no fu-
tebol amador da cidade é 
uma missão no qual ainda 
nenhum pesquisador con-
seguir chegar ao resultado. 
Mas certamente um dos 
candidatos a ocupar este 
posto é o goleiro Chiquinho.

Em quase duas décadas 
atuando nos campos do 
município, Chiquinho 
acumula títulos por equi-
pes como Juventus, Volks, 
Lyon, Vila Albina, União 
Operária, Independência 
e Quiririm. “Eu me sen-
tia como um gladiador. 
A cada jogo era uma luta 
pela sobrevivência e para 
mim era questão de vida 
ou morte, pois eu queria 
ter meu nome gravado 
como campeão na histó-
ria do futebol amador de 
Taubaté e região”, desta-
cou Chiquinho.

Ao longo da carreira, o 
goleiro acumulou mais de 

20 títulos no futebol ama-
dor de Taubaté, entre eles 
sete conquistas da Primei-
ra Divisão (Volks 2003 e 
2004, Juventus 2008, 2009 e 
2012), Lyon (2011) e União 
Operária (2014), seis títu-
los do Torneio Renato Bra-
ga (Independência 2006 e 
2007, Juventus 2009 e 2010, 
Lyon 2012 e 2013), uma 
taça da Segunda Divisão 
(Vila Albina 2010), uma do 
Campeonato Juvenil (Ju-
ventus 2003) e uma do Ve-
teranos 40 anos (Quiririm 
2018).

O goleiro multicampeão 
também conquistou cam-
peonatos representando 
equipes de Taubaté em 
competições que contaram 
com a presença de agre-
miações de outras cidades 
do Vale do Paraíba, como 
quatro títulos da Copa 
Band Vale (Independên-
cia 2004, Juventus 2008) e 
Lyon 2013) e um da Copa 
Regional, antiga Copa 
Brahma (Vila Albina 2011).

“Todos os clubes que jo-
guei carrego com grande 
carinho dentro do meu co-
ração. Levo comigo o res-
peito aos companheiros, 
comissões técnicas, dire-
tores e torcedores. Hoje eu 
posso dizer que vivi inten-
samente todos esses anos 
de futebol amador e gra-
ças a Deus tive o êxito de 
ser campeão várias vezes. 
Sou grato a todos que me 
ajudaram em todas as con-
quistas. Agradeço sempre 
a Deus por te me capacita-
do a ser um guerreiro que 
sempre lutou com humil-
dade, honestidade e hon-
ra para ser um campeão”, 

completou o goleiro que 
atualmente trabalha como 
Preparador de Goleiros do 
time Sub20 do Burro da 
Central e também da equi-
pe adulta de futebol femi-
nino da cidade.

Além dos títulos coletivos, 
Chiquinho também possui 
em sua vasta coleção de 
conquistas, premiações in-
dividuais, sendo dono de 
oito Bolas de Ouro, quatro 
Bolas de Prata, além de ter 
sido considerado em três 
oportunidades o melhor go-
leiro da Copa Band Vale e 
também do Campeonato Ju-
venil e Veterano de 40 anos.

amor pelo FUTebol 
amador

Falar da “Família Paraná” 
no bairro do Parque Ipane-
ma é falar de futebol ama-
dor. Nascido em Minas 
Gerais, e criado no Estado 
do Paraná, Jorge Eleutério, 
o Jorge Paraná, passou a 
residir, junto de sua famí-
lia, em Taubaté no final da 
década 1960. Com ele trou-
xe para a cidade a paixão 
pelo futebol. 

“Sou apaixonado por fu-
tebol. É herança de famí-
lia. Meu pai era craque de 
bola. Eu ia nos campos ver 
ele jogar, e depois meus 
irmãos mais velhos, joga-
rem. Sempre vivi no cam-
po de futebol. Quando 
viemos para Taubaté, eu 
já com 15 anos, comecei a 
jogar em alguns times da 
cidade”, lembra Jorge, que 
atuava como zagueiro.

A relação de Jorge Paraná 
com o futebol amador da 

cidade vai além de suas 
atuações dentro de campo, 
que lhe chegaram a render 
uma convocação para de-
fender a Seleção de Tauba-
té. Em 1979, ele foi um dos 
responsáveis pela criação 
do Esporte Clube Ipanema 
e também pela luta para 
a construção do campo 
de futebol do bairro que 
até os dias de hoje recebe 
partidas, tanto Ipanema, 
quanto no Juventus, nas 
competições municipais.

“No final da década de 1970, 
fomos jogar (pelo time do 
Central) em um bairro pró-
ximo ao Ipanema. Aluguei o 
campo, mas algumas pesso-
as não nos deixaram jogar. 
Nesta época eu já tinha cria-
do o Esporte Clube Ipane-
ma, e fui até a prefeitura em 
busca de um campo para o 
time. O Prefeito Waldomiro 
de Carvalho me ajudou bas-
tante. Consegui o terreno 
que virou campo e foi inau-
gurado em outubro de 1980. 
Em 1981, o Esporte Clube 
Ipanema disputou seu pri-
meiro campeonato oficial. 
Foi uma festa no campo e no 
bairro. Trouxemos uma ale-
gria grande para o Parque 
Ipanema”, destaca Jorge 
que reuniu mais de 1000 as-
sinaturas em um abaixo-as-
sinado entregue a Prefeitura 
pedindo a liberação de um 
terreno para a construção 
do campo. 

“Sempre fui apaixonado 
por futebol. Fiz muitas 
amizades e minha vida 
dentro do futebol foi mui-
to compensadora. Fiquei 
popular na cidade por cau-
sa do futebol. Foram jogos 
memoráveis no Ipanema. 

Não fui um craque de bola, 
mas sempre corri atrás de 
ser campeão. Disputamos 
a Primeira Divisão e a Se-
gunda Divisão onde fomos 
campeões em 2003. Foi 
uma festa no bairro com o 
título. Ipanema e Juventus 
tem um relacionamento 
muito bom, caminhando 
juntos. Quem ganha com 
isso é o bairro, que hoje 
tem dois times na Primeira 
Divisão, mas tudo isso co-
meçou lá atrás. Depois que 
consegui esse campo, to-
dos os domingos foram de 
festa no Parque Ipanema 
com os times disputando as 
partidas. Nessa pandemia, 
sem a realização de jogos, 
o bairro ficou triste. O cam-
po é muito importante para 
nós”, comentou Paraná.

No Esporte Clube Ipane-
ma, Jorge exerceu prati-
camente todas as funções 
possíveis, desde jogador, 
passando pelo cargo de 
presidente, e também em 
obrigações como treina-
dor, massagista e roupeiro.
“O futebol amador de 
Taubaté é muito bom. 
Quando parei de jogar, 
passei a me dedicar 100% 
fora de campo. O presiden-
te de clube amador traba-
lha em todas funções que 
for necessário. Até já lavei 
uniformes. Quando a vitó-
ria vem, tudo é compensa-
dor. O ponto ruim são as 
derrotas, mas faz parte do 
esporte. O futebol foi tudo 
para mim e para minha 
família. Agradeço a Deus 
por ter me feito um espor-
tista”, finalizou Paraná 
que também atuou como 
comentarista na crônica es-
portiva da cidade.

peRsOnAGens

Futebol amador e os nomes que construíram sua história

Chiquinho Jorge Paraná
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Prefeitura de taubaté está participando da campanha do Governo 
do Estado que visa estimular as pessoas a retornarem aos postos 

para aplicação da segunda dose da vacina contra COVID-19

Lista de campeões do Amador 

. 12 títulos - União Operária Futebol Clube (1
971‐1983‐1993/1994/1995/2001/2005/ 
2013/2014/2017/2018*/2019); *título dividido 
com a Vila São Geraldo

. 9 títulos - Associação Esportiva Vila São Geraldo; 
(1970/1984/1985/1986/1987/1989/2010/2015
/2018*) *título dividido com o União Operária

. 6   títulos - Esporte Clube Jacques Félix (1950/19
52/1954/1957/1958/1965), Clube Atlético Mecâ-
nica Pesada (1960/1968/1973/1974/1981/1982) 
e ADC Volkswagen (1997/19998/1999/2000/200
3/2004);

. 4 títulos – Esporte Clube Quiririm 
(1963/1966/1988/1990), Grêmio Juta Fabril 

(1946/1947/1948/1961); Esporte Clube XV de 
Novembro (1991/1992/1996/2016) e Clube Atlé-
tico Juventus (2007/2008/2009/2012);

. 3 títulos – Associação Recreativa Ford 
(1972/1975/1976), Esporte Clube Taubaté 
(1951/1959/1962);

. 2 títulos – Clube Atlético Ceteiense (1945/1955) 
e River Club (1967/1969);

. 1 título – Vitória Futebol Clube (1949), ASDER 
Futebol Clube (1953), Grêmio Esportivo Farrapos 
(1964), Centro de Recreação e Esportes da Indús-
tria do Xisto “CREIX” (1956), Emecal Futebol Clu-
be (1977), Sociedade Esportiva Baronesa (2002), 
Esporte Clube Vila São José (2006) e Lyon Futebol 
Clube (2011).

Obs: nos anos de 1978, 1979 e 1980 
não houve disputa do Campeonato 

Amador da Primeira Divisão

FUteBOL e sAÚDe

Vacinação e testagem no retorno 
do público

O último dia 28 de no-
vembro foi especial 
para o futebol ama-

dor da cidade. Após um ano 
e oito meses o público retor-
nou a marcar presença em 
torneios organizados pela 
Liga Municipal de Futebol de 
Taubaté.

O estádio Joaquim de Mo-
rais Filho (Joaquinzão) abriu 
suas portas para os fãs acom-
panharem a grande final do 
Torneio Renato Braga 2020 
entre as equipes do Espla-
nada e Internacional. No en-
tanto, para poderem assistir 
a grande final, os torcedores 
tiveram que seguir algumas 
normas sanitárias, entre elas 
a obrigatoriedade da apre-
sentação do sistema de vaci-
nação completo contra CO-
VID-19.

Ao todo, o Estado de São Pau-
lo já superou a marca de 75% 
da população com esquema 
vacinal completo. São mais 
35 milhões de pessoas que 
tomaram as duas doses dos 
imunizantes do Butantan/
Coronavac, Fiocruz/Astraze-
neca/Oxford e da Pfizer, ou 
a dose única da Janssen. No 
entanto, o número de pessoas 
que não voltaram para tomar 
a segunda dose ainda preo-
cupa os especialistas, supe-
rando a marca de quatro mi-
lhões de pessoas no território 
paulista.

“Aqueles que tomaram a pri-
meira dose precisam retornar 
aos postos de vacinação para 
tomar a segunda dose e des-
ta forma estarem totalmente 
protegidos. É fundamental 
que as pessoas se conscien-
tizem sobre a importância 
da segunda dose”, afirmou 
a Coordenadora do Progra-
ma Estadual de Imunização 
(PEI), Regiane de Paula.

Para estimular o retorno des-
te público aos Postos de Saú-
de, o Governo do Estado deu 
início no último dia 1º, com 
duração até o dia 10 de de-
zembro, a uma ação, junto as 
Prefeituras Municipais, para 
incentivar o complemento 
do sistema de vacinação da 
maior parte da população.

Em Taubaté, a aplicação 
pode ser realizada nas Salas 
de Vacina das UBS Mais, dos 
PAMOS e também no Drive 
Thru montado na Avenida 
do Povo.

Além disso, toda a população 
adulta pode se vacinar com a 
dose adicional de COVID-19. 
A nova orientação do Pla-
no Estadual de Imunização 
(PEI) segue ad diretrizes do 
Programa Nacional de Imu-
nização (PNI) e está valendo 
para todas as pessoas que to-
maram as duas doses há pelo 
menos cinco meses. 

FUteBOL FeMininO

Elas também 
jogam: a mulher 

no futebol 
amador

Liga Municipal organizou neste ano em Taubaté a primeira edição da Copa das Minas

O lugar da mulher é, de 
fato, onde ela quiser. 
Nos últimos anos, o 

crescimento da participação fe-
minina em diversos aspectos da 
sociedade tem sido notório – no 
esporte não é diferente. No fute-
bol, clubes tradicionais do Brasil 
e do mundo deram oportunida-
de para que elas pudessem mos-
trar seu talento. Em Taubaté, no 
futebol amador, a situação é se-
melhante. 

Nesta edição especial, o jornal 
Voz do Vale & Região conversou 
com Elaine Mollica, 39 anos, que 
é pedagoga e educadora física, 
além de ser secretária da Liga 
Municipal de Futebol de Tauba-
té e coordenadora do Departa-
mento de Futebol Feminino da 
entidade.

“Nosso principal objetivo é po-
sicionar o futebol feminino no 
calendário da Liga, pois é um 
feito ainda não realizado. Em 
2017 houve a Taça Mulher, coor-
denada pelo Arismar Costa, com 
a Associação Desportiva Tauba-
té Feminino e que a Liga contri-
buiu com a arbitragem. Em 2018 
não houve campeonato, voltan-
do em 2019, com a realização da 
2° Taça Mulher, com a contri-
buição da Liga somente com as 
indicações de campo”, explicou 
Mollica, que afirmou que o De-
partamento Feminino serve para 
fortalecer a modalidade no mu-
nicípio.

“A principal justificativa para a 
criação do Departamento Femi-
nino é auxiliar e dar força para 
o futebol entre as mulheres, fo-
mentar o futebol feminino da 
cidade e assim dar início a um 

trabalho positivo”, disse. Para 
2022, a expectativa é que sejam 
criadas novas competições vol-
tadas para as mulheres. 

“No próximo ano iremos reali-
zar três copas no mesmo formato 
que fizemos a Copa das Minas, 
além de um campeonato que 
terá duração mais longa, duran-
te alguns finais de semana”, des-
tacou. Além do pontapé inicial 
para que os clubes da LFMT te-
nham equipes femininas, a parti-
cipação das mulheres no futebol 
amador de Taubaté já é ‘figuri-
nha antiga’ no cenário munici-
pal: através da arbitragem.

Atualmente vereadora, Viviane 
Aquino – a Vivi da Rádio – foi 
uma das primeiras mulheres a 
ingressar na arbitragem do fu-
tebol amador taubateano e falou 
sobre esse desafio.

“Comecei a trabalhar como me-
sária. Sempre gostei de esporte e 
sempre pratiquei. Futebol é uma 
das modalidades preferidas e aí 
tive a oportunidade, junto com o 
árbitro Rosano Alves “Magrão’, 
que trabalhava comigo na rádio, 
em ser mesária nos jogos. Em se-
guida ele me convidou para ser 
assistente de árbitro. Na época 
tinha uma grande amiga minha, 
a Fabrine Bevilaqua, que hoje 
está na FIFA, que me deu orien-
tações e me ensinou a bandei-
rar”, relembrou a parlamentar, 
que exerceu a atividade por três 
anos, antes de ingressar no Le-
gislativo.

Segundo Vivi, apitar jogos no fu-
tebol amador é mais difícil, pois 
ainda existem ameaças vindas 
das arquibancadas. Em entrevis-

ta, ela revelou já ter sido agredi-
da em um dos jogos. “O futebol 
amador é muito mais complica-
do para a gente apitar, para ban-
deirar, porque tem a torcida nas 
nossas costas. Algumas pessoas 
nos ameaçam ‘debaixo do nosso 
cangote’. Quando vamos embo-
ra, não temos nenhum tipo de 
proteção, infelizmente não tem 
policiamento. Eu inclusive já fui 
agredida numa final de campe-
onato cinquentão, em Quiririm. 
Foi preciso chamar a Polícia Mi-
litar”, revelou Vivi.

Apesar das dificuldades, ela esti-
mula outras mulheres que se in-
teressam pelo esporte a não abrir 
mão dos sonhos e objetivos. “A 
participação das mulheres vem 
crescendo cada vez mais, não só 
no futebol, mas em tudo, como, 
por exemplo, na política. Mas 
ainda há bastante preconceito 
nos campos de futebol, na parte 
de torcida. Dizem que nosso lu-
gar é no fogão, tentam nos des-
moralizar, nos ofendem com pa-
lavrões, a gente passa por tudo 
na beira do campo. O recado que 
eu deixo para as mulhes é: tem 
que ir pra cima. Se gosta de fu-
tebol e tem vontade de apitar, 
bandeirar, corre atrás, faz cur-
so, vai na Liga, procura a Liga, 
conversa com o presidente, com 
o pessoal, vai ter sempre alguém 
para incentivar e apoiar. Eu tam-
bém estou aqui para apoiar, por-
que é uma função muito legal, 
vale a pena. Tem que ir pra cima 
e fazer tudo o que nós, mulheres, 
temos vontade. . Somos compe-
tentes, poderosas, fazemos mil 
coisas ao mesmo tempo e temos 
o direito de explorar o que bem 
entendemos”, finalizou.

Agência Maxxsports

União operário, campeão da última edição
 da Primeira Divisão realizada em 2019

Agência MaxxSports

especial 



Ex-secretária recebe 
homenagem na Câmara

*da Redação

O vereador Rodson Lima Bobi (PSDB) foi o 
responsável por entregar, o título de cidadã 
taubateana à ex-secretária de Desenvolvi-
mento e Inclusão Social de Taubaté, Andréa 
Gonçalves.

A solenidade, que aconteceu ainda na pri-
meira quinzena de novembro, reuniu tam-
bém outros homenageados, que também fo-
ram agraciados com o título. Na tribuna, Bobi 
enalteceu a honraria entregue à Andréa.

“Penso que reconhecer e valorizar as pessoas 
que ajudam ou ajudaram a construir a história 
de nossa cidade é um dever de um agente 

público. Hoje, sem dúvidas, é um dia muito 
especial. Uma dessas pessoas que está sendo 
reconhecida de forma especial pela Câmara 
de Taubaté, através da minha propositura: é 
a ex-secretária Andréa Gonçalves”, disse, du-
rante a solenidade. “Essa homenagem que a 
Câmara lhe presta não é mais nada do que o 
reconhecimento de uma trajetória de vida, 
trabalho, baseada no respeito e na dignidade, 
o que enaltece ainda mais esse título”, com-
pletou.

Emocionada, a ex-secretária, que exerceu a 
função na Pasta durante quatro anos na ges-
tão anterior, aproveitou para agradecer seus 
familiares, destacar seus projetos frente à se-
cretaria e enaltecer Taubaté.

“É uma alegria voltar a essa Casa de Leis, des-
ta vez recebendo o tão importante título de 
cidadã taubateana. Há muito tempo abracei 
a cidade como minha, como uma verdadeira 
filha de Taubaté”, afirmou Andréa.

12
VOZ DOVALE

*da Redação

A Câmara Municipal de 
Taubaté realizou, na noi-
te da última quinta-feira 
(2), uma sessão solene 

para comemorar os 376 anos do 
município – celebrados neste do-
mingo, dia 5 de dezembro.

Na reunião, que durou quase 1 
hora, estiveram presentes os ve-
readores Paulo Miranda (MDB), 
que presidiu a sessão, e o vereador 
Marcelo Macedo (MDB), que foi o 
orador oficial.

Outros parlamentares também 
participaram da solenidade, como 
os vereadores Adriano Coletor Ti-
grão (Cidadania), Alberto Barreto 
(PRTB), Boanerge dos Santos (PTB), 
Diego Fonseca (PSDB), Douglas 

Carbonne (DEM), Jessé Silva (PL), 
João Henrique Dentinho (PSL), 
Moisés Pirulito (PL), Neneca (PDT), 
Nunes Coelho (Republicanos), Pro-
fessor Edson (PSD), Richardson da 
Padaria (DEM) e Rodson Lima Bobi 
(PSDB).

Na saudação oficial, Marcelo Ma-
cedo parabenizou a cidade, a qual 
considerou um lugar ‘lindo de vi-
ver’. “Taubaté é um lugar lindo de 
morar e perfeito para viver. Tenho 
orgulho de dizer que foi considera-
da a oitava melhor cidade do Bra-
sil para viver. Parabéns, Taubaté, 
pelos seus 376 anos. Que Deus nos 
abençoe e que a paz, a ordem e a 
solidariedade continuem reinando 
em nosso município”, disse o líder 
do Governo na Casa.

Quem também esteve presente na 
sessão da última quinta-feira foi 

o prefeito da cidade, José Saud 
(MDB), que utilizou a tribuna para 
destacar o trabalho que vem sendo 
feito no município.

“Nós recebemos a cidade com uma 
dívida enorme e estamos trabalhan-
do para solucionar todos os proble-
mas. Enfrentamos uma pandemia 
sem precedentes, muitas vidas se 
foram. Ganhar essa honraria de es-
tar tomando conta desta cidade me 
coloca numa posição que necessita 
de muita sabedoria, discernimento 
e orações. Só vamos caminhar de 
fato se a gente tiver essa união en-
tre todos”, destacou.

homenaGem

Além da homenagem ao município, 
a sessão solene serviu também para 
conceder a Comenda Jacques Félix 
ao Prof. Dr. Oscar César Pires. A 

honraria foi concedida através do 
vereador Douglas Carbonne, que 
agradeceu ao homenageado pelos 
serviços prestados. 

“Eu quero dizer nosso muito obri-
gado. Obrigado por acreditar na 
nossa cidade, por formar novos 
profissionais. É uma honra muito 
grande entregar essa homenagem 
ao senhor”, disse.

Na tribuna, Pires ressaltou sua re-
lação com o município e celebrou 
a oportunidade de receber a ho-
menagem. “É motivo de orgulho e 
imensa satisfação, uma cidade que 
me adotou e que adotei como mi-
nha. Minha vida em Taubaté se en-
trelaça à de vocês, pois acredito que 
o reconhecimento pessoal e profis-
sional é uma das maiores alegrias 
que podemos ter”, concluiu.

Câmara: 
sessão especial 

em homenagem 
aos 376 anos 

de taubaté

LeGisLAtivO

Além da homenagem ao município, Legislativo também realizou a entrega da Comenda Jacques Félix
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UniveRsiDADe

*Por lucas tavares

A Universidade de 
Taubaté (UNITAU) 
estará promoven-
do, entre os dias 6 

e 9 de dezembro, a III Jornada 
Monteiro Lobato para o Mun-
do. O evento acontece de forma 
virtual e será exibido pela TV 
UNITAU.

Essa é uma iniciativa conjunta, 
com as participações do Grupo 
de Estudos Observatório Loba-
to, da Universidade de São Pau-
lo e da Universidade de Mainz 
“Johannes Gutenberg”, da Ale-
manha. Durante os quatro dias 
da jornada, serão realizadas 
palestras e mesas redondas que 

irão abordar as diversas face-
tas de Lobato. Pela UNITAU, 
a iniciativa tem coordenação 
do Programa de Mestrado em 
Desenvolvimento Humano 
(MDH).

Segundo a Profa. Dra. Rachel 
Duarte Abdala, do Departa-
mento de Ciências Sociais e 
Letras e coordenadora adjunta 
do MDH da UNITAU, o evento 
será importante para a divulga-
ção de Monteiro Lobato inter-
nacionalmente e também para 
ajudar no avanço da criação de 
um núcleo de pesquisa na cida-
de de Taubaté.

“Esse evento é importante por 
vários motivos, primeiro para 
dar visibilidade à discussão so-

bre o Monteiro Lobato. Ele tem 
uma multiplicidade de ações 
muito vasta como autor e exis-
tem muitos temas para se dis-
cutir e explorar. Ele foi escritor, 
foi editor, tradutor, pesquisa-
dor, há a importância dele não 
só para o desenvolvimento da 
literatura brasileira, mas tam-
bém em outras áreas, como, 
por exemplo, o petróleo. Para 
Taubaté, é importante essa ini-
ciativa, essa aproximação, es-
sas parcerias porque estão indo 
na direção de criar aqui no mu-
nicípio um núcleo de estudos 
sobre Monteiro Lobato”.

Desde abril deste ano, a UNI-
TAU mantém contato com a 
Universidade de Mainz para o 
desenvolvimento de pesquisas 

relacionadas a traduções cul-
turais e o estudo de textos do 
escritor Monteiro Lobato.
“Estamos nos aproximando. 
A Profa. Dra. Vanete Santana-
Dezmann, da Universidade 
Johannes Gutenberg, entrou 
em contato com a nossa Univer-
sidade. Estamos trabalhando 
para oficializar essa parceria. A 
profa. Vanete também vai par-
ticipar da organização do pró-
ximo dossiê sobre o Monteiro 
Lobato, da revista Ciências Hu-
manas do programa de mestra-
do da UNITAU”.

A palestra de abertura do dia 
6 acontece às 14h e terá como 
tema Literatura infantil e brasi-
leira traduzida para o alemão. 

Jornada Monteiro lobato para o Mundo

ESSE PET ÉESSE PET É
DESCARTÁVELDESCARTÁVEL   

ESSE NÃOESSE NÃO   

Denuncie!
Guarda Ambiental: 153

CCZ: 12- 99711-8747

DIGA NÃO AO
ABANDONO!

Semana Municipal 
de Trânsito

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB) 
da Prefeitura de Taubaté, realiza na próxima 
segunda-feira (6) uma cerimônia de abertura 
da Semana Municipal de Trânsito 2021, que 
dará início às atividades que serão desenvol-
vidas em toda cidade.

O evento será realizado às 9h da manhã no 
auditório do Supermercado Shibata e contará 
com a participação de representantes do Po-
der Público, Departamento Estadual de Trân-
sito, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Po-
lícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Guarda 
Civil Municipal, entre outras autoridades.

A Semana Municipal de Trânsito tem como 
objetivo promover ações educativas e de 
conscientização para motoristas, motociclis-
tas, ciclistas, pedestres e passageiros, a fim 

de promover um trânsito mais seguro.

O Tema das campanhas educativas desse ano 
será “Amor no trânsito gera respeito ao próxi-
mo”. A SEMOB preparou uma série de ações, 
como palestras, blitz e trabalhos educativos 
que serão desenvolvidas entre os dias 7 e 10 
de dezembro.

O auditório onde será realizado o evento está 
localizado à Avenida Bandeirantes, nº 808, 
Bairro Jardim Maria Augusta.
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EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0309/2021 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: CLÍNICA 
VETERINÁRIA PLANTÃO ANIMAL LTDA - ME PROCESSO: 28.958/2021 ASSINATURA: 
30/11/2021  OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO CELEBRADO EM 20/08/2021 
VIGÊNCIA: ATÉ 30/12/2021 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO               Nº. 0146/2021 
FUNDAMENTO LEGAL: EM FACE DO PERMITIDO NO ARTIGO 57 §1º INCISOS II E V, DA LEI 
FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 
 
EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0839/2016 
ALTERAÇÃO DE GESTOR 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: CONSÓRCIO 
TAUBATÉ PROCESSO: 42.570/2015 ASSINATURA: 03/12/2021 OBJETO: ALTERAR A 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO CELEBRADO EM 06/12/2016, ORDEM DE 
SERVIÇO EMITIDA EM 01/09/2017, ADITADO QUALITATIVAMENTE EM 10/10/2018, 
REAJUSTADO EM 11/06/2019 (3,46693%), EM 22/11/2019 (2,45353%), EM 28/05/2021 (3,501850% 
+ 5,793330%), ADITADO EM 30/06/2021 (3,382509998521452%), REAJUSTAMENTO DO 
ADITAMENTO EM 20/07/2021, PRORROGADO EM 24/08/2021 E ALTERADO EM 24/08/2021 
(TROCA DE GESTOR) MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PUBLICA INTERNACIONAL Nº. 
0013/2015 FUNDAMENTO LEGAL: EM FACE DO PERMITIDO NO ARTIGO 65 DA LEI 
FEDERAL Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES. 
 
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0448/2018 
ALTERAÇÃO DE GESTOR 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: SOFTPARK 
INFORMÁTICA LTDA PROCESSO: 26.927/2018 ASSINATURA:  03/12/2021 OBJETO: ALTERAR 
A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO CELEBRADO EM 07/08/2018 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0129/2018 FUNDAMENTO LEGAL: EM FACE DO 
PERMITIDO NO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS 
ALTERAÇÕES. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: MOVIMENTE 
BRASIL EIRELI PROCESSO: 52.841/2021 ASSINATURA: 03/12/2021 OBJETO: LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA SANITIZAÇÃO DE OBJETOS/ALIMENTOS, ATRAVÉS DE 
EQUIPAMENTOS POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE GÁS OZÔNIO E ULTRAVIOLETA - UV, 
PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
DA REDE MUNICIPAL DE TAUBATÉ VALOR: R$ 6.759.995,99 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0262/2021 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: F. B. GIANICO 
TAUBATÉ - ME PROCESSO: 52.835/20210ASSINATURA: 03/12/2021 OBJETO: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D’AGUA PARA 
AS ESTAÇÕES DE BOMBEIROS DE TAUBATÉ VALOR:               R$ 6.020,00 VIGÊNCIA: 12 
(DOZE) MESES MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO            Nº. 0261/2021  FUNDAMENTO 
LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS 
ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL 13.409/14, ALTERADO PELO 
DECRETO MUNICIPAL 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS 13.317/14 E 13.377/14, DO 
DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, 
DA LEI FEDERAL 8666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06 ALTERADA PELAS 
LEIS COMPLEMENTARES 147/14 E 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, 
SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: PINDATUR 
TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP PROCESSO: 62.988/2021 ASSINATURA: 12/11/2021 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 
DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL (DE 201KM A 400KM E ACIMA DE 401KM), LOCAÇÃO 
DE MICRO-ÔNIBUS COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL (ATÉ 200KM, DE 201KM A 
400KM E ACIMA DE 401KM) E LOCAÇÃO DE VANS COM DESLOCAMENTO 
INTERMUNICIPAL (ATÉ 200KM, DE 201KM A 400KM E ACIMA DE 401KM) E COM 
DESLOCAMENTO MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
ESPORTES E LAZER VALOR: R$ 411.543,46 VIGÊNCIA: NOVEMBRO/2021 A AGOSTO/2022 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO Nº. 0021/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO  Nº. 
7.602/2021 FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI 
FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL 
13.409/14, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS 
13.317/14 E 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO 

MUNICIPAL         nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 
123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14 E 155/16, EM SUAS REDAÇÕES 
ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.   
 
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 
LOCATÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ LOCADOR: JOAQUIM ALBERTINO 
DE ABREU PROCESSO: 46.138/15 ASSINATURA:  03/12/2021  OBJETO: ADITAR A 
CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CELEBRADO EM 22/12/15, 
UTILIZADO COMO GALPÃO DE ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SOB A 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR MENSAL REAJUSTADO: 
R$ 4.651,59 FUNDAMENTO: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E NO QUE 
COUBER NA LEI Nº. 8.245/91. 
 
PORTARIA  Nº 1197, DE 03 DE DEZEMBRO 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 64346/2021 
R E S O L V E: 
I – Instaurar processo Administrativo de Sindicância para apuração de possíveis irregularidades e 
eventuais responsabilidades funcionais; 
II – Designar a seguinte Comissão Especial para diligenciar no sentido de concluir os trabalhos no prazo 
de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do presente ato: 
Membros: 
CLAUDIO ANTONIO GUIMARÃES BERALDO 
TAMARA SALES CORREA; 
MEIRE ELLEN GONÇALVES SACCHI 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  03  de dezembro 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  1198 , DE 03 DE DEZEMBRO 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 03 de dezembro 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. 1199 ,  DE  03 ,DE  DEZEMBRO DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e á vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 46155/2020. 
R E S O L V E: 
I - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em que figure como indiciado o servidor WILLIAN 
GEISON CICILIO – matrícula 28.182, titular do cargo de BRAÇAL, lotado no GABINETE DO 
PREFEITO, por haver indícios de infração ao disposto nos incisos I, III, IV do Artigo 255; inciso I e XV 
do Artigo 256; c/c com os artigos 268, 269 e 270 – incisos XIII, todos da Lei Complementar nº 001, 
04/12/1990 – Código de Administração do Município de Taubaté, assim descritos: 
“Código de Administração do Município de Taubaté” 
(Lei Complementar nº 001, de 04 de dezembro de 1990) 
... 
Art. 255. São deveres do servidor: 
I – Exercer com zelo [...] as atribuições do cargo; 
... 
III – observar as normas legais e regulamentares; 
… 
IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;  
… 
Art. 256. Ao servidor é proibido: 
… 
I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;  
… 
XV – Proceder de forma desidiosa; 
Art. 268. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do art. 256 
incisos I a IX e XIX, e de inobservância de dever funcional previsto em Lei, regulamento ou norma 
interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave.  
Art. 269. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de 
violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não 
podendo exceder de 90 (noventa) dias.  
... 
Art. 270. A demissão será aplicada nos seguintes casos: 
... 
XIII – transgressão do artigo 256, incisos X a XVII; 
II - Designar a 1ª Comissão Permanente de Processos Disciplinares para diligenciar no sentido de 
concluir os trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do presente ato. 
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Atos oficiais
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  03 de dezembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA SEO Nº  88 ,   DE 25  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 cessados, a contar de 23/11/2021, os efeitos da Portaria SEO nº 60, de 16 de julho de 2021, 
que designou o servidor THIAGO TAMIRES PEREDA DOS SANTOS – matrícula 29215, para exercer a 
função de confiança de Assistente Técnico de Controle e Apoio de Recursos Humanos, subordinada à 
Secretaria de Obras. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 25 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 
Pulicada novamente para correção 
 
PORTARIA SEDIS N.º 56, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021 
ADRIANA LUCCI MUSSI, Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social, no uso de suas atribuições 
legais, e considerando que as emendas parlamentares são fontes importantes para a captação de recursos, 
para fins de fomento da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, por intermédio desta portaria: 
RESOLVE:  
Art. 1º Instituir, como órgão colegiado, a Comissão de Captação de Recursos de Emendas 
Parlamentares – que ficará responsável pela elaboração de projetos voltados para a Política de 
Assistência Social a serem encaminhados aos deputados estaduais, deputados federais ou senadores 
visando a captação de emendas parlamentares. A referida Comissão será composta pelos servidores:  
Fabiana Fonseca de Oliveira;  
Isabel Cristina Pastorelli Teixeira;  
Josiane Ester Martins; 
Lucimara Regina Hilário;  
Thaíse Soares dos Santos Sandor; 
Treyce Priscylla Pacheco.  
Art. 2º Para subsidiar seus trabalhos, a referida Comissão poderá solicitar apoio técnico de servidor que 
não seja membro do colegiado. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, da Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 02 de 
Dezembro de 2021. 
Adriana Lucci Mussi 
Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social  
 
PORTARIA  DA  Nº     942     DE    03      DE       DEZEMBRO       DE 2021 
JOSÉ ANTUNES PEREIRA NETO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto n.º 7196, de 13/01/93, e á vista da 
recomendação proferida pela Divisão de Perícia Médica, constante do Processo nº 253/2020, 
R E S O L V E: 
Considerar readaptada a servidora LINDALVA PIMENTEL DA COSTA – matrícula 36280, – titular 
do cargo de Agente de Controle de Vetores, lotado na Secretaria de Saúde, por 02 (dois) anos, no período 
de 02/12/2021 a 02/12/2023, devendo exercer as funções que lhe forem atribuídas na Secretaria de Saúde, 
na forma do disposto no artigo 93 da Lei Complementar 01, de 4 de dezembro de 1990. 
JOSÉ ANTUNES PEREIRA NETO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
PORTARIA  DA  Nº     943     DE    03      DE       DEZEMBRO       DE 2021 
JOSÉ ANTUNES PEREIRA NETO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto n.º 7196, de 13/01/93, e á vista da 
recomendação proferida pela Divisão de Perícia Médica, constante do Processo nº 62.572/2021, 
R E S O L V E: 
Considerar readaptada a servidora SILVIA HELENA RAMOS – matrícula 22448, – titular do cargo de 
Auxiliar de Enfermagem, lotado na Secretaria de Saúde, por 02 (dois) anos, no período de 02/12/2021 a 
02/12/2023, devendo exercer as funções que lhe forem atribuídas na Secretaria de Saúde, na forma do 
disposto no artigo 93 da Lei Complementar 01, de 4 de dezembro de 1990. 
JOSÉ ANTUNES PEREIRA NETO  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
PORTARIA  DA  Nº     944     DE    03      DE       DEZEMBRO       DE 2021 
JOSÉ ANTUNES PEREIRA NETO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto n.º 7196, de 13/01/93, e á vista da 
recomendação proferida pela Divisão de Perícia Médica, constante do Processo nº 57.789/2021, 
R E S O L V E: 
Considerar readaptada a servidora MARIA LUCIA DA SILVA – matrícula 26581, – titular do cargo de 
Gari, lotado na Secretaria de Serviços Públicos, por 01 (um) ano, no período de 02/12/2021 a 02/12/2022, 
devendo exercer as funções que lhe forem atribuídas na Secretaria de Serviços Públicos, na forma do 
disposto no artigo 93 da Lei Complementar 01, de 4 de dezembro de 1990. 
JOSÉ ANTUNES PEREIRA NETO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
PORTARIA SETUC N° 54, DE 03 DEZEMBRO DE 2021. 
DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR, SECRETÁRIO DE CULTURA, no uso de suas atribuições legais 
e à vista dos elementos constantes no processo administrativo n° 41.672/2021, (Concurso de Literatura de 
Taubaté). 

RESOLVE: 
Fazer a alteração da portaria nº 43, de 30 de setembro de 2021, na composição de membros da comissão 
de análise Técnica a fim de colocar os servidores: Michelly Bessa Castanheira , no lugar da servidora: 
AMANDA VALERIA DE OLIVEIRA, tendo em vista a ferias da mesma. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 03 de Dezembro de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
Dimas de Oliveira Junior 
Secretário de Cultura 
 
PROCESSO Nº 67.356/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/21 
D E S P A C H O:  Autorizo a contratação de empresa especializada em locação de iluminação, constante 
do presente processo, a favor da empresa: MUSICAL VILLAGE LTDA - ME, no valor total de R$ 
594,00 (Quinhentos e noventa e quatro reais);  
  PMT, aos 03/12/2021 
LUCAS ALCÂNTARA DOMINONI 
SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER 
 
PROCESSO Nº 67.399/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/21 
D E S P A C H O:  Autorizo a contratação de empresa especializada em locação de iluminação, constante 
do presente processo, a favor da empresa: MUSICAL VILLAGE LTDA - ME, no valor total de R$ 
5.722,00 (Cinco mil setecentos e vinte e dois reais);  
  PMT, aos 02/12/2021 
PROFA. MA. GABRIELA ANTONIA CÔRREA DA SILVA 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 
 
PROCESSO Nº 67.483/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/21 
D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada em locação de geradores, constante 
do presente processo, a favor da empresa: MUSICAL VILLAGE LTDA - ME, no valor total de R$ 
997,00 (Novecentos e noventa e sete reais);  
  PMT, aos 02/12/2021 
PROFA. MA. GABRIELA ANTONIA CÔRREA DA SILVA 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 
 
PROCESSO Nº 67.474/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/21 
D E S P A C H O:  Autorizo a locação de som, constante do presente processo, a favor da empresa: 
MUSICAL VILLAGELTDA ME., no valor total de R$ 4.801,00 (Quatro mil oitocentos e um reais);  
  PMT, aos 02/12/2021 
PROFA. MA. GABRIELA ANTONIA CÔRREA DA SILVA 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 
 
PROCESSO Nº 67.093/21 
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$ 475,30 (Quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta centavos);  
  PMT, aos 02/12/2021 
DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR 
SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA 
 
PROCESSO Nº. 67.459/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.91/21 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de ração para animais, constante do presente processo, a favor da 
empresa: BARROS COMÉRCIO DE RAÇÕES EIRELI-ME, no valor de R$ 39.969,90 (Trinta e nove 
mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa centavos);  
G.P, aos 02/12/2021 
                            DR. MARIO CELSO PELOGGIA 
                            SECRETARIO DE SAÚDE 
                                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
 
PREGÃO PRESENCIAL    
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acha aberto o pregão presencial  abaixo, junto ao 
respectivo Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6022, ou à 
Avenida Tiradentes nº 520 - Centro, Taubaté SP CEP 12030.180, mesma localidade, das 08hs às 12hs e 
das 14hs às 18hs, sendo R$ 38,20 (Trinta e oito reais  e vinte  centavos) o custo de cada edital, para 
retirada na Prefeitura. O edital também estará disponível sem custos, pelo site desta Municipalidade, 
www.taubate.sp.gov.br. 
 
Pregão presencial Nº 22/21, que cuida do registro de preços para eventual contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva elétrica/eletrônica em 
veículos leves, pesados e máquinas, incluindo todos os materiais, componentes e acessórios necessários, 
por um período de 12 (doze) meses, improrrogáveis, com encerramento dia 20.12.21 às 08h30. 
 
PMT, aos 03.12.2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR – Prefeito Municipal. 
 
PREGÃO ELETRÔNICO 
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acham abertos os pregões eletrônicos  abaixo, junto ao 
respectivo Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6022, ou à 
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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 266/21 - Edital I , que cuida da aquisição de materiais eletrônicos em geral e 
impressora, com encerramento dia 20.12.21 às 08h30. 
 
Pregão eletrônico Nº 341/21, que cuida do registro de preços para eventual aquisição de materiais de 
informática, por um período de 12 (doze) meses, improrrogáveis, com encerramento dia 20.12.21 às 
08h30. 
 
Pregão eletrônico Nº 286/21 - Edital I, que cuida da contratação de empresa especializada em prestação 
de serviços de manutenção de equipamentos com troca das (correia transportadora de concreto) em nossa 
Fábrica de Artefatos de Cimento, bem como o fornecimento das correias transportadoras de agregados 
miúdos, por um período de 05 (cinco) dias úteis, com encerramento dia 20.12.21 às 14h30. 
 
Pregão eletrônico Nº 330/21, que cuida da aquisição de Kit de mesa quadrada 70x70cm, com 
encerramento dia 20.12.21 às 14h30. 
 
PMT, aos 03.12.2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR – Prefeito Municipal. 
 
DECRETO Nº 15162   DE  29  DE  NOVEMBRO  DE 2021 
Altera o Decreto nº 14.063, de 06 de julho de 2017, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da 
Prefeitura Municipal de Taubaté. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
D E C R E T A: 
Art. 1º O art. 3º do Capítulo II do Decreto nº 14.063, de 06 de julho de 2017, passa a vigorar na seguinte 
conformidade: 
“CAPÍTULO I 
GABINETE DO PREFEITO  
I - ... 
... 
IV - ... 
1. ... 
1.1. ... 
1.1.1. ... 
1.1.2. ... 
1.1.3. ... 
1.1.4. ... 
1.1.5. Serviço de limpeza e higienização de veículos” 
Art. 2º O art. 6º do Capítulo V do Decreto nº 14.063, de 06 de julho de 2017, passa a vigorar na seguinte 
conformidade: 
“CAPÍTULO V 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 
 
Art. 6º. ... 
I - ... 
1. ... 
... 
4. ... 
4.1. ... 
4.1.1. .... 
4.1.2. .... 
4.1.3. Assistência Técnica de Balcão de Empregos 
4.1.4. Assistência Técnica do Banco do Povo e PAT” 
Art. 3º O art. 10 do Capítulo IX do Decreto nº 14.063, de 06 de julho de 2017, passa a vigorar na 
seguinte conformidade: 
“CAPÍTULO IX 
SECRETARIA DE OBRAS 
Art. 10. ... 
I - ... 
1. ... 
... 
1.4. ... 
1.4.1. ... 
1.4.2. ... 
1.4.3. Assistência Técnica de manutenção e obras 
1.4.4. Serviço de demolição e remoção de entulhos 
... 
2. ... 
2.1. ... 
2.1.1. ... 
2.1.2. ... 
2.1.3. Assistência Técnica de Conservação  e Limpeza da Fábrica de Artefatos e Concretos  
... 
Art. 4º O art. 12. do Capítulo XI do Decreto nº 14.063, de 06 de julho de 2017, passa a vigorar na 
seguinte conformidade: 
“CAPÍTULO XI 
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

Art. 12. ... 
I - ... 
1. ... 
1.1. ... 
1.1.1. ... 
1.1.2. ... 
1.2. ... 
1.2.1. ... 
1.2.2. ... 
1.2.3. Serviço de obras, manutenção e limpeza de cemitério 
...” 
Art. 5º O art. 15 do Capítulo XIV do Decreto nº 14.063, de 06 de julho de 2017, passa a vigorar na 
seguinte conformidade: 
“CAPÍTULO XIV 
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 
I - ... 
... 
II – Departamento de Turismo 
1. ... 
... 
1.2. Divisão de Bibliotecas e Acervos turísticos” 
 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, em  29 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 
Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, em 29 de novembro de 2021. 
JOSÉ AFONSO LOBATO  
SECRETÁRIO DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO LEGISLATIVO 
publicado novamente por ter saído com incorreções 
 
Notificação 
ASS. BIBLICA CULTURAL JURIDICA BOAS N. DO REINO 
AV. DOS BOMBEIROS, 230 – PQUE ARCO IRIS 
TAUBATÉ-SP 
12061-200 
Processo Adm. nº 20.816/2021 
Comunicamos que seu pedido de reconhecimento de imunidade tributária, referente ao IPTU para o 
imóvel cadastrado sob o BC nº 3.4.003.001.001, constante do Processo Administrativo nº 20.816/2021, 
foi INDEFERIDO. 
Assim sendo, fica V. Sª., NOTIFICADA a proceder ao recolhimento devido, com todos os acréscimos 
legais ou apresentar recurso, no prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento desta, nos termos dos 
Artigos 348 e 354, Inciso I, da Lei Complementar nº 002 de 17.12.90. 
Divisão de Controle da Arrecadação, 03 de dezembro de 2021. 
Victor Magalhãs Salgado 
Chefe da Divisão  
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 22/21 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ informa que se acha aberto o Chamamento Público nº. 
22/21 que cuida da Seleção/Contratação de Organização Social qualificada no âmbito do Município de 
Taubaté, para apoio técnico, gerenciamento e execução de atividades, ações e serviços de saúde no 
Hospital Municipal Universitário de Taubaté - HMUT . A data limite para entrega dos envelopes fica 
ALTERADA para 10/01/2022 às 08h30min. O edital com todas as informações necessárias está 
disponível gratuitamente no site www.taubate.sp.gov.br.  
P.M.T., aos 03/12/2021. 
Mario Celso Peloggia – Secretário de Saúde  
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 15/21 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ informa que se acha aberto o Chamamento Público nº. 
15/21 que cuida da Seleção/Contratação de Organização Social qualificada no âmbito do Município de 
Taubaté, para apoio técnico, gerenciamento e execução de atividades, ações e serviços de saúde na 
Unidade de Pronto Atendimento – UPA Central. A data limite para entrega dos envelopes fica 
ALTERADA para 12/01/2022 às 08h30min. O edital com todas as informações necessárias está 
disponível gratuitamente no site www.taubate.sp.gov.br.  
P.M.T., aos 03/12/2021. 
Mario Celso Peloggia – Secretário de Saúde  
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 19/21 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ informa que se acha aberto o Chamamento Público nº. 
19/21 que cuida da Seleção/Contratação de Organização Social qualificada no âmbito do Município de 
Taubaté, para apoio técnico, gerenciamento e execução de atividades, ações e serviços de saúde na 
Unidade de Pronto Atendimento – UPA San Marino. A data limite para entrega dos envelopes fica 
ALTERADA para 11/01/2022 às 08h30min. O edital com todas as informações necessárias está 
disponível gratuitamente no site www.taubate.sp.gov.br.  
P.M.T., aos 03/12/2021. 
Mario Celso Peloggia – Secretário de Saúde  
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 21/21 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ informa que se acha aberto o Chamamento Público nº. 
21/21 que cuida da Seleção/Contratação de Organização Social qualificada no âmbito do Município de 
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Atos oficiais
Taubaté, para apoio técnico, gerenciamento e execução de atividades, ações e serviços de saúde na 
Unidade de Pronto Atendimento – UPA CECAP. A data limite para entrega dos envelopes fica 
ALTERADA para 11/01/2022 às 14h30min. O edital com todas as informações necessárias está 
disponível gratuitamente no site www.taubate.sp.gov.br.  
P.M.T., aos 03/12/2021. 
Mario Celso Peloggia – Secretário de Saúde  
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 20/21 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ informa que se acha aberto o Chamamento Público nº. 
20/21 que cuida da Seleção/Contratação de Organização Social qualificada no âmbito do Município de 
Taubaté, para apoio técnico, gerenciamento e execução de atividades, ações e serviços de saúde na 
Unidade de Pronto Atendimento – UPA Santa Helena. A data limite para entrega dos envelopes fica 
ALTERADA para 13/01/2022 às 08h30min. O edital com todas as informações necessárias está 
disponível gratuitamente no site www.taubate.sp.gov.br.  
P.M.T., aos 03/12/2021. 
Mario Celso Peloggia – Secretário de Saúde  
 
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO LEI 13.019/14 
PROCESSO Nº. 27.997/21 
Na qualidade de Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social e em atendimento ao Art. 32 § 1º da 
Lei Federal nº. 13.019 de 31 de julho de 2014 e suas alterações, determino a publicação da justificativa 
apresentada pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social sobre a inexigibilidade de chamamento 
público com vista à celebração de parceria para custeio de despesas para o desenvolvimento do projeto 
“Jovem Antenado” pela OSC Serviço Paroquial de Assistência – Comunidade Bom Pastor.  
 A publicação deverá ser realizada no sítio oficial da Administração Pública na internet e também no 
Diário Oficial do Município.SEDIS, aos 03/12/2021.  
Adriana Lucci Mussi  
Secretária de Desenvolvimento e 
Inclusão Social 
 
JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO COM VISTA À 
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA. 
Processo nº 27997/2021 
Organização da Sociedade Civil: Serviço Paroquial de Assistência – Comunidade Bom Pastor 
CNPJ: 72.298.524/0001-11 
Emenda Parlamentar nº 202121939950001                  Valor: R$ 200.000,00 
Trata-se de procedimento que tem por objeto a Inexigibilidade de Chamamento Público, com vista à 
celebração de parceria, a ser executada em regime de mútua cooperação, entre o município de Taubaté, 
por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social – SEDIS e Organização da Sociedade 
Civil – OSC Serviço Paroquial de Assistência – Comunidade Bom Pastor, regularmente constituída, de 
natureza jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, previamente inscrita no Conselho Municipal de 
Assistência Social. 
 I – DO OBJETO: 
A parceria destina-se ao custeio de despesas (consumo, serviços de terceiros e Recursos Humanos), para 
o desenvolvimento do Projeto “Jovem Antenado”, destinado a crianças e adolescentes, de ambos os 
sexos, moradores do município de Taubaté. 
O fundamento principal que reza a presente iniciativa é o art. 29 e art. 31, inciso II, da Lei Federal nº 
13.019/14, alterada pela Lei nº 13.204/2015, conforme transcrição a seguir:  
Art. 29. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas 
parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem 
chamamento público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a 
celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, 
hipótese em que o respectivo chamamento público observará o disposto nesta Lei. (Grifo nosso) 
Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição 
entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as 
metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando: 
II - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada em 
lei na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da 
subvenção prevista no inciso I do § 3º do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, observado o 
disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 . (Incluído pela Lei nº 13.204, de 
2015) 
Neste sentido a legislação facultou a administração pública a dispensar a realização de chamamento 
público, tendo em vista as premissas presentes nos artigos 29 e 31 da Lei Federal nº13.019/14, alterada 
pela Lei nº 13.204/2015, que justificam tal procedimento. 
 II – JUSTIFICATIVA  
Considerando que a Constituição Federal instituiu a Emenda Parlamentar como um instrumento pelo qual 
o poder legislativo participa da elaboração do orçamento anual, visando uma melhor alocação dos 
recursos públicos (art. 166, § 09 da Constituição Federal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando as indicações de Emendas Parlamentares do Governo Federal através do Sistema SIGTV 
ao município de Taubaté, as quais foram alocadas na Assistência Social para fins de estruturação da Rede 
de Serviços do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 
Considerando que a transferência do recurso financeiro ocorrerá na modalidade Fundo a Fundo, indicada 
por parlamentar à Organização da Sociedade Civil Serviço Paroquial de Assistência – Comunidade Bom 
Pastor – Custeio – no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) – Deputado Federal Roberto Sebastião 
Peternelli; 
Considerando que de acordo com a Portaria nº 580, de 03/12/2020 do Ministério da Cidadania, cabe ao 
órgão gestor o cadastro da programação no sistema SIGTV, cabendo ao Conselho de Assistência Social a 
aprovação da programação que deverá considerar a compatibilidade da programação cadastrada com a 
Política de Assistência Social e adequação com a natureza da oferta socioassistencial. 
Considerando que a Área de Gestão SUAS/SEDIS solicitou à OSC a apresentação do Plano de Ação 
detalhando o planejamento para utilização da emenda para apresentação ao Conselho Municipal de 
Assistência Social. 
Considerando a Resolução nº 21 de 16 de junho de 2021 do Conselho Municipal da Assistência Social 
que aprova o repasse de Emendas Parlamentares às Organizações da Sociedade Civil, dentre elas o 
Serviço Paroquial de Assistência – Comunidade Bom Pastor. 
Considerando a Portaria nº 106 de 09 de setembro de 2021, que torna públicas as programações 
financeiras oriundas de emendas parlamentares individuais executadas pelo Fundo Nacional de 
Assistência Social, por meio do Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias – SIGTV, referente ao 
exercício financeiro de 2021, temos: 

 

Emenda  Programação Descrição  Valor 

202121939950001  355410220210002 Custeio R$ 200.000,00 

Considerando que a OSC Serviço Paroquial de Assistência – Comunidade Bom Pastor, localizada em 
Taubaté, a Av. José Vicente de Barros, 765, Vila Nossa Senhora das Graças, possui inscrição no 
Conselho Municipal de Assistência Social, que a certifica para a oferta dos Projetos Socioassistenciais 
“Projeto do Futuro e Jovem Antenado” para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos e de 12 a 17 anos, 
conforme Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109, de 11 de novembro de 
2009). 
Considerando que a OSC  Serviço Paroquial de Assistência – Comunidade Bom Pastor, apresenta em seu 
Plano de Trabalho justificativa satisfatória sobre a importância da utilização do recurso da Emenda para a 
execução do projeto. 
Considerando que esta Secretaria prevê o monitoramento da execução desta parceria, previstos pela 
Portaria nº 521 de 05 de março de 2021, que “designa servidora desta Secretaria como Gestora das 
Parcerias da Assistência Social da Proteção Social Básica”, e Portaria nº774 de 09 de junho de 2020 
que “nomeia a Comissão de Monitoramento e Avaliação, que monitora e avalia as parcerias com as 
Organizações da Sociedade Civil celebradas com a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social”. 
Deste modo, apresentado o Plano de Trabalho objeto da parceria e as documentações apostas pela 
Organização da Sociedade Civil que possui experiência prévia na realização do serviço, a OSC Serviço 
Paroquial de Assistência – Comunidade Bom Pastor demonstra condições para desenvolver as 
atividades e alcançar as metas estabelecidas.  
Dotação Orçamentária 

Dotação Fonte Cód. Aplicação Valor 

25.04.00.3.3.50.43.08.243.4002.2128 05 800.0016 R$ 200.000.00 

Origem do Recurso: Tesouro Federal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Taubaté, 25 de novembro de 2021.                                                       
 
Kátia de Oliveira - Área Gestão SUAS/SEDIS                                                                  
Isabel Cristina Pastorelli Teixeira - Área de Gestão SUAS/SEDIS 
Natalia Graziela Moraes da Silva -Diretora da Proteção Social Básica 
Adriana Lucci Mussi - Vice-Prefeita- Respondendo pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão 
Social 
 

TOMADA DE PREÇO Nº. 15/21 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, com base na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 
torna público aos interessados, que se acha aberta: Tomada de Preços nº. 15/21 – Contratação de empresa 
especializada para execução de recapeamento nas Ruas José Dantas no Bairro Parque Aeroporto, Cônego 
Benedito Augusto Corrêa no Bairro Jardim das Bandeiras e Cel. Pedro Luiz Pereira no Bairro da Estiva 
em Taubaté, com vencimento às 14:30h do dia 22.12.21. O Edital completo encontra-se disponível no 
Departamento de Compras, no horário das 08h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, podendo ser adquirido 
mediante recibo original de depósito do Banco Santander, Agência 0056 Conta Corrente nº. 45000273-2, 
no valor de R$ 75,30 (Setenta e Cinco Reais e Trinta Centavos) cada edital ou gratuitamente no site desta 
Prefeitura www.taubate.sp.gov.br. 
P.M.T., aos 03/12/21 
Rodrigo de Oliveira Rodrigues - Secretário de Obras Municipal 
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FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS 
SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE 

TAUBATÉ – FUNCABES 
CNPJ: 51.637.593/0001-32 

Aviso de Edital 
 
Acha-se publicado na FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS 
SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ – FUNCABES, o Pregão 
Presencial nº 07/2021, para a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de locação de veículos automotivos tipo passeio, 
sem motorista, sem combustível e com seguro total. O início do 
credenciamento será às 14h do dia 16 de dezembro de 2021. O Edital 
completo poderá ser retirado junto a Assessoria de Processos Licitatórios 
da FUNCABES, sito a Avenida Nove de Julho, 245, Centro, Taubaté/SP, 
das 8h30 às 11h30min e das 14h às 17h30min, mediante o pagamento 
da taxa de R$ 10,00 (dez reais) ou pelo site www.funcabes.com.br 
(gratuitamente). Outras informações pelo telefone (12) 36322550.  
Carlos Alberto de Oliveira – Pregoeiro. 

 
 
 
 

 
FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS 
SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE 

TAUBATÉ – FUNCABES 
CNPJ: 51.637.593/0001-32 

Aviso de Edital 
 
Acha-se publicado na FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS 
SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ – FUNCABES, o Pregão 
Presencial nº 001/2021, para a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de fornecimento de vale cesta eletrônica de natal 
em forma de cartão magnético/eletrônico com chip. O início do 
credenciamento será às 9h do dia 16 de dezembro de 2021. O Edital 
completo poderá ser retirado junto a Assessoria de Processos Licitatórios 
da FUNCABES, sito a Avenida Nove de Julho, 245, Centro, Taubaté/SP, 
das 8h30 às 11h30min e das 14h às 17h30min, mediante o pagamento 
da taxa de R$ 10,00 (dez reais) ou pelo site funcabes.com.br 
(gratuitamente). Outras informações pelo telefone (12) 363338550.   

  UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 
Conforme determina a Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações 
 

Identificação: TERMO DE CONVÊNIO (PROC. 
PREX-127/20) 
Conveniado: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TAUBATÉ. 
Objeto do Convênio: Concessão, por parte da 
UNITAU, de bolsa pontualidade aos funcionários 
da Prefeitura e seus dependentes, em 
conformidade com a Deliberação CONSUNI nº 
38/2020. 
Celebração: 05/11/2021 
Vigência: 01/01/2022 até 31/12/2022. 
 
Identificação: TERMO DE CONVÊNIO (PROC. 
PREX-129/20) 
Conveniado: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TAUBATÉ. 
Objeto do Convênio: Concessão, por parte da 
UNITAU, de bolsa pontualidade aos alunos do 
Colégio Ezequiel, concluintes do Ensino Médio 
no ano letivo imediatamente anterior ao ano de 
ingresso aprovados nos processos seletivos da 
Unitau, em conformidade com a Deliberação 
CONSUNI nº 38/2020.   
Celebração: 18/11/2021. 
Vigência: 01/01/2022 até 31/12/2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

Conforme determina a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
 

 

Identificação: TA 01 AO CONTRATO Nº 
51/2020 
Objeto do Contrato inicial: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
GERENCIADOS DE SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO 
Valor inicial: R$ 221.400,00 
Contratada: PCM SERV INFORMÁTICA 
LTDA 
Objeto: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 
Valor: R$ 221.400,00 
Celebração: 26/11/2021 
Vigência: 27/11/2021 A 26/11/2022 
Processo: PREGÃO Nº 36/2020 
 

Identificação: TA 02 AO CONTRATO Nº 
102/2019 
Objeto do Contrato inicial: A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, 
DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA  
Valor inicial: R$ 128.997,96 
Contratada: KERSIS SISTEMAS DE 
IMPRESSÃO E GESTÃO DE 
DOCUMENTOS LTDA EPP 
Objeto: PRORROGAÇÃO E AMPLIAÇÃO 
CONTRATUAL 
Valor: R$ 133.744,92 
Celebração: 26/11/2021 
Vigência: 28/11/2021 A 27/11/2022 
Processo: PREGÃO Nº 46/2019 
 

Identificação: CONTRATO Nº 52/2021 
Contratada: A7 CONSTRUTORA & 
INCORPORADORA LTDA – EPP 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE 
ADEQUAÇÕES E REFORMA GERAL EM 
PISCINA AQUECIDA CONCRETO 
ARMADO 
Valor: R$ 314.025,00 
Celebração: 29/11/2021 
Vigência: 30/11/2021 A 29/04/2023 

Processo: TOMADA DE PREÇO Nº 03/2021 
 

Identificação: CONTRATO Nº 53/2021 
Contratada: ENTEK CURSOS LIVRES LTDA 
EPP 
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
AUDIOVISUAIS E ACESSÓRIOS 
Valor: R$ 8.933,00 
Celebração: 29/11/2021 
Vigência: 29/11/2021 A 28/12/2022 
Processo: PREGÃO Nº 38/2021 
 

Identificação: CONTRATO Nº 54/2021 
Contratada: ART MULTIMÍDIA - 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
AUDIOVISUAIS E ACESSÓRIOS 
Valor: R$ 101.915,00 
Celebração: 29/11/2021 
Vigência: 29/11/2021 A 28/12/2022 
Processo: PREGÃO Nº 38/2021 
 

Identificação: CONTRATO Nº 54/2021 
Contratada: CENTER COPY IMPORTAÇÃO 
E INFORMÁTICA LTDA 
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
AUDIOVISUAIS E ACESSÓRIOS 
Valor: R$ 4.468,96 
Celebração: 29/11/2021 
Vigência: 29/11/2021 A 28/12/2022 
Processo: PREGÃO Nº 38/2021 
 

Identificação: CONTRATO Nº 50.127/2021 
Contratada: EDITORA NEGÓCIOS 
PUBLICOS DO BRASIL LTDA 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRSA 
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 
DE ACESSO A PLATAFORMA DE 
PESQUISA ON-LINE  
Valor: R$ 5.490,00 
Celebração: 29/11/2021 
Vigência: 30/11/2021 A 29/11/2022 
Processo: PRA Nº 336/2021 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

                           Aviso de Adjudicação e Homologação  

Pregão Presencial n° 41/2021 

“Aquisição de Equipamentos 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 A4 COMERCIO E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA no valor de 
R$ 349.301,00 (trezentos e quarenta e nove mil, trezentos e um reais) e 
INFO DIRECT COMERCIAL LTDA no valor de R$ 89.500,00 (oitenta 
e nove mil, quinhentos 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° 36/2021 

“Aquisição de Equipamentos Médicos e 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 
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME no valor de R$ 
46.406,00 (quarenta e seis mil, quatrocentos e seis reais) e PELISERV 
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS EIRELI no 
valor de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil, novecentos reais). Outras 
informações pelos telefones: (0xx12) 3632-8362/3632-7559. Márcia Regina 
Rosa – Pregoeira. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 




   
           
       
         



    

                
            
 
              
            

           
   
 

  


 

 

JAZIGO PERPÉTUO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL 
DE TAUBATÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE HERDEIROS

A Prefeitura Municipal de Taubaté, C O N V O C A 
pelo prazo de 30 (trinta) dias, os herdeiros ou suces-
sores (Filhos, netos, pais, avós, cônjuge, sobrevivente, 
irmãos, sobrinhos, etc.), nos termos dos artigos 1603 e 
seguintes do Código Civil Brasileiro, de: Benedito An-
tunes de Andrade, falecido em 06/11/1948, sepultado no   
Jazigo Nº 59  atual Nº 548 da Quadra Nº 02 do Cemitério 
Municipal de Taubaté, para comparecerem à Divisão 
Funerária e Cemitérios, localizada na Rua São Benedi-
to, s/n (Velório Municipal), no horário das 8:00 às 12:00 
horas e das 14:00 às 18 horas, munidos de documentos 
comprobatórios de herdeiros, a fim de se habilitarem 
no direito de uso do respectivo jazigo perpétuo. Escla-
rece que o referido jazigo está sendo reclamado por: 
Heleni de Andrade Ribeiro, RG: Nº 5372323-5 / CPF: Nº 
224781108-65. Deixando como Concessionários do Per-
pétuo a Srª: Fabiana de Andrade Ribeiro.

O não comparecimento no prazo acima será presumido 
como renúncia ao referido direito (processo adminis-
trativo nº 54240/2021).          

Secretaria de Serviços Públicos, 
aos 03 de novembro de 2021.

Andre Luís da Rocha
Divisão de Funerária e Cemitérios Municipais

Alexandre Magno Borges
Secretário de Serviços Públicos 
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  A Alesp 
trabalha.

Você volta 
mais forte nesta 
retomada.

APROVOU O PROGRAMA
BOLSA DO POVO

Auxílio estadual de 500 
reais por mês às famílias 
de baixa renda.

ENTREGOU CESTAS BÁSICAS

178 mil cestas básicas
compradas com recursos  
que a Alesp economizou.

CRIOU NOVOS DISTRITOS  
TURÍSTICOS E REGIÕES  
METROPOLITANAS

Desenvolvimento para as 
cidades, emprego e renda  
para as pessoas.

Alesp. Estamos aqui pra você voltar mais forte.

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

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

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